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37 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

  

 Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäse-

nisenä. 

 

 Pj:n päätösehdostus: 

 

 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 

 Päätös: 

 

 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

38 § Pöytäkirjan tarkastaminen  

 

 Pj:n päätösehdostus: 

 

 Pöytäkirja tarkastetaan samassa kokouksessa. Sen allekirjoittavat kaikki keskusvaa-

lilautakunnan jäsenet. 

 

 Päätös: 

 

Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan samassa kokouksessa. Sen allekirjoittavat kaikki 

keskusvaalilautakunnan jäsenet. 

 

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  



  

  

 

 

39 § Ehdokashakemusten tarkastaminen 

 

 Vaalilain 36 §:n mukaan ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen tarkas-

tetaan 34. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessa.  

 

 Jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole annettu 

viranomaiselle määräaikana, se jätetään tutkimatta.  

 

 Puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen 

vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos: 

 

1) Ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole tehty tä-

män lain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka ehdokashake-

mukseen ei ole liitetty tässä laissa edellytettyjä asiakirjoja 

 

2) Ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1 kohdassa mainitusta syystä voida 

pitää lainmukaisina; taikka 

 

 

3) Ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu 

samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla. 

 

 

 Vaalilain 153 §:n mukaan puolueen ehdokashakemukseen on liitettävä: 

 

1) Ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa on mainittava siinä järjestyksessä kuin 

ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asetetaan, kunkin ehdokkaan nimi ja 

arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen; Etunimen rinnalla tai sen 

sijasta voidaan käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan puhuttelunimeä tai etunimeä 

lyhennettynä; Ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintöjä, paitsi jos ne ovat 

tarpeen ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämiseksi 

 

2) Kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu suos-

tumus hänet asettaneen puolueen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan valtuu-

tetuntoimi sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaaleissa suostunut toisen puolu-

een eikä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi 

 

3) Puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen antama ilmoitus siitä, että yhdistys, 

jonka puolesta puolueen vaaliasiamies esiintyy, edustaa puolueen henkilöjäseniä 

kunnassa, ja 

 

4) Puoluetta edustavan yhdistyksen antama ilmoitus puolueen vaaliasiamiehen ja 

hänen varamiehensä nimestä ja yhteystiedoista sekä yhdistyksen puolueen vaali-

asiamiehelle ja hänen varamiehelleen antama valtakirja. 

 

Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashakemus ja 

vakuutettava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. 

 



  

  

 

Vaalilain 154 §:n mukaan, jos puolueet ovat sopineet yhtymisestä vaaliliitoksi, siitä on 

laadittava yhteinen ilmoitus, jossa luetellaan vaaliliittoon yhtyvät puolueet ja joka 

kaikkien vaaliliittoon yhtyvien puolueiden vaaliasiamiesten on allekirjoitettava. 

Vaaliliittoon yhtyneen puolueen vaaliasiamiehen on annettava ilmoitus kunnan 

keskusvaalilautakunnalle samanaikaisesti puolueen ehdokashakemuksen kanssa. 

 

 Pj:n päätösehdotus: 

 

 Keskusvaalilautakunta tarkastaa määräaikaan 4.5.2021 klo 16.00 mennessä tulleet 

ehdokashakemukset ja tekee tarpeelliset täydennyspyynnöt vaaliasiamiehille.  

 

Päätös: 

 

 Keskusvaalilautakunnalle esiteltiin saapuneita ehdokasilmoituksia, jotka olivat 

saapuneet määräaikaan mennessä. Keskusvaalilautakunnan sihteeri ja varasihteeri 

olivat tehneet alustavan tarkastuksen ja vieneet tiedot puolueista, vaaliliitoista ja 

ehdokkaista ehdokastietojärjestelmään. Keskusvaalilautakunnalla ei ollut jätettyjen 

ehdokasilmoitusten suhteen mitään huomautettavaa.  

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

  

 

 

  



  

  

 

  

40 § Ehdokkaiden järjestyksen määrääminen 

 

 Vaalilain 37 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on määrättävä puolueiden, 

yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää 

varten sekä arvotaan  

 

1. vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys,  

 

2. vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys, sekä 

 

3. yhteislistojen keskinäinen järjestys.  

 

 Yhteislistaan kuulumattomat valitsijayhdistykset järjestetään aakkosjärjestykseen 

 

 Pj:n päätösehdotus: 

 

Keskusvaalilautakunta suorittaa arvonnat. 

 

Päätös: 

 

Keskusvaalilautakunta suoritti arvonnan koneellisesti, joka suoritti molemmat arvon-

nat samalla kertaa. 

 

Ehdokaslistojen yhdistelmä vasemmalta oikealle arvonnan jälkeen:  

 

Kansallinen Kokoomus (KOK) 

 

Vaaliliitto KESK+RKP+KD Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 

 

Vaaliliitto KESK+RKP+KD Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 

 

Vaaliliitto KESK+RKP+KD Suomen Keskusta (KESK) 

 

Vaaliliitto SDP+VAS Vasemmistoliitto (VAS) 

 

Vaaliliitto SDP+VAS Suomen Sosialidemokraattinen puolue (SDP) 

 

Perussuomalaiset (PS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

Ehdokaslistojen yhdistelmässä on järjestys ja numerointi vasemmalta lukien seuraava: 

 

 

Kansallinen Kokoomus (KOK)    2-9 

 

Vaaliliitto KESK+RKP+KD Suomen Kristillisdemokraatit (KD)  10-11 

 

Vaaliliitto KESK+RKP+KD Suomen ruotsalainen kansanpuolue (RKP) 12 

 

Vaaliliitto KESK+RKP+KD Suomen Keskusta (KESK)  13-30 

 

Vaaliliitto SDP+VAS Vasemmistoliitto (VAS)   31-32 

 

Vaaliliitto SDP+VAS Suomen Sosialidemokraattinen puolue (SDP) 33-41 

 

Perussuomalaiset (PS)     42-50 

 

 

Ellei ilmene muutoksia niin järjestys ja numerointi vahvistetaan perjantaina 14.5.2021 

viimeistään klo 16.00 alkavassa kokouksessa. Keskusvaalilautakunta kokoontuu 

14.5.2021 klo 13.00.   

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

  



  

  

 

 

41 § Vaalitoimitsijan määrääminen laitosäänestykseen  

 
Kesk.vltk 15.4.2021 

32 §  
  

 Vuoden 2021 kunnallisvaalien ennakkoäänestys aloitetaan kotimaassa keskiviikkona 

26.5.2021 ja lopetetaan tiistaina 8.6.2021.  

 

Laitoksissa ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään neljänä 

ennakkoäänestysajanjaksoon 26.5.-8.6.2021 sattuvana päivänä vaalitoimikunnan 

määrääminä aikoina. 

 

 Karvian kunnassa laitosäänestys järjestetään Iltaruskon Palvelukeskuksessa. 

Laitosäänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen valitsema vaalitoimikunta.  

 

 Laitosäänestyksen vaalitoimitsijaa koskee samat ehdot kuin yleisen 

ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijaankin eli vaalitoimitsijana ei voi toimia alle 18-

vuotias eikä vajaavaltaiseksi julistettu. Vaalitoimitsijana ei voi olla myöskään 

ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Oma sekä edellä 

mainitun sukulaisen ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilöä ei 

voida valita vaalitoimitsijaksi. 

 

 Liitteet 

• Oikeusministeriön kirje 1.4.2021 VN/20585/2020 Laitosäänestyksen 

järjestäminen kuntavaaleissa 2021 

 

 Pj:n päätösehdotus: 

 

Keskusvaalilautakunta merkitsee asian tiedoksi. Keskusvaalilautakunta huolehtii tar-

vittavan koulutuksen järjestämisestä vaalitoimikunnan jäsenille. Keskusvaalilauta-

kunta määrää laitosäänestyksestä huolehtivan vaalitoimitsijan.  

 

Päätös: 

  

Keskusvaalilautakunta merkitsi asian tiedoksi. Keskusvaalilautakunta huolehtii tarvit-

tavan koulutuksen järjestämisestä vaalitoimikunnan jäsenille. Keskusvaalilautakunta 

määräsi laitosäänestyksestä huolehtiviksi vaalitoimitsijoiksi vaalitoimikunnan puheen-

johtaja Pentti Koskela ja varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto sekä jäsen Paula Juu-

rakko. 

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kesk.vltk  

§ 41 Laitosäänestykseen määrätty vaalitoimitsija Marita Hietakoivisto ilmoitti, ettei ole 

käytettävissä vaalitoimitsijana laitosäänestyksessä. 

 

 Pj:n päätösehdotus: 

 

 Keskusvaalilautakunta määrää tilalle uuden vaalitoimitsijan.  



  

  

 

 

 Päätös: 

 

Keskusvaalilautakunta määräsi Marita Hietakoiviston tilalle laitosäänestyksen vaali-

toimitsijaksi kutsumajärjestyksessä varajäsenen Rauno Hautaluoman ja jos hän on es-

tynyt kutsumajärjestyksessä seuraavan varajäsenen.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
  



  

  

 

42 § Vaalitoimitsijan määrääminen kotiäänestykseen 

 
Kesk.vltk 15.4.2021 

33 § 

 

 Keskusvaalilautakunnalla on kotiäänestyksessä seuraavat valmistelutehtävät: 

 

1) Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeiden lähettäminen edellisessä yleisessä 

vaalissa kotonaan äänestäneille ja huolehtiminen siitä, että lomakkeita muutoinkin 

on saatavissa keskusvaalilautakunnasta. 

 

2) Kotiäänestyksen ilmoittautumisen vastaanotto. Puhelimitse tapahtuvia ilmoittau-

tumisia varten tulee huolehtia puhelinpäivystyksen järjestämisestä. 

 

3) Ilmoittautumisen läpikäynti. 

 

 Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on, yhteistyössä vaalitoimikunnan kanssa, 

 

1) Huolehdittava siitä, että kotiäänestykseen ilmoittautuneelle äänestäjälle 

ilmoitetaan  

 

• kotiäänestyksen järjestämisen ajankohdasta tai 

• siitä, että kotiäänestystä ei hänen osaltaan tulla järjestämään  

 

2) Määrättävä, kuka vaalitoimikunnan jäsenistä menee kenenkin kotiäänestäjän 

luokse; 

3) Tarvittaessa huolehdittava siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä 18 vuotta täyttänyt 

henkilö sekä 

4) Huolehdittava siitä, että kotiäänestyksistä pidetään luetteloa. 

 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa 

keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän 

valitsema henkilö.  

 

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen 

kello 16.00. Vaalilain mukaan kotiäänestys toimitetaan jonakin kotimaan 

ennakkoäänestysajanjaksoon 26.5.-8.6.2021 sattuvana päivänä kello 9:n ja 20:n 

välisenä aikana. Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko arkipäivänä tai sunnuntaina. 

 

Kotiäänestyksestä huolehtii kunnanhallituksen valitsema vaalitoimikunta, joka järjes-

tää myös laitosäänestyksen Iltaruskon Palvelukeskuksessa. 

 

 Pj:n päätösehdotus: 

 

Keskusvaalilautakunta merkitsee asian tiedoksi. Keskusvaalilautakunta huolehtii tar-

vittavan koulutuksen järjestämisestä vaalitoimikunnan jäsenille. Keskusvaalilauta-

kunta määrää kotiäänestyksestä huolehtivan vaalitoimitsijan.  

 

Päätös: 

 



  

  

 

Keskusvaalilautakunta merkitsi asian tiedoksi. Keskusvaalilautakunta huolehtii  

tarvittavan koulutuksen järjestämisestä vaalitoimikunnan jäsenille. Keskusvaalilauta-

kunta määräsi kotiäänestyksestä huolehtiviksi vaalitoimitsijoiksi puheenjohtaja Pentti 

Koskela ja varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto sekä jäsen Paula Juurakko. 

  

 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kesk.vltk  

§ 42 Kotiäänestykseen määrätty vaalitoimitsija Marita Hietakoivisto ilmoitti, ettei ole 

käytettävissä vaalitoimitsijana laitosäänestyksessä. 

 

 Pj:n päätösehdotus: 

 

 Keskusvaalilautakunta määrää tilalle uuden vaalitoimitsijan.  

 

 Päätös: 

 

Keskusvaalilautakunta määräsi Marita Hietakoiviston tilalle kotiäänestyksen vaalitoi-

mitsijaksi kutsumajärjestyksessä varajäsenen Rauno Hautaluoman ja jos hän on esty-

nyt kutsumajärjestyksessä seuraavan varajäsenen.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

  



  

  

 

 

43 § Muut asiat 

 

 Keskusvaalilautakunta merkitsi tiedoksi: 

 

1. Keskiviikko 12.5.2021 klo 16.00 (ehdollinen kokouspäivä) ei tarvitse pitää, mikäli 

asiat on saatu valmiiksi jo 10.5.2021 kokouksessa. Keskusvaalilautakunta päätti 

ettei kokousta ole tarvetta pitää. 

 

2. Tiedoksi (27.4.2021) päivitetyt Oikeusministeriön ja THL:n ohjeet kuntien 

vaaliviranomaisille: Ohje kotiäänestyksen vaalitoimitsijoille, ohje 

keskusvaalilautakunnalle toimistotyön ja ääntenlaskennan järjestämisestä ja ohje 

vaalilautakunnalle.  

 

3. Tiedoksi vaalituelta tullut kirje 10.5.2021: Vaalituki muistuttaa, että kuntavaalien 

ehdokasasettelu on merkittävä valmiiksi ehdokastietojärjestelmään perjantaina 

14.5. klo 18 mennessä. Takaraja on ehdoton ja vaalituki pyytää mahdollisuuksien 

mukaan tekemään valmiiksi merkinnän jo hyvissä ajoin ennen määräaikaa.  

 

4. Tiedoksi Oikeusministeriöltä tullut kirje 10.5.2021 keskusvaalilautakunnille, jonka 

THL on perjantaina jakanut tartuntatautilääkäreille. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

 

 

44 § Oikaisuvaatimusohje ja valistusosoitus  

 

 Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 

 

 



OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 

Karvian kunta 
Keskusvaalilautakunta 

10.5.2021 Pykälät 
37-44 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
 pykälät 37,38,43,44 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät 39,40,41,42, 

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 
(pykälät ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 § 
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja 
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti. 
Pykälät  

OIKAISUVAATIMUSOHJEE 

 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös 
on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä 
kunnan jäsen 
Pykälät 39,40,41,42 

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Karvian Keskusvaalilautakunta 
Kylä-Karviantie 17 
39930 KARVIA 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.   
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville                             Pöytäkirjanotteet on postitettu  __10__/_5__2021_ 
Annettu tiedoksi         10.5.2021                                                                 Tiedoksiantaja: Miia Salonen 

  

VALITUSOSOITUS 

 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät 
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 
PL 32 
20101 TURKU  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku 

Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät 

Sähköisen asioinnin palvelu osoitteessa:  https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 

Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua 
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo 
ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 
 
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät 

Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 
puh. 010 364 3300 
Faksi 010 364 3314 
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN 
Oikaisuvaatimus-
/valituskirjelmän sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
-päätös, johon haetaan muutosta 
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
-muutosvaatimuksen perusteet 
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran 
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on 
luettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-
/valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin 
välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen 
oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

