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POISSA

Nimi
Termala Leena
Huhtanen Markku J.
Heikkilä Terttu
Kuusniemi Riikka
Myllymäki Mirjam
Vanhahonko Anna

Tehtävä
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
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Jäsen
Varajäsen
Pöytäkirjanpitäjä

Tolonen Toni

Jäsen

Lisätiedot

Allekirjoitukset
Leena Termala
puheenjohtaja
Käsitellyt asiat

Anna Vanhahonko
pöytäkirjanpitäjä

13 - 16

Pöytäkirjan tarkastus
Kankaanpää 12.04.2019

Markku Huhtanen

Terttu Heikkilä

Riikka Kuusniemi

Mirjam Myllymäki

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KEVAL 12.04.2019 § 13
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Puheenjohtajan
tehtävänä on huolehtia, että keskusvaalilautakunta on päätösvaltaisena
koolla.
Ehdotus:

Todetaan keskusvaalilautakunnan päätösvaltaisuus.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

_____________________
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Pöytäkirjan tarkastus
KEVAL 12.04.2019 § 14
Kaupungin hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan
johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla.
Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta päättää, että tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen ja lautakunta kokonaisuudessaan allekirjoittaa
pöytäkirjan.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_____________________
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Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus ja toimittaminen Satakunnan vaalipiirilautakunnalle
KEVAL 12.04.2019 § 15
Vaalilain 63 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet
ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta
kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä
perjantaina ennen klo 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään
käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä
avaamatta huomioon ottamatta.
Posti tulee noutamaan ennakkoäänestysasiakirjat klo 20 ja toimittaa ne
Satakunnan vaalipiirilautakunnalle.
Ennakkoäänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos
1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;
2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton
merkintä;
3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida
vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin tai päätellä,
kuka on äänestänyt; taikka
4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun henkilön
nimikirjoitus.
Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä
kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan, johon liitettävä huomioon ottamatta
jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja kuorineen.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Anna Vanhahonko.

Ehdotus:

Tarkastetaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat.

Päätös:

Keskusvaalilautakunta päätti suorittaa pykälän 16 mukaisen
kirjeäänestysasiakirjojen tarkastuksen ennen tämän pykälän käsittelyä.
Vaalikuoria tarkastettiin yhteensä 4663 kappaletta. Yksi äänestysasiakirja
hylättiin, koska äänestäjällä ei ollut kansalaisuuden perusteella
äänioikeutta eduskuntavaaleissa. Yksi äänestyasiakirja hylättiin sillä
perusteella, että vaalikuoren puuttumisen takia äänestys ei ole tapahtunut
lain edellyttämällä tavalla.
Hylätyt äänestysasiakirjat sinetöitiin ja liitettiin tämän pöytäkirjan liitteeksi.
Ennakkoäänestysasiakirjoja hyväksyttiin äänestysalueittain seuraavasti:
Äänestysalue ennakkoäänet
1. Keskustan läntinen

2186

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
2. Keskustan itäinen
Yhteensä

PÖYTÄKIRJA

2/2019

2475
4661

Sinetöidyt vaalikuoripaketit, sisältäen vaalikuoria yhteensä 4661
kappaletta, lähetettiin Satakunnan vaalipiirilautakunnalle.
Täytäntöönpano:

-

Lisätietoja antaa:
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
Muutoksenhakukielto Vaalilaki 66 §
Tähän päätökseen ei saa hakea erikseen muutosta (Vaalilaki 66 §).

26

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Keskusvaalilautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 16

2/2019

27

12.04.2019

Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen vuoden 2019 eduskuntavaaleissa
KEVAL 12.04.2019 § 16
Vaalilakia muutettiin 14.12.2017. Tässä yhteydessä vaalilakiin lisättiin
ulkomailla asuville ja oleskeleville oikeus äänestää kirjeitse. Kirjeäänestys
otetaan käyttöön vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.
Vaalilain 66 a §:n mukaan äänioikeutettu, jolla ei ole kotikuntaa
Suomessa, ja muu äänioikeutettu, joka asuu tai oleskelee ulkomailla koko
ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän, saa äänestää kirjeitse
ulkomailta (kirjeäänestys) siten kuin kyseissä vaalilain luvussa säädetään.
Äänioikeutetun tulee tilata kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille
oikeusministeriön palvelusta. Äänestäjän tulee äänestää ohjeistuksen
mukaisesti ja toimittaa kirjeäänestysasiakirjat sen kunnan
keskusvaalilautakunnalle, jossa hän on äänioikeutettu.
Keskusvaalilautakunnan tulee tarkastaa sille saapuneet
kirjeäänestysasiakirjat samalla lailla kuin ennakkoäänestysasiakirjat
vaalilain 63 §:n mukaisesti. Kirjeäänestys on 63 §:n 1-3 momentissa
tarkoitettujen syiden lisäksi jätettävä huomioon ottamatta, jos:
1) kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen
perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai
lähetetty ulkomailta;
2) kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että
avonaisuus johtuu muusta kuin vaalikuoren teknisestä
toimimattomuudesta, tai muutoin sellainen, ettei varmasti voida vakuuttua,
että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin;
3) kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat 66 d §:n 5 momentissa
tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.
Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen jälkeen keskusvaalilautakunnan
on vaalisalaisuus säilyttäen avattava hyväksytyt kirjeäänestyksen
vaalikuoret, leimattava niissä olevat äänestysliput ja suljettava leimatut
äänestysliput 50 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin vaalikuoriin. Tämä
tehtävä tulee suorittaa keskusvaalilautakunnan toimesta, sen valvonnassa
tai keskusvaalilautakunnan sihteeri ja vähintään kolme muuta
samanaikaisesti paikalla olevaa henkilöä.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Anna Vanhahonko.

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta suorittaa kirjeäänestysasiakirjojen tarkastukseen
liittyvät toimenpiteet.

Päätös:

Keskusvaalilautakunta päätti suorittaa kirjeäänestysasiakirjojen
tarkastuksen ennen kohdan 15 käsittelyä.
Keskusvaalilautakunta suoritti kuuden kirjeäänestysasiakirjan
tarkastukseen liittyvät toimenpiteet.
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-

Lisätietoja antaa:
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Anna Vanhahonko, 044 577 2213
_____________________
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Liite pöytäkirjaan

Kankaanpään kaupunki
Keskusvaalilautakunta

Kokouspäivämäärä

Pykälät

12.4.2019

13-16

29

Muutoksen hakeminen päätökseen Keskusvaalilautakunnan päätöksiin voi hakea muutosta pääsääntöisesti kahdella eri tavalla:
1. Vaalien tuloksen vahvistamiseen haetaan muutosta valittamalla, vaalilain 100 §.
Valitusviranomainen on Turun hallinto-oikeus. Europarlamenttivaaleissa tuloksen vahvistaa Helsingin vaalipiirilautakunta ja
valitusviranomainen on Uudenmaan hallinto-oikeus.
Valmistaviin toimenpiteisiin ei saa hakea erikseen muutosta.
2. Muissa kuin varsinaisissa vaaliasioissa on yleensä kysymys kuntalain soveltamisesta. Päätökset voivat koskea esim. talousasioita, henkilökunnan ottamista tms. Tällöin päätökseen tyytymätön voi tehdä keskusvaalilautakunnalle kuntalain 134
§:n mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksiin hallinto-oikeudelta.
3. Vaalilain 66 §:n mukaan vaaliviranomaisen päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta ennakkoäänestystä koskevassa asiassa.
Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 13 ja 14
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 16
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 15 Vaalilaki 66

§

Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 16

Oikaisuvaatimusviranomainen

Kankaanpään kaupungin keskusvaalilautakunta
Kuninkaanlähteenkatu 12
PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ
kirjaamo@kankaanpaa.fi
Aika: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi 15.4.2019 yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava keskusvaalilautakunnalle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus onn muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitetta.

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin vidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
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 tai kunnan jäsen.

Valitusviranomainen

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4
PL 32, 20101 TURKU
Sposti: turku.hao@oikeus.fi Puh. 029 564 2400
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus

Pykälät:

-

Valitusaika 30 päivää, Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

