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Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja
valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa
www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och
besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något
annat följer av sekretessbestämmelserna.
Ordförande/Puheenjohtaja: Annemo Palmroos-Broos
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__________________________________________________________________________________________
NÄRVARANDE LEDAMÖTER - SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
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Ordförande/Puheenjohtaja
BEHANDLADE ÄRENDEN
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§ 24 - 29
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Pargas stad / Paraisten kaupunki
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Intygar/Todistaa:
Petra Öhman
Centralvalnämndens sekreterare
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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Keskusvaalilautakunta 10.05.2021 § 24
Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________________
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Keskusvaalilautakunta 10.05.2021 § 25
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Risto Nurmela ja Jan-Peter Sandell.
__________________
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Jätettyjen ehdokashakemusten tarkastaminen
765/00.00.00.03/2020
Keskusvaalilautakunta 15.03.2021 § 15
Valmistelija
Esittelijä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Petra Öhman, 040 488 6021
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Petra Öhman, 040 488 6021
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Vaalilain 152 §:n mukaan puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen
vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus kunnan keskusvaalilautakunnalle
viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16. Kunnallisvaaleissa
tämä määräaika on 9.3.2021 klo 16.
Vaalilain 35 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen
(kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan) 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.
Vaalilain 36 §:n mukaan ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen
tarkastetaan 34. päivänä ennen vaalien vaalipäivää pidettävässä kokouksessa.
Vuoden 2021 kuntavaaleissa 34. päivä ennen vaaleja on 15.2.2021.
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.
Vaaliasiamiehillä, joille huomautuksia on tehty, on vaalilain 38 §:n mukaan oikeus

PARGAS STAD
PARAISTEN KAUPUNKI

Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA

§ 15
§ 26

4/2021

50

15.03.2021
10.05.2021

viimeistään 17.3.2021 ennen kello 16 tehdä huomautuksista johtuvat oikaisut
sekä täydentää ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja. Saman ajan
kuluessa vaaliasiamiehillä on oikeus tehdä tarvittavia ehdokkaan nimeä, arvoa,
ammattia tai tointa taikka kotikuntaa koskevia tarkistuksia. Jos huomautus
koskee ilmoitusta vaaliliitosta, puolueiden vaaliasiamiehillä on oikeus antaa
yhteinen kirjallinen ehdotuksensa ilmoituksen oikaisemiseksi.
Oikeusministeriö on ilmoittanut, että vaalit siirtyvät toimitettaviksi 13.6.2021.
Siirto tullaan toteuttamaan niin, että ehdokaslistat ja äänioikeusrekisteri kootaan
uudelleen vaalilain mukaisessa aikataulussa. Lainmuutos ei kuitenkaan ehdi
voimaan ennen ehdokashakemusten jättöaikaa, minkä vuoksi kunnat ottavat
vastaan ehdokashakemukset 9.3. mennessä aiemmin antamiensa kuulutusten
mukaisesti. Nämä ehdokashakemukset ja ehdokkaiden suostumukset tulevat
olemaan voimassa myös vaalipäivän ollessa 13.6.2021. Ehdokasasettajien on
mahdollista täydentää hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 saakka.
Oikeusministeriön 8.3.2021 päivätyn kirjeen mukaan keskusvaalilautakuntien on
tässä tilanteessa harkittava, miten vaalilain 36–41 ja 43–44 §:n mukaisia toimia
toteutetaan. Valmisteilla olevan hallituksen esityksen mukaan
keskusvaalilautakunnan on tarkoitus käsitellä sille tulleet ehdokashakemukset ja
laatia ehdokaslistojen yhdistelmä vasta toukokuussa 2021. Esitystä ei ole
käsitelty eikä uusia ohjeita vaalijärjestelyjen aikataulusta ole annettu vielä, kun
kutsu 15.3.2021 pidettävään kokoukseen lähetetään.
Kahdeksan puoluetta on jättänyt ehdokashakemuksen Paraisten
keskusvaalilautakunnalle, seuraavassa järjestyksessä:
Kansallinen Kokoomus r.p., 19 ehdokasta
Suomen Kristillisdemokraatit r.p., 4 ehdokasta
Suomen Keskusta r.p., 9 ehdokasta
Vasemmistoliitto r.p., 9 ehdokasta
Vihreä liitto r.p., 25 ehdokasta
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., 47 ehdokasta
Perussuomalaiset r.p., 24 ehdokasta
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., 21 ehdokasta
Kansallinen Kokoomus ja Kristillisdemokraatit ovat ilmoittaneet solmineensa
vaaliliiton.
Yksikään valitsijayhdistys ei ole jättänyt ehdokashakemusta.
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Jätetyt ehdokashakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Oheismateriaali

Luonnos ehdokaslistojen yhdistelmäksi

Ehdotus

Kokouksen ajankohtana hallituksen esitystä ei ole vielä käsitelty. Esityksen
mukaan ehdokashakemukset käsitellään voimassa olevan aikataulun mukaan,
mutta kun esitetty laki tulee voimaan, nämä toimet mitätöityvät ja
ehdokasasettelulle määräytyy uuden vaalipäivän mukainen aikataulu. Jos
vaaliasiamies on tehnyt ehdokashakemuksen 9.3.2021 mennessä, se on
sellaisenaan voimassa uudenkin aikataulun mukaisessa ehdokasasettelussa eikä
vaaliasiamiehen siis tarvitse tehdä enää uutta hakemusta. Hän voisi kuitenkin
halutessaan muuttaa hakemustaan aina 4.5.2021 saakka. Jos ehdokas on antanut
vaalilaissa tarkoitetun suostumuksen ja vakuutuksen 18.4.2021 toimitettaviin
kuntavaaleihin, sama suostumus ja vakuutus olisi voimassa myös 13.6.2021
toimitettavissa kuntavaaleissa ilman eri toimenpiteitä.
Keskusvaalilautakunta tarkastaa ja hyväksyy jätetyt ehdokashakemukset.

Päätös

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdokashakemukset huomautuksitta.
__________________________

Keskusvaalilautakunta 10.05.2021 § 26
Valmistelija
Esittelijä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Petra Öhman, 040 488 6021
Puheenjohtaja Annemo Palmroos-Broos, 040 488 6022
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) tuli voimaan 29.3.2021.
Uudeksi vaalipäiväksi määrättiin 13.6.2021 ja uuden vaalipäivän mukainen
ehdokaslistojen toimittamisen määräaika oli 4.5.2021 klo 16.00.
Vaaliasiamiehen keskusvaalilautakunnalle 9.3.2021 mennessä toimittama
ehdokashakemus on edelleen voimassa muuttumattomana, ellei vaaliasiamies
muuta sitä ennen 4.5. Sama koskee ilmoituksia vaaliliitoista ja yhteislistoista.
Kolme puoluetta on tehnyt muutoksia ehdokashakemuksiinsa Paraisten
keskusvaalilautakunnalle:
Kansallinen Kokoomus r.p., 18 ehdokasta
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p., 48 ehdokasta
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., 21 ehdokasta
Muuttumattomat ehdokashakemukset:
Suomen Kristillisdemokraatit r.p., 4 ehdokasta
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Suomen Keskusta r.p., 9 ehdokasta
Vasemmistoliitto r.p., 9 ehdokasta
Vihreä liitto r.p., 25 ehdokasta
Perussuomalaiset r.p., 24 ehdokasta
Vasemmistoliitto r.p., 9 ehdokasta
Yksi uusi puolue on jättänyt ehdokashakemuksen:
Kristallipuolue r.p., 1 ehdokas
Kansallinen Kokoomus ja Kristillisdemokraatit ovat ilmoittaneet solmineensa
vaaliliiton.
Yksikään valitsijayhdistys ei ole jättänyt ehdokashakemusta.

Oheismateriaali

Jätetyt ehdokashakemukset ovat nähtävillä kokouksessa.
Luonnos ehdokaslistojen yhdistelmäksi

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta tarkastaa ja hyväksyy jätetyt hakemukset.

Päätös

Keskusvaalilautakunta tarkasti jätetyt hakemukset ja totesi, että
 kaikki hakemukset liitteineen on annettu keskusvaalilautakunnalle
määräaikana
 ehdokashakemukset ja ilmoitus vaaliliitosta on tehty vaalilain mukaisesti
 yhtään ehdokasta ei ole asetettu ehdokkaaksi kahdella listalla.
Ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokas Otto Ilmonen on 7.5.2021 valittu Kårkulla
samkommun -kuntayhtymän yhtymäjohtajaksi. Kuntalain 72 §:n mukaan
vaalikelpoinen valtuustoon ei ole kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta
kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa
vastuullisessa tehtävässä.
Keskusvaalilautakunta päätti sen vuoksi tehdä asiasta huomautuksen RKP:n
vaaliasiamiehelle. Vaalilain 38 §:n mukaan vaaliasiamiehellä on oikeus poistaa
ehdokas listalta 12.5.2021 klo 16.00 mennessä.
Keskusvaalilautakunnalla ei ollut huomautettavaa muilta osin.

Tiedoksianto

Ruotsalaisen kansanpuolueen vaaliasiamies
__________________

PARGAS STAD
PARAISTEN KAUPUNKI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunta

§ 16
§ 27

4/2021

53

15.03.2021
10.05.2021

Puolueiden keskinäisen järjestyksen määrääminen ehdokaslistojen yhdistelmää varten
765/00.00.00.03/2020
Keskusvaalilautakunta 15.03.2021 § 16
Valmistelija
Esittelijä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Petra Öhman, 040 488 6021
Keskusvaalilautakunnan sihteeri Petra Öhman, 040 488 6021
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Vaalilain 37 §:n mukaan 34. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessa
määrätään arpomalla vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen
keskinäinen järjestys, vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen
järjestys sekä yhteislistojen keskinäinen järjestys.
Oikeusministeriö on ilmoittanut, että vaalit siirtyvät toimitettaviksi 13.6.2021.
Siirto tullaan toteuttamaan niin, että ehdokaslistat ja äänioikeusrekisteri kootaan
uudelleen vaalilain mukaisessa aikataulussa. Lainmuutos ei kuitenkaan ehdi
voimaan ennen ehdokashakemusten jättöaikaa, minkä vuoksi kunnat ottavat
vastaan ehdokashakemukset 9.3. mennessä aiemmin antamiensa kuulutusten
mukaisesti. Nämä ehdokashakemukset ja ehdokkaiden suostumukset tulevat
olemaan voimassa myös vaalipäivän ollessa 13.6.2021. Ehdokasasettajien on
mahdollista täydentää hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 saakka.
Oikeusministeriön 8.3.2021 päivätyn kirjeen mukaan keskusvaalilautakuntien on
tässä tilanteessa harkittava, miten vaalilain 36–41 ja 43–44 §:n mukaisia toimia
toteutetaan. Valmisteilla olevan hallituksen esityksen mukaan
keskusvaalilautakunnan on tarkoitus käsitellä sille tulleet ehdokashakemukset ja
laatia ehdokaslistojen yhdistelmä vasta toukokuussa 2021. Esitystä ei ole
käsitelty eikä uusia ohjeita vaalijärjestelyjen aikataulusta ole annettu vielä, kun
kutsu 15.3.2021 pidettävään kokoukseen lähetetään.

Ehdotus

Koska eduskunta kokouksen ajankohtana ei vielä ole käsitellyt hallituksen
esitystä, keskusvaalilautakunta vahvistaa järjestyksen arvonnan käyttämällä
vaalitietojärjestelmää, VAT:ia. Kun laki vaalipäivän siirtämisestä tulee voimaan,
tämä arvonta ja numerointi mitätöityy.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
Puolueiden keskinäinen järjestys arvonnan mukaan:
Puolue
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Perussuomalaiset
Suomen Keskusta
Vihreä liitto
KOK+KD Kokoomus
KOK+KD Suomen Kristillisdemokraatit

Järjestysnumero
1
2
3
4
5
6
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Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Vasemmistoliitto

7
8

__________________
Keskusvaalilautakunta 10.05.2021 § 27
Valmistelija
Esittelijä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Petra Öhman, 040 488 6021
Puheenjohtaja Annemo Palmroos-Broos, 040 488 6022
etunimi.sukunimi@parainen.fi
Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) tuli voimaan 29.3.2021.
Uudeksi vaalipäiväksi määrättiin 13.6.2021 ja uuden vaalipäivän mukainen
ehdokaslistojen toimittamisen määräaika oli 4.5.2021 klo 16.00.
Keskusvaalilautakunnan on määrättävä puolueiden keskinäinen järjestys
uudelleen arpomalla.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta määrää puolueiden keskinäinen järjestyksen arpomalla
sen vaalitietojärjestelmässä (VAT).

Päätös

Keskusvaalilautakunta määräsi puolueiden keskinäisen järjestyksen
vaalitietojärjestelmän avulla:
Puolue
Vasemmistoliitto
Suomen ruotsalainen kansanpuolue
Kristallipuolue
Vihreä liitto
KOK+KD Suomen Kristillisdemokraatit
KOK+KD Kokoomus
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Perussuomalaiset
Suomen Keskusta

Tiedoksianto

Puolueiden vaaliasiamiehet
__________________

Järjestysnumero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Ilmoitusasiat
Keskusvaalilautakunta 10.05.2021 § 28
Ehdotus

Keskusvaalilautakunta merkitsee saaneensa tiedoksi seuraavan informaation:
1.

Päätös

Kirje Pieni Ele -keräykseltä.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________________
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Ajankohtaiset asiat
Keskusvaalilautakunta 10.05.2021 § 29
Utön reitin ennakkoäänestysaikatauluun tulee muutoksia, koska Baldur muuttaa
takaisin Pärnäisiin ja siirtyy kesäaikatauluun.
Vaalien budjetti ylittyy muun muassa siksi, että koronaturvallisuuden
varmistamiseksi joudutaan hankkimaan paljon materiaalia: pleksisuojia,
kasvomaskeja, opasteita jne. Hankintasuunnitelmaan sisältyy myös kaupungin
logolla varustettujen kynien hankinta. Kyniä jaetaan äänestäjille, jotta kaikki
voivat tehdä merkinnän äänestyslippuun ja allekirjoittaa lähetekirjeen
(ennakkoäänestyksen yhteydessä) omalla kynällä.
__________________

PARGAS STAD
PARAISTEN KAUPUNKI

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOKOUSPÖYTÄKIRJA

4/2021

57

Anvisningar om hur man begär omprövning och besvärsanvisning

Datum för sammanträdet

Centralvalnämnden
Besvärsförbud och vad förbudet grundar sig på

10.5.2021

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet får enligt 136 § i kommunallagen omprövning inte begäras eller
kommunalbesvär anföras över beslutet:
Paragrafer:
24-25, 28-29
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom man enligt 134 § i kommunallagen får begära omprövning av beslutet.
Paragrafer:
Enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:
26-27 45 § Vallagen

Anvisning för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med ett beslut av stadsstyrelsen, nämnd, ett utskott eller deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem får begära
omprövning av beslutet. Omprövning begärs hos organet i fråga, också då det gäller beslut av en sektion i organet eller en myndighet som lyder
under organet. Om stadsstyrelsen med stöd av 92 § i kommunallagen till behandling har tagit upp ett ärende som en underlydande myndighet eller
sektion har fattat beslut i, ska begäran om omprövning av beslutet behandlas i stadsstyrelsen. Av begäran om omprövning ska framgå vad som
yrkas och vad det grundar sig på. Handlingen ska undertecknas av den som begär omprövning.
Kontaktuppgifter: Centralvalnämnden i Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, pargas@pargas.fi.
Paragrafer:
Tidsfrist: En begäran om omprövning ska göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsanvisning
Ändring i ett beslut som stadsstyrelsen eller en nämnd meddelat med anledning av en begäran om omprövning får sökas hos
förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär. Besvär får anföras på den grunden att beslutet har tillkommit i oriktig ordning, den myndighet
som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller beslutet annars strider mot lag. Den som anför besvär ska presentera
besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut.
Kontaktuppgifter: Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettgatan 2-4, 20101 Åbo, turku.hao@oikeus.fi.
Kommunalbesvär, paragrafer:
Förvaltningsbesvär, paragrafer:
Tidsfrist: Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Rätt att begära omprövning och besvärsrätt har den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
samt kommunmedlemmarna, § 137 i kommunallagen. Ändring i ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom
kommunalbesvär endast av den som gjorde begäran om omprövning. Om beslutet har ändrats med anledning av begäran om omprövning, får
ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av part och kommunmedlemmarna.

Delfåendet av beslut
Vid vanlig delgivning per post genom brev till mottagaren anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes,
om inte något annat visas. Ett ärende anses ändå ha kommit till en myndighets kännedom den dag brevet anlände. Vid vanlig elektronisk
delgivning anses ärendet ha blivit delgivet tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.
Vid bevislig delgivning framgår tidpunkten för delfåendet av mottagningsbeviset.
En kommunmedlem och en sådan kommun som avses i 137 § 2 mom. i kommunallagen anses ha fått del av ett beslut 7 dagar efter det att
protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Besvärsskrift
I besvärsskriften ska man meddela förvaltningsdomstolen följande:

vilket beslut som överklagas

till vilka delar ändring söks i beslutet

på vilket sätt beslutet borde ändras

på vilka grunder ändring söks

ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation.
Besvärsskriften ska egenhändigt undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som uppgjort den. Om endast den som uppgjort
besvärsskriften undertecknat den, ska också denna persons yrke, boningsort och postadress framgå. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som
överklagas, i original eller bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.
Rättegångsavgift: Enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter uppbärs en rättegångsavgift om 250 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna ska lämnas in till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag,
självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna lämnas till besvärsmyndigheten den
första vardagen därefter. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna
ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
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Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa:
Pykälät:
24-25, 28-29
Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan kuntalain 134 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimus:
Pykälät:
Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskiellon perusteet:
26-27 45 § Vallagen

Oikaisuvaatimusohjeet
Kaupunginhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen
oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle, myös kun kyse on toimielimen jaoston tai toimielimen alaisen viranomaisen
päätöksestä. Jos kaupunginhallitus on kuntalain 92 §:n nojalla ottanut käsiteltäväkseen asian, jossa sen alainen viranomainen tai jaosto on tehnyt
päätöksen, oikaisuvaatimus päätöksestä on käsiteltävä kaupunginhallituksessa. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se
on tekijän allekirjoitettava.
Yhteystiedot: Paraisten keskusvaalilautakunta, Rantatie 28, 21600 Parainen, parainen@parainen.fi.
Pykälät:
Oikaisuvaatimusaika: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusosoitus
Kaupunginhallituksen tai lautakunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella
hallinto-oikeudelta. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on
ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku, turku.hao@oikeus.fi.
Kunnallisvalitus, pykälät:
Hallintovalitus, pykälät:
Valitusaika: Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus- ja valitusoikeus on sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsenellä, kuntalain 137 §. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen ja kunnan jäsen.

Päätöksen tiedoksisaanti
Tavallisessa tiedoksiannossa postitse kirjeellä vastaanottajalle vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Tavallisessa sähköisessä
tiedoksiannossa asia katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Todisteellisessa tiedoksiannossa tiedoksisaannin ajankohta käy ilmi saantitodistuksesta.
Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä on ilmoitettava hallinto-oikeudelle

mihin päätökseen haetaan muutosta

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta

minkälainen muutoksen tulisi olla

mitkä ovat muutosvaatimuksen perusteet

valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot.
Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan,
alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinmaksulain 2 §:n mukaan muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,
että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi

/

2021

Päätös §
postitse

on annettu tiedoksi asianosaiselle
on luovutettu asianosaiselle

/

2021.

Päätös §

/

2021.

/

2021/

Vastaanottajan allekirjoitus
on julkipantu

Otteen oikeaksi todistaa

Tiedoksiantaja

