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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Keltk § 26
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Varajäsenet kutsutaan
siinä järjestyksessä kuin heidät on määrätty.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Keltk § 27
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavan pöytäkirjan ennen pöytäkirjan
nähtävänä pitämistä.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Uusihaka ja Yrjö Welling.
__________
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EHDOKASHAKEMUSASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN
Keltk 10.5.2021 § 28
Vaalilain 151 §:n mukaan:
” Kullakin ehdokkaita asettavalla puolueella ja ehdokkaan asettavalla valitsijayhdistyksellä tulee olla vaaliasiamies ja jokaisella vaaliasiamiehellä varamies. Lisäksi
yhteislistan muodostaneitten valitsijayhdistysten on valtuutettava jonkin valitsijayhdistyksen vaaliasiamies toimimaan yhteislistan vaaliasiamiehenä ja toinen hänen
varamiehenään.
Puolueen tai yhteislistan vaaliasiamies ei saa olla toisen puolueen tai yhteislistan
vaaliasiamiehenä. Valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla puolueen vaaliasiamiehenä eikä muun yhteislistan vaaliasiamiehenä kuin mihin hänen valitsijayhdistyksensä kuuluu eikä toisen valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehenä. Puolueen tai
valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Vaaliasiamiehen puolesta saa tässä laissa tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen tai
oikaisun tehdä hänen kirjallisesti valtuuttamansa henkilö. Mitä tässä laissa säädetään puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehestä, on soveltuvin
osin voimassa hänen varamiehestään.”
Vaalilain 152 §:n mukaan:
”Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16.”
Vaalilain 153 §:n mukaan
”Puolueen ehdokashakemukseen on liitettävä:
1) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa on mainittava siinä järjestyksessä
kuin ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asetetaan, kunkin ehdokkaan
nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen; etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä; ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintöjä,
paitsi jos ne ovat tarpeen ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämiseksi;
2) kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu
suostumus hänet asettaneen puolueen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan valtuutetuntoimi sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaaleissa suostunut toisen puolueen eikä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi;
3) puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen antama ilmoitus siitä, että yhdistys, jonka puolesta puolueen vaaliasiamies esiintyy, edustaa puolueen henkilöjäseniä kunnassa; ja
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4) puoluetta edustavan yhdistyksen antama ilmoitus puolueen vaaliasiamiehen ja
hänen varamiehensä nimestä, henkilötunnuksesta ja yhteystiedoista sekä yhdistyksen puolueen vaaliasiamiehelle ja hänen varamiehelleen antama valtakirja.
Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashakemus ja
vakuutettava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia.”
Valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksen sisällöstä määrättään vaalilain 155 §:ssä.
Ilmoitus vaaliliitosta on tehtävä vaalilain 154 §:n mukaisesti ja yhteislistasta 156 §:n
mukaisesti.
Kuntavaaleissa ehdokashakemukset käsittelee ja mahdollisista huomautuksista päättää keskusvaalilautakunta.
Vaalilain 36 §:n mukaan
”Ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen tarkastetaan 41. päivänä ennen presidentinvaalin vaalipäivää ja 34. päivänä ennen muiden vaalien vaalipäivää
pidettävässä kokouksessa.
Jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta 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 annettujen 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.”
Vaalilain 35 §:n mukaan
”Ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on tutkittava, onko ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta jätetty sille laissa säädetyssä
määräajassa ja onko asiakirjat laadittu laissa tai sen nojalla säädetyin tai määrätyin muodoin sekä ovatko ehdokkaat vaalikelpoisia ja onko heidän ehdokkuudelleen muutoin laissa säädettyä estettä.
Ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen asiana ei ole tutkia, miten jäsenäänestys ja ehdokkaiden asettaminen siihen liittyvine menettelyineen puolueessa
taikka sen piiri-, perus- tai muussa järjestössä taikka puolueen jäseniä kunnassa
edustavassa yhdistyksessä on toimitettu.”
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Määräaikaan tiistaihin 4.5.2021 klo 16.00 mennessä on keskusvaalilautakunnalle jätetty seuraavat puolueiden ehdokashakemukset.
KANSALLINEN KOKOOMUS R.P.
- 22 ehdokasta
- vaaliasiamies Jaakko Pukkinen ja vaaliasiamiehen varamies Jussi Lehtonen
PERUSSUOMALAISET R.P.
- 8 ehdokasta
- vaaliasiamies Raili Varo ja vaaliasiamiehen varamies Sirpa Seppälä
SUOMEN KESKUSTA R.P.
- 39 ehdokasta
- vaaliasiamies Jari Viertola ja vaaliasiamiehen varamies Esa Killinen
SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT R.P.
- 10 ehdokasta
- vaaliasiamies Eeva Loukola ja vaaliasiamiehen varamies Anna-Maija Korvola
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE R.P.
- 8 ehdokasta
- vaaliasiamies Eino Arjovuo ja vaaliasiamiehen varamies Erkki Kuusikko
Puolueiden hakemusasiakirjat eli
- Puolueen ehdokashakemus sekä sen liitteet:
- Ehdotus puolueen ehdokaslistaksi
- Puolueen ehdokkaiden suostumukset ja vakuutukset
- Ilmoitus puolueen jäseniä kunnassa edustavasta yhdistyksestä
- Ilmoitus puolueen vaaliasiamiehestä ja varamiehestä sekä vaaliasiamiehelle annettu valtakirja
ovat tarkistettavana keskusvaalilautakunnan kokouksessa 10.5.2021, keskusvaalilautakunnan jäsenet voivat tutustua asiakirjoihin jo ennen kokousta.
Mikäli keskusvaalilautakunta toteaa ehdokashakemuksia käsitellessään, että huomautuksia ei tarvitse antaa, voi keskusvaalilautakunta päättää, että keskiviikon
12.5.2021 kokousta ei tarvitse pitää vaan keskusvaalilautakunta kokoontuu seuraavan kerran perjantaina 14.5.2021 päättämään ehdokaslistojen yhdistelmän laatimiseksi.
Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Järvi-Laturi, puh. 050 314
2358, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta käsitteli ehdokashakemukset ja päätti hyväksyä ne sellaisenaan eikä huomautuksia tarvitse antaa. Keskusvaalilautakunta päätti, että keskiviikon
12.5.2021 kokousta ei pidetä, mikäli vaalilain 38 §:n mukaisia tarkistuksia ei tehdä.
__________
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PUOLUEIDEN, YHTEISLISTOJEN JA VALITSIJAYHDISTYSTEN JÄRJESTYKSEN MÄÄRÄÄMINEN
Keltk 10.5.2021 § 29
Vaalilain 37 §:n mukaan 34. päivänä ennen kuntavaalien vaalipäivää pidettävässä
keskusvaalilautakunnan kokouksessa määrätään puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokasluetteloa varten siten, että 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.
Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Järvi-Laturi, puh. 050 314
2358, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta arpoi puolueiden välisen järjestyksen ja arvonnan tuloksena
järjestykseksi muodostui:
SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT R.P.
SUOMEN KESKUSTA R.P.
KANSALLINEN KOKOOMUS R.P.
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE R.P.
PERUSSUOMALAISET R.P.
__________
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EHDOKASLISTAN YHDISTELMÄN LAATIMINEN
Keltk 10.5.2021 § 30
Vaalilain 41 §:n mukaan:
Ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on laadittava 31. päivänä ennen vaalipäivää viimeistään kello 16 aloitettavassa 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.
Vaaliliittoon kuulumattomien ja vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokaslistat
sekä yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat sijoitetaan 37 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun järjestykseen siten, että ensin ovat
puolueiden ehdokaslistat ryhmiteltyinä vasemmalta oikealle, sitten yhteislistat vastaavalla tavalla ryhmiteltyinä ja lopuksi yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten
ehdokaslistat aakkosjärjestyksessä allekkain. Ehdokkaille annetaan tässä järjestyksessä numerot alkaen numerosta 2.
Jos puolueita, vaaliliittoja tai yhteislistoja on niin paljon, että niiden ryhmittely vasemmalta oikealle oleellisesti haittaisi yhdistelmän luettavuutta, ne tai osa niistä voidaan
ryhmitellä yhdistelmään arvonnan mukaista järjestystä noudattaen myös allekkain.
Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokaslistat erotetaan riittävän selkeästi vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ehdokaslistoista. Vaaliliiton muodostaneiden
puolueiden ehdokaslistojen alapuolelle tehdään merkintä siitä, että kyseiset puolueet
ovat vaaliliitossa.
Puolueiden ja yhteislistojen ehdokkaiden tiedot merkitään asianomaisen puolueen nimen tai yhteislistan nimityksen alle ryhmiteltyinä yhdelle tai useammalle palstalle ylhäältä alaspäin. Yhteislistaan kuulumattomien ehdokkaiden tiedot merkitään äärimmäiseksi oikealle allekkain numerojärjestyksessä erotettuina selvästi toisistaan.
Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdistelmään numero, nimi ja arvo, ammatti tai
toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä muissa kuin kuntavaaleissa kotikunta.
Ehdokkaan etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan käyttää ehdokkaan yleisesti tunnettua puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä. Muita tietoja ehdokkaasta ei saa
merkitä, paitsi jos ne ovat tarpeen henkilöllisyyden täsmentämiseksi. Yhdistelmään ei
merkitä henkilötunnuksia.
Puolueiden nimet merkitään yhdistelmään noudattaen puoluelain (10/1969) 4 §:n ja
yhdistyslain (503/1989) 9 §:n 2 momentin säännöksiä. Yhteislistalle merkitään sille
ehdotettu nimitys tai, jos se ei huomautuksen jälkeenkään ole sen mukainen kuin siitä
II osassa säädetään tai jos ehdotusta ei ole tehty, ehdokashakemukset käsittelevä
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viranomainen määrää nimityksen, joka ilmaisee vain yhteislistan järjestyksen yhdistelmässä muihin yhteislistoihin nähden. Yhteislistaan kuulumattomalle valitsijayhdistykselle ei merkitä nimitystä.
Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Järvi-Laturi, puh. 050 314
2358, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta merkitsi tiedoksi alustavat numerot ehdokkaille ehdokaslistojen yhdistelmää varten. Lopullinen ehdokaslistojen yhdistelmä laaditaan keskusvaalilautakunnan kokouksessa perjantaina 14.5.2021.
__________
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VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN KOTIÄÄNESTYKSEEN
Keltk 10.5.2021 § 31
Ennakkoäänestyksen järjestämisestä äänestäjän kotona eli kotiäänestyksestä huolehtii kunnan keskusvaalilautakunnan määräämä vaalitoimitsija. Keskusvaalilautakunta voi määrätä useita vaalitoimitsijoita, joista keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää vaalitoimitsijan kunkin yksittäisen kotiäänestyksen suorittamiseen.
Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoille ei ole vaalilaissa säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Vaalitoimitsijaksi voidaan siten määrätä tehtävään kykenevä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö eikä myöskään hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa saa olla kotiäänestyksen
vaalitoimitsijana.
Ennen vuonna 2013 tehtyä vaalilain muutosta (496/2013) kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi voitiin määrätä vain vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä. Estettä ei ole
sille, että keskusvaalilautakunta määrää heitä edelleenkin tähän tehtävään.
Kunnanhallitus on 3.5.2021 § 69 nimennyt vaalitoimikunnan seuraavasti:
Puheenjohtaja: Marja-Leena Korvola
Varapuheenjohtaja: Tarja Jokela
Jäsen: Matti Loukola
1.varajäsen: Eeva Loukola
2.varajäsen: Jari Viertola
3.varajäsen: Arto Vakkila
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta määräsi kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi vaalitoimikuntaan
khall 3.5.2021 § 69 nimetyt varsinaiset jäsenet sekä varalle vaalitoimikuntaan ko.
päätöksessä nimetyt varajäsenet. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää
vaalitoimitsijan kunkin yksittäisen kotiäänestyksen suorittamiseen.
__________
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VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN JA ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN PALAUTTAMINEN
Keltk 15.2.2021 § 8
Vaalilain 17 §:n mukaan säädetään vaalitoimitsijoista seuraavasti:
Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, Suomen
edustustossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi
tarvittaessa olla kaksi tai useampia.
Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen
määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Muutoin vaalitoimitsijoina ovat:
1) Suomen edustustossa sen päällikkö tai hänen nimeämänsä henkilö;
2) suomalaisessa laivassa sen päällikkö tai hänen määräämänsä laivassa palveleva henkilö.
Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa
vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Muissa ennakkoäänestyspaikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on nimetty tai määrätty kaksi tai useampia, riittää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa on saapuvilla yksi vaalitoimitsija.
Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa
olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vaalitoimitsijaan ei
sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.
Suomen edustustossa tai suomalaisessa laivassa ehdokas tai ehdokkaana olevan
henkilön edellä tarkoitettu läheinen voi kuitenkin olla vaalitoimitsijana, mikäli vaalitoimitsijaksi soveltuvaa muuta henkilöä ei ole saatavilla ja ennakkoäänestyksen
toimittaminen siitä syystä muutoin estyisi.
Kuntavaaleissa 2021 ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoita on syytä nimetä aikaisempaa enemmän koronaviruspandemian aiheuttamien järjestelyiden vuoksi. Vaalitoimitsijoiksi ovat käytettävissä Helena Holm, Virpi Kallio, Tomi Kalliomaa, Heidi Kujala, Tarja Perkiö, Tarja Soini ja Minna Vakkila. Myös Antti Iivari, Pasi Kangasmäki ja
Minna Kauppila ovat tarvittaessa varalla käytettävissä. Kaikki em. henkilöt ovat ilmoittaneet olevansa kelpoisia ko. tehtävään.
Keskusvaalilautakunnan on myös määrättävä miten vaalitoimitsijat toimittavat ennakkoäänestysasiakirjat keskusvaalilautakunnalle. Aiemmissa vaaleissa ennakkoäänestysasiakirjat on palautettu keskusvaalilautakunnalle päivittäin kunnan arkistoon.
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Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Järvi-Laturi, puh. 050 314
2358, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta päätti, että
1)

ennakkoäänestyspaikalla vaalitoimitsijoina toimivat Helena Holm, Virpi Kallio,
Tomi Kalliomaa, Heidi Kujala, Tarja Perkiö, Tarja Soini ja Minna Vakkila. Varalle
nimetään Antti Iivari, Pasi Kangasmäki ja Minna Kauppila. Tarvittaessa keskusvaalilautakunta voi myöhemmin nimetä muitakin vaalitoimitsijoita ennakkoäänestyspaikalle. Mikäli kotiäänestykseen ilmoittautumisia tulee runsaasti, ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoita voidaan käyttää myös kotiäänestyksen toimittajina. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää vaalitoimitsijan kuhunkin
kotiäänestykseen.

2)

vaalitoimitsijat toimittavat ennakkoäänestysasiakirjat keskusvaalilautakunnalle
päivittäin kunnan arkistoon.
__________
Keltk 10.5.2021 § 32
Kuntavaalien ajankohdan siirtymisestä johtuen keskusvaalilautakunnan 15.2.2021 § 8
nimeämillä ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoita on syytä täydentää päällekkäisten työkiireiden vuoksi. 15.2.2021 § 8 nimettyjen vaalitoimitsijoiden lisäksi vaalitoimitsijoiksi käytettävissä ovat Kaarina Vaissalo ja Rosi Tapio sekä varalle Jukka Kosonen.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta päätti täydentää 15.2.2021 § 8 tekemäänsä päätöstä siten,
että aiemmin nimettyjen vaalitoimitsijoiden lisäksi vaalitoimitsijoiksi nimettiin Kaarina
Vaissalo ja Rosi Tapio sekä varalle Jukka Kosonen.
_________
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Muutoksenhaku
Pääsääntöisesti keskusvaalilautakunnan päätöksiin voi hakea muutosta kahdella eri tavalla:
1. Vaalien tuloksen vahvistamiseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin vaalilain 100 §:ssä
on säädetty. Valmistavista toimenpiteistä ei saa hakea erikseen muutosta. Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus.
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 89 §:n mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksin hallinto-oikeudelta.

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 28, 29, 31, 32
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. 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.
Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön keskusvaalilautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 26, 27, 30
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 28, 29, 31, 32
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