KIHNIÖN KUNTA

ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Nro 8/2017

Keskusvaalilautakunta

Kokousaika
Kokouspaikka

Tiistai 28.11.2017 kello 18.00 – 18.30
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jäsenet
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Talasoja Timo
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puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Muut saapuvilla olleet

Kristiina Mäkelä

sihteeri

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

19 - 24 §

Pöytäkirjan tarkastustapa

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin
Timo Talasoja ja Jarkko Peltomäki

Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Minna Yli-Kujala

Kristiina Mäkelä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Tarkastusaika: 28.11.2017

Timo Talasoja

Jarkko Peltomäki

Paikka ja pvm:
Pöytäkirja ollut yleisesti
nähtävänä

Kihniön kunnan www.sivut 2.12.2017- , kunnanvirasto kello 9 – 15

Toimistosihteeri

Päivi Shemeikka

KIHNIÖN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

28.11.2017

Keskusvaalilautakunnan sihteerin nimeäminen

19 §

Keskusvaalilautakunnan tulee tehdä päätös sihteeristään. Esteellisyys- ja
estetilanteiden varalle tulisi myös nimetä, kuka toimii sijaisena.

Ehdotus:
Keskusvaalilautakunta nimeää sihteerikseen vuoden 2018 presidentin vaalin ajaksi
talous- ja hallintojohtaja Kristiina Mäkelän ja varalle talouspäällikkö Marita Törmän.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

28.11.2017

Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden määrääminen

20 §

Vaalilain 17 §:ssä säädetään vaalitoimitsijoista. 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.
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 yksittäisenkotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.
Vuoden 2018 presidentinvaaleissa
Kihniön kunnan yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii paloaseman kokoushuone.

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta päättää, että yleisen ennakkoäänestyspaikan
vaalitoimitsijoina toimivat Johanna Kujansuu, Päivi Heinilä, Terttu Räsänen, Anne
Kärkelä ja Päivi Shemeikka.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

28.11.2017

Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden määrääminen

21 §

Vaalilain 17 §:n mukaisesti keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijan
kotiäänestyksiin. Vaalitoimitsija, vaalilautakunnan tai –toimikunnan jäsen ei voi olla
keskusvaalilautakunnassa, koska keskusvaalilautakunta toimii laillisuuden
arviojana.
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei
hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia
vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty
äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi
äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva
omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos
kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Henkilö, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä
viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00 puhelimitse tai kirjallisesti
keskusvaalilautakunnalle puh. 03-44 411,
os. Kihniöntie 46, 39820 Kihniö. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän
valitsema henkilö.
Kotiäänestyksen ajankohdasta ilmoitetaan tämän jälkeen.
Vaalitoimitsijana ei voi olla alle 18-vuotias eikä vajaavaltaiseksi julistettu.
Aikaisemmin kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi voitiin määrätä vain vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä. Estettä ei ole nykyisinkään sille, että
keskusvaalilautakunta määrää heitä edelleenkin tähän tehtävään.
Keskusvaalilautakunnan
puheenjohtajan
on
määrättävä
kotiäänestyksen
vaalitoimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa huolehtivat vaalitoimitsijoina äänestäjän luona.

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta määrää kotiäänestyksen toimitsijaksi vaalitoimikuntaan
valitut jäsenet ja varajäsenet.
1. Koivukoski Mikael varalla Koivukoski Mirka
2. Taupila Sinikka varalla Annala Raili
3. Perälä Helena varalla Perälä Ensio

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

28.11.2017

Vuoden 2018 presidentinvaalia koskeva kuulutus

22 §

Vaalilain 49 §:n ja 67 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on
hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista tiedotettava sillä tavoin kuin
kunnan ilmoitukset kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan saatetaan tiedoksi:
1. Ensimmäisen vaalin vaalipäivä ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä
sekä äänestysalueiden äänestyspaikkojen nimet, käyntiosoitteet ja
äänestysaika.
2. Ennakkoäänestysajanjaksot ensimmäisessä ja toisessa vaalissa sekä
kaikkien kunnan alueella olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen nimet, käyntiosoitteet, aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat.
Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa
kotiäänestyksen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista
vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista.
Liite 1/ Vuoden 2018 Presidentinvaalia koskeva kuulutus

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan kuulutuksen julkaisemisen kunnan
www-sivuilla, kunnan kuulutusten ilmoitustaululla sekä Ylä-Satakunta –lehdessä.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

28.11.2017

Ennakkoäänestyksen lähetekuorten tarkastaminen

23 §

Keskusvaalilautakunta kokoontuu perjantaina 26.1.2018 klo 19 ja mahdollisessa
toisessa vaalissa perjantaina 9.2.2018 klo 19
tarkastamaan ennakkoäänestysasiakirjoja. Jotta mm. väärälle vaaliviranomaiselle mahdollisesti tulleet
asiakirjat ehditään toimittamaan oikeaan osoitteeseen, niin lähetekirjeet tulisi
tarkastaa alustavasti jo aikaisemmin.

Ehdotus:
Keskusvaalilautakunta valtuuttaa puheenjohtajan ja sihteerin avaamaan
lähetekuoret ja alustavasti tarkastamaan lähetekirjeet mm. niin, että väärälle
vaaliviranomaiselle mahdollisesti tulleet asiakirjat ehditään toimittamaan oikeaan
osoitteeseen.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

KIHNIÖN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

28.11.2017

Ilmoitusasiat
24 §

Seuraava keskusvaalilautakunnan kokous on 26.1.2018 klo 19
Oheisena vaalikeräyksen Pieni-ele esite.

Ehdotus:

Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajat nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen

Kokouspäivä

Sivu

KIHNIÖN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

28.11.2017

Kihniön keskusvaalilautakunta
OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
___________________________________________________________________________________
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät: 24
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät: 19-21
HvaL 3 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: pykälät : 22 Vaalilaki 66 §, 23 Vaalilaki 62 §.
___________________________________________________________________________________
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Kihniön keskusvaalilautakunta, Kihniöntie 41, 39820 KIHNIÖ
sähköposti kihnio@kihnio.fi
Pykälät
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
___________________________________________________________________________________
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valittamalla 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
Valitusviranomainen:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 56 42200 (vaihde)
Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät:
Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää, pykälät:

Viranomainen

Kokouspäivä

Sivu

KIHNIÖN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

28.11.2017

Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen klo 16:15.
________________________________________________________________________________
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät:
Valitusaika
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
_________________________________________________________________________________
Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätöksiin haetaan muutosta ja mitä muutoksia 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 ajois- sa, että
ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite_____________________________Pykälät
Valitusasiakirjat on toimitettava 1) : nimi, osoite ja postiosoite_____________________________Pykälät
1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
__________________________________________________________________________________
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).

Oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan sekä pöytäkirjanotteeseen.

