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70 §

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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

71 §

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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

72 §

Alustavan ääntenlaskennan tiedotuksen suorittaminen ja laskentalomakkeiden sekä vaalilippujen toimittaminen vaalilautakunnalta keskusvaalilautakunnalle
Vaalipäivän iltana äänestyksen päätyttyä klo 20.00 vaalilautakunnan tulee antaa
keskusvaalilautakunnalle vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä klo 21.00 mennessä
ja vaalipäivän äänestyksen alustava tulos klo 22.30 mennessä.
Keskusvaalilautakunnan tulee tallentaa vaalipäivänä vaalilautakunnalta tiedot saatuaan
äänestäneiden lukumäärä klo 21.30 mennessä ja vaalipäivän alustava tulos klo 23.00
mennessä tuloslaskentaohjelmistoon.
Keskusvaalilautakunta voi tehdä vaalilautakunnan ilmoitusten mukaiset tallennukset
joko itse tuloslaskentajärjestelmään entiseen tapaan tai se voi antaa vaalipäivän
vaalitietojärjestelmän käyttäjille luvan tallentaa tuloslaskentajärjestelmään vaalipäivän
äänestäjien lukumäärän ja ehdokkaiden saamat äänimäärät suoraan äänestysalueella,
kuten toimittiin jo kuntavaalien yhteydessä.
Vaalipäivänä vaalilautakunnan käytössä on sähköinen vaaliluettelo ja vaalitietojärjestelmä. On edelleen mahdollista, että vaalipäivän äänestyksen päätyttyä
vaalilautakunnan vaalitietojärjestelmän käyttäjät tallentavat äänestäjien lukumäärän ja
ehdokkaiden saamat äänimäärät tuloslaskentajärjestelmään suoraan äänestysalueella.
Tällöin keskusvaalilautakunnan tehtävänä on koota itselleen äänestysalueelta tulevat
tiedot ja huolehtia mm. siitä, että kunta äänestysalueen äänestäjien lukumäärän ja
ehdokkaiden saamien äänten tallennuksen jälkeen merkitään valmiiksi.
Keskusvaalilautakunta antaa vaalilautakunnalle ohjeet, miten sen tulee toimittaa edellä
mainitut tiedot sekä laskentalomakkeet vaalilippuineen keskusvaalilautakunnalle.
Pj:n päätösehdotus:
Vaalipäivän äänestäjien lukumäärä sekä ehdokkaiden saamat äänet voidaan kirjata
tuloslaskentajärjestelmään joko keskusvaalilautakunnassa tai vaalilautakunnan
vaalitietojärjestelmän käyttäjien kirjaamina vaalipaikalla.
Keskusvaalilautakunta päättää, kumpaa kirjaamistapaa kuntavaaleissa 2021 käytetään.
Lisäksi se antaa vaalilautakunnalle muut tarvittavat ohjeet vaalipäivää varten.
Päätös:
Keskusvaalilautakunta päätti, että vaalilautakunnan vaalitietojärjestelmän käyttäjät
kirjaavat vaalipäivän äänestyksen päätyttyä Oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti
tuloslaskentajärjestelmään äänestäneiden lukumäärän ja ääntenlaskennan päätyttyä ehdokkaiden saamat henkilökohtaiset äänet.
Vaalilautakunta ilmoittaa keskusvaalilautakunnalle puhelimitse, milloin tiedot on kirjattu tuloslaskentajärjestelmään ja sen, milloin vaalilautakunnan osalta laskenta on
valmis.

Vaalilautakunta paketoi vaalipäivän päätteeksi äänestysliput sinetöityyn päällykseen
ja toimittaa sinetöidyn paketin, vaalipöytäkirjan liitteineen sekä täydennetyn vaaliluettelon ja palauttaa kaiken saamansa vaalimateriaalin keskusvaalilautakunnalle.
Keskusvaalilautakunta huolehtii lopuksi siitä, että äänestysalue Karvia 001 merkitään
tuloslaskentajärjestelmään valmiiksi.

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

73 §

Saapuneiden ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
Pj:n päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta tarkastaa saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ja merkitsee
äänioikeusrekisteriin ne hyväksytyt ennakkoäänestykset, joita ei ole merkitty rekisteriin jo ennakkoäänestyspaikassa.
Päätös:
Keskusvaalilautakunta tarkasti yhteensä 344 äänestystä. Kirje-, laitos- ja
kotiäänestyksiä ei ollut. Jälkikirjauksia ei tehty äänioikeustietojärjestelmään.
Kaikki 344 äänestystä hyväksyttiin.

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

74 §

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

75 §

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan
8.6.2021

Karvian kunta
Keskusvaalilautakunta

Pykälät
70-75

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat
yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §)
pykälät 70,71,72,74,75
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Pykälät 73
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 73
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 __9__/_6__2021_
Annettu tiedoksi
9.6.2021
Tiedoksiantaja: Miia Salonen

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.

