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KOKOUSAIKA
KOKOUSPAIKKA
SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka
toimii puheenjohtajana)

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET
(ja läsnäolon peruste)

sunnuntai 13.6.2021 klo 15.00 – 20.00
Isonkyrön kunnanvirasto, valtuustosali
Killinen Eija
Uusihaka Arto
Welling Yrjö
Hakala Soile
Saloranta Hannele

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”

Alanen Ulla
Uuttu Raija
Peltorinta Tarja
Vuorenmaa Ville
Petäjä Esko

1. varajäsen
2. varajäsen
3. varajäsen
4. varajäsen
5. varajäsen

Järvi-Laturi Jaana

hallintojohtaja, keskusvaalilautakunnan sihteeri, pöytäkirjanpitäjä
hallintosihteeri, keskusvaalilautakunnan sihteerin varahenkilö

Kniivilä Soili

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin.

ASIAT §

40 - 42

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
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 13.6.2021
Allekirjoitus

PÖYTÄKIRJA ON
OLLUT YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Arto Uusihaka
Yrjö Welling
Aika ja paikka
Yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi torstai 17.6.2021 klo 14.00 sekä
kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00–14.00.

Todistaa

Toimistosihteeri

Tarja Perkiö
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Keltk § 40
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Varajäsenet kutsutaan
siinä järjestyksessä kuin heidät on määrätty.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Keltk § 41
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavan pöytäkirjan ennen pöytäkirjan
nähtävänä pitämistä.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Uusihaka ja Yrjö Welling.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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ENNAKKOÄÄNESTYKSESSÄ ANNETTUJEN ÄÄNTEN LASKEMINEN
Keltk 42 §
Keskusvaalilautakunnan on vaalipäivänä pidettävässä kokouksessa, joka voidaan
aloittaa aikaisintaan klo 15.00, ryhdyttävä tarkastamaan ennakkoäänestyksessä hyväksytyissä vaalikuorissa olevia äänestyslippuja. Ennakkoäänet lasketaan äänestysalueittain ja mitättömiksi vaalilain 85 §:n mukaan jätetyt äänestysliput on erotettava eri
ryhmäksi ja niiden lukumäärä on laskettava samoin kuin hyväksytyt äänestysliput.
Keskusvaalilautakunnan tulee vaalipäivänä klo 20.00 mennessä tallentaa ennakkoäänestyksen tulos vaalitietojärjestelmään.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja veivät 004 Lehmäjoen
äänestysalueen ennakkoäänestyskuoret 77 kpl ennen kokouksen alkua äänestyspaikalle, avasivat ne ja tiputtivat vaaliuurnaan laskettavaksi yhdessä vaalipäivän äänien
kanssa.
Keskusvaalilautakunta avasi ja laski 1 484 ennakkoäänestyskuorta äänestysalueittain. Keskusvaalilautakunta totesi, että ennakkoääniä annettiin seuraavasti:
001 Keskikunta 810 kpl, joista hylättiin 2 kpl, hylkäyksen syynä molemmissa ehdokkaan numero on merkitty epäselvästi
002 Alapää 269 kpl, joista hylättiin 1 kpl, hylkäyksen syynä vaalileiman puuttuminen
003 Ylipää 328 kpl, joista hylättiin 4 kpl, hylkäyksen syynä ehdokasta koskeva asiaton
merkintä (1 kpl), ehdokkaan numero on merkitty epäselvästi (2 kpl) sekä tyhjä äänestyslippu (1 kpl)
Ennakkoäänestyksen tulos tallennettiin klo 20.00 mennessä vaalitietojärjestelmään,
liitteenä alustava tulos.
Vaalipäivänä annetut äänet tallennetaan heti, kun tiedot äänestyspaikoilta saadaan,
jonka jälkeen annetaan alustava tiedotus.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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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: 42
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: 40, 41
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 42

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

