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7.4.-14.5.2021 

 

KUNTAVAALIT 2021 
 
Vaalilain 145 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että 13. päivänä kesäkuuta 2021 Pyhtään kunnassa 
toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 27 valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja. 
 
Vaalilain 152-156 §:issä tarkoitettuja ehdokashakemuksia ja ilmoituksia niihin liittyvine asiakirjoineen 
ottaa Pyhtään kunnanviraston hallinto-osastolla vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Tommi 
Koskinen tai hänen valtuuttamansa varahenkilö 29.4.-.30.4.2021 ja 3.-4.5.2021 kello 9:00-11:00 ja kello 
12:00-16:00. Jo jätetyt hakemukset huomioidaan sellaisinaan, ellei niihin tehdä muutoksia.  
 
Hakemukset on annettava viimeistään 4.5.2021 ennen klo 16. 
 
Vaaliasiamiehillä, joille keskusvaalilautakunta on vaalilain 36 §:n mukaisesti esittänyt huomautuksia, on 
oikeus viimeistään 12.5.2021 ennen klo 16 tehdä niistä johtuvat oikaisut sekä täydentää 
ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja. Saman ajan kuluessa vaaliasiamiehillä on oikeus tehdä 
tarvittavia ehdokkaan nimeä, arvoa, ammattia tai tointa taikka kotikuntaa koskevia tarkennuksia.  
 
Vaalilain 40 §:n mukainen ehdokashakemuksen peruutus vaaliasiamiehen on tehtävä kirjallisesti 
keskusvaalilautakunnalle viimeistään 14.5.2021 ennen klo 12. 
 
Pyhtäällä 7.4.2021 
Pyhtään keskusvaalilautakunta 
 
 
KOMMUNALVALET 2021 
 
I enlighet med vallagens 145 § meddelas att i kommunalvalet, som förrättas i Pyttis kommun den 13 juni 
2021, väljes 27 fullmäktigeledamöter och ett stadgat antal suppleanter.  
 
I vallagens 152-156 § ansyftade kandidatsansökningar och anmälningar med därtil hörande handlingar 
emottages 29.-30.4.2021 och 3.-4.5.2021 kl 9:00-11:00 och kl. 12:00-16:00 av centralvalnämndens 
sekreterare Tommi Koskinen eller hans vikarie. Handlingar som redan lämnats in beaktas som sådana, 
ifall det inte görs ändringar i dem. 
 
Ansökningar bör inlämnas senast 4.5.2021 före kl. 16. 
 
De valombud till vilka centravalnämnden i enlighet med vallagens 36 § framställt anmärkningar, har rätt 
att senast 12.5.2021 före kl. 16 göra rättelser med anledning av dessa och att komplettera en 
kandidatansökan och de handlingar som fogats till den. Inom samma tid har valombuden rätt att företa 
behövliga justeringar beträffande kandidatens namns, titel, yrke, syssla eller hemkommun.  
 
Ett återtagande av en kandidatsansökan i enlighet med vallagens 40 § bör valombudet göra skriftligt till 
centralvalnämnden senast 14.5.2021 före kl. 12. 
 
Pyttis 7.4.2021 
Centralvalnämnden i Pyttis kommun 
 
 


