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Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT

26 - 28 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
Pöytäkirja tarkastetaan keskustoimistossa 14.5.2021 heti kokouksen
jälkeen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin keskusvaalilautakunnan jäsenet
Seppo Lappi ja Mauri Rautiainen. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu
pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimilla.
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS
Sakari Hukari
puheenjohtaja

Jaana Pelkonen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Toholampi 14.5.2021
Seppo Lappi

Mauri Rautiainen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Pöytäkirja on 14.5.2021 viety nähtäväksi kunnan verkkosivuille.
Toimistosihteeri
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EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄN LAATIMINEN JA VAHVISTAMINEN KUNTAVAALEISSA 2021
1/00.001/2021
Keskvltk 14.05.2021 § 26 Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Pelkonen, puh. 040 150 5203
Vaalilain 41 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on laadittava 31. päivänä
ennen vaalipäivää viimeistään klo 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.
Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdokaslistojen alapuolelle tehdään merkintä siitä, että kyseiset puolueet ovat vaaliliitossa. Jokaisesta
ehdokkaasta merkitään yhdistelmään numero, nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen.
Vaalilain 37 §:n mukaisesti kunnanhallitus arpoi puolueiden ja vaaliliiton
keskinäisen järjestyksen ja vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden
järjestyksen edellisessä kokouksessaan 10.5.2021.
Vaalilain 43 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on merkittävä ehdokkaiden tiedot oikeusministeriön perustamaan valtakunnalliseen ehdokasrekisteriin. Määräaika on 14.5.2021 klo 18.00 mennessä.
Ehdokaslistojen yhdistelmäluonnos esitellään kokouksessa.
Ehdotus: Keskusvaalilautakunta
1. toteaa, että vaaliasiamiehet eivät tehneet 4.5.2021 jätettyihin ehdokashakemuksiin oikaisuja tai täydennyksiä määräaikaan 12.5.2021 klo 16.00
mennessä ja hyväksyy puolueiden ehdokashakemukset niihin liitettyine
vaaliasiakirjoineen ja ilmoitukset vaaliliitosta.
2. vahvistaa ehdokasasettelun ja Toholammin kunnassa 13.6.2021 toimitettavia kuntavaaleja varten laaditun ehdokaslistojen yhdistelmän ja merkitsee sen valmiiksi vaalitietojärjestelmään.
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Päätös: Keskusvaalilautakunta
1. totesi, että vaaliasiamiehet eivät tehneet 4.5.2021 jätettyihin ehdokashakemuksiin oikaisuja tai täydennyksiä määräaikaan 12.5.2021 klo 16.00
mennessä ja hyväksyi yksimielisesti puolueiden ehdokashakemukset niihin
liitettyine vaaliasiakirjoineen ja ilmoitukset vaaliliitosta.
2. päätti yksimielisesti vahvistaa ehdokasasettelun ja Toholammin kunnassa 13.6.2021 toimitettavia kuntavaaleja varten laaditun ehdokaslistojen yhdistelmän liitteen mukaisena ja merkitä sen valmiiksi vaalitietojärjestelmään.
______
Liitteet

_____________________
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EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄN JAKELU JA TIEDOKSISAATTAMINEN KUNTAVAALEISSA
2021
1/00.001/2021
Keskvltk 14.05.2021 § 27 Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Pelkonen, puh. 040 150 5203
Vaalilain 44 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan tulee saattaa kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä tai siinä olevat tiedot taikka tieto siitä, missä yhdistelmä on nähtävänä, äänioikeutettujen tiedoksi sillä tavalla kuin
kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja lisäksi keskusvaalilautakunnan
kokoushuoneistossa julkaistavalla ilmoituksella. Tarpeellinen määrä yhdistelmiä on hyvissä ajoin ennen vaaleja toimitettava kunnanhallitukselle, vaalilautakunnille, vaalitoimikunnille ja kunnan alueella olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille. Niitä on lisäksi toimitettava ehdokkaita asettaneiden puolueiden, yhteislistojen ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten vaaliasiamiehille. Yhdistelmiä on myös pidettävä
kunnan asukkaiden saatavana.
Kunnanvaltuuston 6.6.2017 § 14 tekemän päätöksen mukaan kunnan ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa eli kunnan www-sivuilla. Lisäksi voidaan ilmoittaa kuntatiedotteessa, mikäli tiedotteen ilmestymisaika
sen mahdollistaa sekä ao. toimielimen tai viranhaltijan harkinnan mukaan
paikallislehdessä tai maakuntalehdessä.
Ehdotus: Keskusvaalilautakunta saattaa ehdokaslistojen yhdistelmän tiedoksi julkaisemalla siitä liitteenä olevan kuulutuksen ja ehdokaslistojen yhdistelmän kunnan verkkosivuilla, sähköisellä ilmoitustaululla, kuntatiedotteessa 20.5.2021 ja keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa sekä toimittaa ehdokaslistojen yhdistelmiä tiedoksi ja saataville vaalilain 44 §:ssä
määrätyille tahoille.
Päätös: Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä ehdotuksen.
______
Liitteet
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pykälät: 26 - 28

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
28.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
26 ja 27 (Vaalilaki 45 §).
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Toholammin keskusvaalilautakunta
Lampintie 5
69300 TOHOLAMPI
toholammin.kunta@toholampi.fi
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite
ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Pöytäkirja on 14.5.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä
voi pyytää oikaisuvaatimusviranomaiselta Toholammin kunnantalolta, Lampintie 5, 69300 Toholampi, puh. 040
150 5200 tai sähköpostitse toholammin.kunta@toholampi.fi. Kunnantalo on avoinna ma - pe klo 8.00 - 16.00.

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan 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
sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusviranomainen
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään. Oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön asetuksella (1383/2018).
Muu valitusviranomainen (erillinen muutoksenhakuosoitus)
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
markkinaoikeus@oikeus.fi
Pykälät

Valitusaika

14 päivää

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

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Liitetään pöytäkirjaan
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