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ASIAT §

33 - 35

PÖYTÄKIRJAN
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JA VARMENNUS

Puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Pöytäkirjanpitäjä

Eija Killinen
Jaana Järvi-Laturi
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika
Isonkyrön kunnanvirastossa 14.5.2021
Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Hannele Saloranta
Soile Hakala
Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 20.5.2021 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Keltk § 33
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Varajäsenet kutsutaan
siinä järjestyksessä kuin heidät on määrätty.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Keltk § 34
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavan pöytäkirjan ennen pöytäkirjan
nähtävänä pitämistä.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannele Saloranta ja Soile Hakala.
__________
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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.
__________

Keltk 14.5.2021 § 35
Keskusvaalilautakunta 10.5.2021 pidetyssä kokouksessaan hyväksyi ehdokashakemukset ja arvonnan tuloksena päätti puolueiden järjestyksen sekä antoi alustavat numerot ehdokkaille ehdokaslistojen yhdistelmää varten.
Ehdokaslistojen yhdistelmästä on laadittu luonnos.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta
- merkitsi tiedoksi, että keskusvaalilautakunnan ei tarvinnut pitää kokousta keskiviikkona 12.5.2021, koska maanantain 10.5.2021 kokouksessa ehdokashakemuksista ei ollut huomautettavaa eikä ehdokashakemuksiin tehty oikaisuja eikä
täydennyksiä keskiviikkona 12.5.2021. Keskusvaalilautakunnalle ei ole myöskään tullut vaalilain 40 §:n mukaisia ilmoituksia.
- päätti hyväksyä ehdokaslistojen yhdistelmän, liite
- että keskusvaalilautakunnan sihteeri huolehtii yhdistelmien jakamisesta kunnanhallitukselle, vaalilautakunnille, vaalitoimikunnalle, ennakkoäänestyspaikkojen ja
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoille sekä ehdokkaita asettaneiden puolueiden
vaaliasiamiehille ja
- että yhdistelmiä pidetään saatavavilla myös kunnanviraston neuvonnassa virastoaikana.
__________
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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: 35
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: 33, 34
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 35
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