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Muut saapuvilla olleet
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Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu samassa kokouksessa 14.5.2021

Nähtävilläolo
Pöytäkirja on ollut nähtävänä kunnan nettisivuilla 14.5.2021
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45 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.
Pj:n päätösehdostus:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

46 §

Pöytäkirjan tarkastaminen
Pj:n päätösehdostus:
Pöytäkirja tarkastetaan samassa kokouksessa. Sen allekirjoittavat kaikki keskusvaalilautakunnan jäsenet.
Päätös:
Päätettiin, että pöytäkirja tarkastetaan samassa kokouksessa. Sen allekirjoittavat kaikki
keskusvaalilautakunnan jäsenet.

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

47 §

Ehdokashakemusten toteaminen lopulliseksi
Puolueella tai valitsijayhdistyksellä, jonka ilmoitusta vaaliliittoon tai yhteislistaan ei
ole hyväksytty, on oikeus peruuttaa ehdokashakemuksensa (Vaalilaki 40 §). Puolueen
tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on tehtävä peruutus kirjallisesti
ehdokashakemukset käsittelevälle viranomaiselle viimeistään 31. päivänä ennen
vaalipäivää ennen klo 12. Ehdokashakemuksen hyväksymistä koskeva asia on
peruutuksen johdosta käsiteltävä uudelleen.
Pj:n päätösehdotus:
Todetaan, onko ehdokashakemusten peruutuksia tullut. Mikäli peruutuksia ei ole
tullut, ehdokashakemukset todetaan lopullisiksi.
Päätös:
Keskusvaalilautakunta totesi, että ehdokashakemusten peruutuksia ei ollut tullut, joten
ehdokashakemukset todettiin lopullisiksi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

48 §

Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen
Vaalilain 41 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on laadittava 31. päivänä ennen vaalipäivää viimeistään klo 16.00 pidettävässä kokouksessaan ehdokaslistojen yhdistelmä,
jossa on samalle puolelle lehteä painettuna:
1) Yhteinen otsikko sen selvittämiseksi, mitä vaaleja varten yhdistelmä on laadittu,
sekä
2) Puolueiden ehdokaslistat, yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat.
Keskusvaalilautakunnan tulee Vaalilain 44 §:n mukaan saattaa ehdokaslistojen yhdistelmä tai siinä olevat tiedot taikka tieto siitä, missä yhdistelmä on nähtävänä, äänioikeutettujen tiedoksi siten kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja lisäksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa julkaistavalla ilmoituksella.
Oikeusministeriön keskusvaalilautakunnille laatiman vaaliohjeen numero 1 mukaan
keskusvaalilautakunnan tulee välittömästi ehdokaslistojen yhdistelmän laatimisen jälkeen, viimeistään perjantaina 14.5.2021 klo 18.00, huolehtia siitä, että ehdokasrekisteriin merkitään ehdokkaita asettaneet puolueet ja valitsijayhdistykset sekä vaaliliitot
ja yhteislistat sekä myös jokaisesta ehdokkaasta ehdokaslistojen yhdistelmään merkityt tiedot (numero, nimi sekä arvo, ammatti tai toimi) ja henkilötunnus sekä ikä vaalipäivänä (tätä tietoa ei tarvitse laskea eikä merkitä, vaan järjestelmä laskee sen automaattisesti).
Käytännössä merkintöjen tekeminen järjestelmään on aloitettu heti ehdokashakemusten jättämispäivän jälkeen. Keskusvaalilautakunnan sihteeri ja varasihteeri ovat yhdessä tallentaneet ehdokasrekisteriin puolueiden ja valitsijayhdistysten tiedot sekä tiedot vaaliliitoista ja yhteislistoista. Sen jälkeen on tallennettu jokaisesta ehdokkaasta
henkilötunnus, jonka perusteella tietojärjestelmä hakee väestötietojärjestelmästä ehdokkaan nimitiedot ja tarkistaa äänioikeuden. Ehdokkaalle on tallennettu arvo, ammatti tai toimi sekä mahdollinen puhuttelunimi.
Puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys sekä puolueiden järjestys vaaliliittojen sisällä on arvottu vaalilain mukaisesti keskusvaalilautakunnan kokouksessa maanantaina 10.5.2021. Koska ehdokasilmoituksien johdosta ei ollut mitään huomautettavaa tai korjattavaa, keskiviikon kokousta uusintakäsittelystä ei pidetä. Ehdokasasettelun hyväksyminen tapahtuu tässä 14.5.2021 pidettävässä kokouksessa, jolloin hyväksyminen jälkeen vaalitietojärjestelmään viedään rekisteröintipäiväksi 14.5.2021.
Rekisteröinnin jälkeen tulostetaan ohjelmasta ehdokaslistojen yhdistelmä, jonka mukaan laaditaan vaakasuunnassa oleva ehdokaslistojen yhdistelmä.
Oikeusministeriö huolehtii siitä, että valtakunnallisen ehdokasrekisterin tiedot henkilötunnusta lukuun ottamatta siirretään ministeriön vaalisivuille www.vaalit.fi. Ministeriö myös laatii ehdokasrekisteristä tulosteen ”Ehdokkaat kuntavaaleissa 2021”

(oikeusministeriön ehdokaskirja), jota jaetaan muun muassa yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ja vaalitoimikunnille.
Pj:n päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdokaslistojen yhdistelmän
käytettäväksi kuntavaaleissa 2021.
Ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan siten, kuin kunnan ilmoituksista on päätetty ja
lisäksi myös keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri huolehtii yhdistelmän jakamisesta Oikeusministeriön
ohjeen mukaisesti sekä siitä, että niitä on kunnan asukkaiden saatavilla
kunnantoimistossa.
Lisäksi päätetään ehdokaslistojen yhdistelmän painattamisesta.
Päätös:
Keskusvaalilautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan ehdokaslistojen yhdistelmän
käytettäväksi kunnallisvaaleissa 2021. Ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan siten,
kuin kunnan ilmoituksista on päätetty ja lisäksi myös keskusvaalilautakunnan
kokoushuoneistossa. Keskusvaalilautakunnan sihteeri huolehtii yhdistelmän
jakamisesta Oikeusministeriön antaman ohjeen mukaisesti sekä siitä, että niitä on
kunnan asukkaiden saatavilla kunnantoimistossa.
Lisäksi päätettiin 50 ehdokaslistojen yhdistelmän painattamisesta koko 50 cm x 70 cm,
hinta 145,00 euroa. Yhdistelmäjulisteet tilataan PunaMusta Oy:ltä oikeusministeriön
vaalimateriaalin tilausjärjestelmän kautta samoilla tunnuksilla kuin muutkin
vaalimateriaalit.

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

49 §

Muut asiat
Keskusvaalilautakunta merkitsi tiedoksi:
1. Vaalilautakunnan varajäsen Aila Isotalo ilmoitti olevansa estynyt toimimaan
varajäsenenä.

50 §

Oikaisuvaatimusohje ja valistusosoitus
Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja
valitusosoitus.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
14.5.2021

Karvian kunta
Keskusvaalilautakunta

Pykälät
45-50

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
pykälät 45, 46, 47, 49,50
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 48
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 48
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 ____/___2021_
Annettu tiedoksi
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Hankintapäätös

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.
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
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/valitusasiakirjojen
toimittaminen
Lisätietoja

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-/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.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

