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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KEVAL 15.03.2021 § 9
Hallintosäännön 114 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Tieto
kokouskutsusta ja esityslistan valmistumisesta kokoukseen toimitetaan
sähköpostilla.
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä (VaaliL
718/1998: 14 §). Puheenjohtajan tehtävänä on seurata, että keskusvaalilautakunta on päätösvaltaisena koolla (HallS 115 §).
Ehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_____________________

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI
Keskusvaalilautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 10

2/2021

21

15.03.2021

Pöytäkirjan tarkastus
KEVAL 15.03.2021 § 10
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:

Keskusvaalilautakunta päätti, että lautakunta kokonaisuudessaan
allekirjoittaa pöytäkirjan.

_____________________
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Hallituksen esitys laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä
1520/00.002/2020
KEVAL 15.03.2021 § 11
12.3.2021 on annettu Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2021
kuntavaalien siirtämisestä.
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki vuoden 2021 kuntavaalien
siirtämisestä. Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä siirrettäisiin huhtikuun
18 päivästä kesäkuun 13 päivään. Ehdotusta perustellaan sillä, että
tämänhetkisten asiantuntija-arvioiden mukaan covid-19 –pandemian
tilanne Suomessa maalis-huhtikuussa 2021 tulee todennäköisesti olemaan
niin vaikea, että se käytännössä tekee mahdottomaksi kuntavaalien
toimittamisen säännönmukaisessa aikataulussa terveysturvallisesti,
luotettavasti ja äänioikeutettujen ja ehdokkaiden kannalta tasapuolisesti
sekä niin, että vaaleissa voitaisiin saavuttaa hyvä äänestysaktiivisuus.
Asiantuntija-arvioiden mukaan pandemiatilanne tulee olemaan parempi
touko-kesäkuussa 2021.
Kesäkuun 13 päivälle siirretyissä kuntavaaleissa valittavien valtuustojen
toimikausi alkaisi syyskuun 2021 alussa ja jatkuisi toukokuun 2025
loppuun. Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen toimikausi
puolestaan jatkuisi elokuun 2021 loppuun.
Samassa yhteydessä ehdotetaan, että näiden kuntavaalien kotimaan
ennakkoäänestysajanjaksoa pidennettäväksi yhdellä viikolla ja että tästä
johtuvat lisäkustannukset korvattaisiin kunnille. Lisäksi ehdotetaan
tehtäviksi eräitä teknisluonteisia muutoksia.
Oikeusministeriö on 8.3.2021 saapuneessa kirjeessä tiedottanut kunnille
valmisteilla olevasta lakimuutoksesta:
- Siirto tullaan toteuttamaan niin, että ehdokaslistat ja äänioikeusrekisteri
kootaan uudelleen vaalilain mukaisessa aikataulussa. Lainmuutos ei
kuitenkaan ehdi voimaan ennen ehdokashakemusten jättöaikaa, minkä
vuoksi kunnat ottavat vastaan ehdokashakemukset 9.3. mennessä
aiemmin antamiensa kuulutusten mukaisesti. Nämä
ehdokashakemukset ja ehdokkaiden suostumukset tulevat olemaan
voimassa myös vaalipäivän ollessa 13.6.2021. Ehdokasasettajien on
mahdollista täydentää hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 saakka.
- Keskusvaalilautakuntien on tässä tilanteessa harkittava, miten vaalilain
36-41 ja 43-44 §:n mukaisia toimia toteutetaan. Valmisteilla olevan
hallituksen esityksen mukaan keskusvaalilautakunnan on tarkoitus
käsitellä sille tulleet ehdokashakemukset ja laatia ehdokaslistojen
yhdistelmä vasta toukokuussa 2021.
- Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa (mukaan lukien kotiäänestys ja
laitosäänestys) pidennetään kahteen viikkoon, jotta mahdollisuudet
turvalliseen äänestämiseen paranevat. Oikeusministeriö lähettää
lähiaikoina kunnille lisätietoa siitä, miten ennakkoäänestyspaikat ja –ajat
pitää merkitä vaalitietojärjestelmään (VAT). Määräaika merkitsemiselle
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tulee olemaan 8. huhtikuuta klo 12.
- Vaalipäivän siirtymisestä huolimatta käytetään vaalimateriaalia, jonka
kunnat ovat tilanneet oikeusministeriön tilausjärjestelmästä. Kunnille jo
saapuneelle vaalimateriaalille on järjestettävä turvallinen säilytys, jotta
materiaali säilyy käyttökelpoisena, eivätkä asiattomat pääse siihen
käsiksi.
- Vaalitietojärjestelmän kenraaliharjoitukset siirtyvät pidettäväksi
myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Kunnan oma koulutus
vaalitehtävissä työskenteleville on tarkoituksenmukaista siirtää
pidettäväksi lähempänä vaalipäivää.
- Oikeusministeriön 1.10.2020 lähettämää kirjettä kunnanhallitukselle,
oikeusministeriön antamia vaaliohjeita ja oikeusministeriön ja THL:n
yhdessä antamia ohjeita äänestyksen turvallisesta toteuttamisesta
sovelletaan myös 13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa.
Oikeusministeriö antaa myöhemmin tietoa mahdollisista täsmennyksistä
ohjeistukseen ja uuden vaalipäivän edellyttämistä aikataulumuutoksista.
Mikäli lakimuutos hyväksytään, niin kuntavaalit 2021 toimiteaan
lakimuutoksen mukaisessa aikataulussa tuolloin voimassaolevaa
sääntelyä noudattaen. Voimassaolevan vaalilain mukaan keskusvaalilautakunnalla on lakisääteisiä kokouksia 15.3., 17.3. ja 18.3.2021. OM:n
ohjeen mukaisesti keskusvaalilautakunnat harkitsevat miten hoitavat
ehdokasasettelun viranomaistehtävät sekä ehdokashakemusten käsittelyn
tässä poikkeavassa tilanteessa.
Esityslistan liitteet:

- HE 33/2021 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2021
kuntavaalien siirtämisestä
- OM kirje 8.3.2021
Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Ulla Norrbo

Valmistelijan esitys:

Keskusvaalilautakunta merkistee tiedoksi kuntavaalien siirtymistä
koskevan lainvalmistelun ja päättää kokoontua lakisääteisiin kokouksiin
voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Vaaliasiamiehet

Lisätietoja antaa:
Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo, p. 044 577 5202
_____________________
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Keskusvaalilautakunnalle 9.3.2021 klo 16 mennessä annettujen ehdokashakemusten käsittely
1520/00.002/2020
KEVAL 15.03.2021 § 12
Kuntavaalit 18.4.2021
Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on
annettava ehdokashakemus kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään
tiistaina 9.3.2021 klo 16.00 mennessä. Samassa yhteydessä
keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös mahdolliset ilmoitukset
vaaliliitoista ja yhteislistoista. (VaaliL 152 §, 154 §, 156 §)
Vaalilain 36 §:n mukaisesti ehdokashakemukset niihin liitettyine
asiakirjoineen tarkastetaan kuntavaaleissa 34. päivänä ennen vaalipäivää
pidettävässä kokouksessa. Jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta
vaaliliitosta tai yhteislistaa 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 tämän lain tai sen nojalla annetujen määräysten mukaisesti taikka
ehdokashakemukseen 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.
Vaaliasiamiehet ovat antaneet keskusvaalilautakunnalle seuraavat
ehdokashakemukset (saapumisjärjestys):
8.3.2021 (täyd. 9.3. klo 13.36) Perussuomalaiset r.p. Ehdokkaita 46.
Vaaliasiamies Laurila Tapio, varahenkilö Lilja Erkki.
8.3.2021 Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. Ehdokkaita 6.
Vaaliasiamies Simonen Matti, varahenkilö Koivumäki Jouko.
8.3.2021 Valitsijayhdistys Katajamäki Janne. Ehdokkaita 1.
Vaaliasiamies Katajamäki Janne, varahenkilö Järvinen Lasse.
9.3.2021 klo 11.00 Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p.
Ehdokkaita 27.
Vaaliasiamies Viitasalo Harri, varahenkilö Kujanpää Katri.
9.3.2021 klo 12.11 Kansallinen Kokoomus r.p. Ehdokkaita 16.
Vaaliasiamies Kähkönen Kari-Juhani, varahenkilö Ruokoski Anniina.
9.3.2021 klo 13.01 Vihreä liitto r.p. Ehdokkaita 5.
Vaaliasiamies Nother Mia, varahenkilö Elomaa Irmeli.
9.3.2021 klo 13.47 Vasemmistoliitto r.p. Ehdokkaita 19.
Vaaliasiamies Kortteus Rami, varahenkilö Kivistö Teuvo.

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

2/2021

25

9.3.2021 klo 15.15 Suomen Keskusta r.p. Ehdokkaita 30.
Vaaliasiamies Ahopelto Lauri, varamies Hietaoja Tapio.
Ei annettuja ilmoituksia vaaliliitoista tai yhteislistoista. Ehdokkaita on
yhteensä 150.
Vallitsevan covid-19 - pandemian vuoksi Suomen hallitus on 12.3.2021
antanut eduskunnalle lakiesityksen (HE 33/2021) vuoden 2021
kuntavaalien siirtämiseksi kesäkuun 13 päivään.
Esityslistan valmistumiseen mennessä ei ole tullut tietoa siitä, milloin
eduskunta käsittelee lakiesityksen ja milloin laki tulee voimaan.
Oikeusministeriön kirje 8.3.2021: Vaalien siirto on tarkoitus toteuttaa niin,
että ehdokaslistat ja äänioikeusrekisteri kootaan uudelleen vaalilain
mukaisessa aikataulussa. Lainmuutos ei ole voimassa ennen
ehdokashakemusten jättöaikaa, minkä vuoksi kunnat ottavat vastaan
ehdokashakemukset 9.3. mennessä aiemmin antamiensa kuulutusten
mukaisesti. Nämä ehdokashakemukset ja ehdokkaiden suostumukset
tulevat olemaan voimassa myös vaalipäivän ollessa 13.6.2021.
Ehdokasasettajien on mahdollista täydentää hakemuksiaan tiistaihin
4.5.2021 saakka.
Mikäli lakimuutos hyväksytään eduskunnassa, niin voimassaolevan
vaalilain mukaisesti tehdyt keskusvaalilautakunnan päätökset mitätöityvät
ja kuntavaalit toimitetaan kesäkuussa uuden lain sääntelyn mukaisesti.
Vaalien toimittamiseen liittyvät päätökset ja monet muut vaaleihin liittyvät
valmistelut ja toimenpiteet tehdään uudelleen.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Ulla Norrbo

Valmistelijan ehdotus:

Keskusvaalilautakunta toteaa, että kaikki saapuneet ehdokashakemukset
on toimitettu keskusvaalilautakunnalle määräaikaan mennessä.
Keskusvaalilautakunta tarkistaa hakemusten lainmukaisuuden ja esittää
tarvittavat huomautukset vaaliasiamiehille.
Vaalilain 38 §:n mukaan vaaliasiamiehillä, joille huomautuksia on tehty, on
oikeus viimeistään 32. päivänä (17.3.2021) ennen klo 16 tehdä
huomautuksista johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja
siihen liitettyjä asiakirjoja. Saman ajan kuluessa vaaliasiamiehellä on
oikeus tehdä tarvittavia ehdokkaan nimeä, arvoa, ammattia tai tointa taikka
kotikuntaa koskevia tarkastuksia. Jos huomautus koskee ilmoitusta
vaaliliitosta, puolueiden vaaliasiamiehillä on oikeus antaa yhteinen
kirjallinen ehdotuksensa ilmoituksen oikaisemiseksi.
Jos huomautus on tehty 36 §:n 3 momentin 3 kohdassa mainitusta syystä,
vaaliasiamiehellä on oikeus tämän pykälän 1 momentissa säädetyn ajan
kuluessa poistaa ensin mainitussa lainkohdassa tarkoitettu ehdokas.

Päätös:

Keskusvaalilautakunta totesi, että kaikki saapuneet ehdokashakemukset
on toimitettu määräaikaan mennessä.
Keskusvaalilautakunta tarkasti hakemukset ja antoi niistä seuraavat
huomautukset:
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*ehdokkaan arvo, ammatti tai toimi:
- pyydetään tarkentamaan seuraavia nimikkeitä: monialaosaaja, YTS,
vapaaehtoistyöntekijä
- pyydetään tarkastamaan, että ehdotuksessa on käytetty enintään kahta
ilmaisua
*ehdokkaan nimi:
- yhden ehdokkaan sukunimen kirjoitusmuoto eroaa VTJ:n tiedoista,
pyydetään tarkastamaan kirjoitusasu
- pyydetään tarkastamaan, että ehdotuksessa puolueen ehdokaslistassa
ei mainita kuin yksi etunimi ellei toista tarvita ehdokkaana olevan henkilön
täsmentämiseksi (esim. kaksi saman nimistä henkilöä paikkakunnalla)
*ehdokkaan suostumus ja vakuutus
- kahden henkilön suostumuksesta puuttuu henkilötunnuksen loppuosa.
Pyydetään täydentämään.
Voimassa olevan vaalilain mukaan vaaliasiamiehillä, joille huomautuksia
on tehty, on oikeus viimeistään 17.3.2021 ennen klo 16 tehdä
huomautuksista johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja
siihen liitettyjä asiakirjoja. Saman ajan kuluessa vaaliasiamiehellä on
oikeus tehdä tarvittavia ehdokkaan nimeä, arvoa, ammattia tai tointa taikka
kotikuntaa koskevia tarkastuksia.
Täytäntöönpano:

vaaliasiamiehet

Lisätietoja antaa:
Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo p. 044 577 5202
_____________________
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Puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys - arvonta 15.3.2021
1520/00.002/2020
KEVAL 15.03.2021 § 13
Kuntavaalit 18.4.2021.
Keskusvaalilautakunnalle on annettu seitsemän puolueen ehdokashakemusta sekä yksi valitsijayhdistyksen hakemus.
Vaalilain 37 §:n mukaan keskusvaalilautakunta määrää puolueiden,
yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäisen järjestyksen ehdokaslistan
yhdistelmää varten. Arvonta suoritetaan 34. päivänä ennen vaalipäivää
pidettävässä kokouksessa.
Kuntavaaleissa 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.
Vallitsevan covid-19 - pandemian vuoksi Suomen hallitus on 12.3.2021
antanut eduskunnalle lakiesityksen (HE 33/2021) vuoden 2021
kuntavaalien siirtämiseksi kesäkuun 13 päivään.
Esityslistan valmistumiseen mennessä ei ole tullut tietoa siitä, milloin
eduskunta käsittelee lakiesityksen ja milloin laki tulee voimaan.
Oikeusministeriön kirje 8.3.2021: Vaalien siirto on tarkoitus toteuttaa niin,
että ehdokaslistat ja äänioikeusrekisteri kootaan uudelleen vaalilain
mukaisessa aikataulussa. Määräaikaan mennessä saapuneet ehdokashakemukset ja ehdokkaiden suostumukset tulevat olemaan voimassa
myös vaalipäivän ollessa 13.6.2021, mutta ehdokasasettajien on
mahdollista täydentää hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 saakka.
Mikäli lakimuutos hyväksytään eduskunnassa, niin voimassaolevan
vaalilain mukaisesti tehdyt keskusvaalilautakunnan päätökset mitätöityvät
ja kuntavaalit toimitetaan kesäkuussa uuden lain sääntelyn mukaisesti.
Vaalien toimittamiseen liittyvät päätökset ja monet muut vaaleihin liittyvät
valmistelut ja toimenpiteet tehdään uudelleen.
Esityslistan liitteet:

Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Ulla Norrbo

Valmistelijan esitys:

Keskusvaalilautakunta suorittaa vaalilain 37 § mukaisen arvonnan
puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäisestä
järjestyksestä ehdokaslistan yhdistelmää varten.
Mikäli hallituksen esitys laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (HE
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33/2021) hyväksytään eduskunnassa, niin tämä päätös mitätöityy.
Vaalilain 37 §:n mukainen arvonta puolueiden, yhteislistojen ja
valitsijayhdistysten keskinäisestä järjestyksestä suoritetaan silloin
voimassa olevan vaalilain sääntelyn mukaisesti.
Päätös:

Keskusvaalilautakunnalle annetuissa ehdokashakemuksissa ei ole
ilmoitettu yhtään vaaliliittoa eikä yhteislistaa. Keskusvaalilautakunta arpoi
vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden keskinäisen järjestyksen.
Järjestys ehdokaslistojen yhdistelmässä, mikäli vaalit toimitetaan
18.4.2021: KOK, PS, KD, KESK, VAS, SDP, VIHR. ja valitsijayhdistys.

Täytäntöönpano:

vaaliasiamiehet

Lisätietoja antaa:
Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo, puh. 044 577 5202
_____________________
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Muut asiat 15.3.2021
1520/00.002/2020
KEVAL 15.03.2021 § 14
Keskusvaalilautakunta seuraa kuntavaalien siirtämistä koskevan
lakiehdotuksen käsittelyä eduskunnassa. Tarvittaessa
keskusvaalilautakunta kokoontuu seuraaviin lakisääteisiin kokouksiin:
ke 17.3. klo 16 (ehdokashakemusten ratkaiseminen, vaaliL 39 §)
to 18.3. klo 15 (ehdokaslistan yhdistelmän laatiminen, vaaliL 41 §)
Esityslistan liitteet:

Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Ulla Norrbo

Valmistelijan esitys:

Merkitään tiedoksi

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Lisäksi todettiin, että saapuneissa ehdokashakemuksissa ehdokkaaksi
asettunut, keskusvaalilautakunnan 2. vj. Mirjam Myllymäki on jatkossa
esteellinen osallistumaan keskusvaalilautakunnan työskentelyyn näiden
vaalien yhteydessä.

Täytäntöönpano:

vaaliasiamiehet

Lisätietoja antaa:
Kehittämisjohtaja Ulla Norrbo p. 044 577 5202
_____________________
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Liite pöytäkirjaan

Kankaanpään kaupunki
Keskusvaalilautakunta

Kokouspäivämäärä

Pykälät

15.3.2021

9-14

30

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: 9-11, 14
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät:
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 12§, 13§ / VaaliL

45§

Oikaisuvaatimusohjeet

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

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 17.3.2021 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 allekirjoitettava.

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.

