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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 10.4.2019 PIDETYN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Keskusvaaliltk § 19
Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta tarkastaa 10.4.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirjan ja toteaa sen kokouksen kulun mukaiseksi.
Päätös: Sihteeri luki 10.4.2019 pidetyn kokouksen pöytäkirjan ja se todettiin kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VAALILUETTELOIDEN TARKASTUS, HYVÄKSYNTÄ JA KUITTAUSMERKINTÄ VAALITIETOJÄRJESTELMÄÄN
Keskusvaaliltk § 20

Vaaliluetteloiden saapuminen on kuitattava äänioikeusjärjestelmään viimeistään
perjantaina 12.4.2019 klo 17.

Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta tarkastaa, että se on saanut kaikkien äänestysalueiden vaaliluettelot ja että ne ovat painoasultaan virheettömiä ja että niistä ei
puutu sivuja ja kuittaa vaaliluetteloiden saapumisen vaalitietojärjestelmään.
Päätös: Vaaliluettelo oli virheetön ja se hyväksyttiin yksimielisesti sekä kuitattiin
vaalitietojärjestelmään klo 12:38.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTUS
Keskusvaaliltk § 12
8.4.2019

Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta. Keskusvaalilautakunta päättää siitä, hyväksytäänkö ennakkoäänestys vai jätetäänkö se ottamatta huomioon. Ennakkoäänestys on jätettävä ottamatta huomioon, jos
- ennakkoon äänestänyttä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;
- vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä;
- lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua,
onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt;
- kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta
täyttäneen henkilön nimikirjoitus.
Kun äänestys jätetään ottamatta huomioon, äänioikeusrekisteriin tai vaaliluetteloon ei tehdä minkäänlaista merkintää.
Äänioikeusrekisteriin merkitään ne hyväksytyt ennakkoäänestykset, jota ei ole
merkitty rekisteriin jo ennakkoäänestyspaikassa.
Hyväksytyt vaalikuoret on lähetekirjeistä erotettuina ja äänestysalueittain jaoteltuina säilytettävä avaamattomina varmassa tallessa siihen asti kun ne toimitetaan
vaalipiirilautakunnalle laskentaa varten. Reisjärven kunta muodostaa yhden äänestysalueen, Reisjärvi 001.

Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta ryhtyy tarkastamaan saapuneita ennakkoäänestysasiakirjoja vaalikuoria avaamatta ja tekee merkinnän pöytäkirjaan äänestyksen
huomioon ottamatta jättämisestä, merkitsee äänioikeusrekisteriin ne ennakkoäänestykset, jotka voidaan hyväksyä, mutta joita ei ole merkitty rekisteriin sekä korjaa ne ennakkoäänestykset, jotka vaalitoimitsija on pyytänyt korjaamaan.
Päätös: Keskusvaalilautakunnalle on saapunut yhteensä 441 ennakkoäänestysasiakirjaa.
Äänioikeusrekisteriin oli merkitty 395 ennakkoäänestystä. Keskusvaalilautakunta
hyväksyi yksimielisesti 395 ennakkoäänestysasiakirjaa. Hyväksyttyjä vaalikuoria oli
395 kpl.
Äänioikeusrekisteriin merkitsemättömiä ennakkoäänestyksiä oli 46 kpl. Keskusvaalilautakunta merkitsi äänioikeusrekisteriin 46 yksimielisesti hyväksyttyä ennakkoäänestystä, jotka jakautuivat seuraavasti: Laitosäänestys 30 kpl, kotiäänestys 16
kpl, joista 3 kpl omaishoitajan äänestyksiä. Yhteensä hyväksyttyjä vaalikuoria oli
46 kpl.
Ennakkoäänestysasiakirjoja tarkastettiin kaikkiaan 441 kpl, joista äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjä oli 441 kpl ja hyväksyttyjä vaalikuoria oli 441 kpl.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTUS
Keskusvaaliltk § 16
10.4.2019

Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta. Keskusvaalilautakunta päättää siitä, hyväksytäänkö ennakkoäänestys vai jätetäänkö se ottamatta huomioon. Ennakkoäänestys on jätettävä ottamatta huomioon, jos
- ennakkoon äänestänyttä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;
- vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä;
- lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua,
onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt;
- kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta
täyttäneen henkilön nimikirjoitus.
Kun äänestys jätetään ottamatta huomioon, äänioikeusrekisteriin tai vaaliluetteloon ei tehdä minkäänlaista merkintää.
Äänioikeusrekisteriin merkitään ne hyväksytyt ennakkoäänestykset, jota ei ole
merkitty rekisteriin jo ennakkoäänestyspaikassa.
Hyväksytyt vaalikuoret on lähetekirjeistä erotettuina ja äänestysalueittain jaoteltuina säilytettävä avaamattomina varmassa tallessa siihen asti kun ne toimitetaan
vaalipiirilautakunnalle laskentaa varten. Reisjärven kunta muodostaa yhden äänestysalueen, Reisjärvi 001.

Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta ryhtyy tarkastamaan saapuneita ennakkoäänestysasiakirjoja vaalikuoria avaamatta ja tekee merkinnän pöytäkirjaan äänestyksen
huomioon ottamatta jättämisestä, merkitsee äänioikeusrekisteriin ne ennakkoäänestykset, jotka voidaan hyväksyä, mutta joita ei ole merkitty rekisteriin sekä korjaa ne ennakkoäänestykset, jotka vaalitoimitsija on pyytänyt korjaamaan.
Päätös: Keskusvaalilautakunnalle on saapunut yhteensä 335 ennakkoäänestysasiakirjaa.
Äänioikeusrekisteriin oli merkitty 327 ennakkoäänestystä. Keskusvaalilautakunta
hyväksyi yksimielisesti 327 ennakkoäänestysasiakirjaa. Hyväksyttyjä vaalikuoria oli
327 kpl.
Äänioikeusrekisteriin merkitsemättömiä ennakkoäänestyksiä oli 8 kpl. Keskusvaalilautakunta merkitsi äänioikeusrekisteriin 8 yksimielisesti hyväksyttyä ennakkoäänestystä, jotka jakautuivat seuraavasti: Laitosäänestys 2 kpl ja äänestyksiä ulkomailla 6 kpl. Yhteensä hyväksyttyjä vaalikuoria oli 8 kpl.
Ennakkoäänestysasiakirjoja tarkastettiin kaikkiaan 335 kpl, joista äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjä oli 335 kpl ja hyväksyttyjä vaalikuoria oli 335 kpl.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTUS
Keskusvaaliltk § 21

Reisjärvelle saapuva posti kuljetetaan arkipäivisin virka-ajan loppumiseen mennessä. Tämän jälkeen postinkuljetusyhteyttä ei enää ole.
Jos keskusvaalilautakunta tekee merkintöjä äänestämisestä äänioikeusrekisteriin
keskiviikon 10.4.2019 klo 18.00 jälkeen, tulee merkintä tehdä myös vaaliluetteloon.
Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta. Keskusvaalilautakunta päättää siitä, hyväksytäänkö ennakkoäänestys vai jätetäänkö se ottamatta huomioon. Ennakkoäänestys on jätettävä ottamatta huomioon, jos
- ennakkoon äänestänyttä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;
- vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä;
- lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua,
onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt;
- kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta
täyttäneen henkilön nimikirjoitus.
Kun äänestys jätetään ottamatta huomioon, äänioikeusrekisteriin tai vaaliluetteloon ei tehdä minkäänlaista merkintää.
Äänioikeusrekisteriin merkitään ne hyväksytyt ennakkoäänestykset, jota ei ole
merkitty rekisteriin jo ennakkoäänestyspaikassa.
Hyväksytyt vaalikuoret on lähetekirjeistä erotettuina ja äänestysalueittain jaoteltuina säilytettävä avaamattomina varmassa tallessa siihen asti kun ne toimitetaan
vaalipiirilautakunnalle laskentaa varten. Reisjärven kunta muodostaa yhden äänestysalueen, Reisjärvi 001.

Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta ryhtyy tarkastamaan saapuneita ennakkoäänestysasiakirjoja vaalikuoria avaamatta ja tekee merkinnän pöytäkirjaan äänestyksen
huomioon ottamatta jättämisestä, merkitsee äänioikeusrekisteriin ne ennakkoäänestykset, jotka voidaan hyväksyä, mutta joita ei ole merkitty rekisteriin sekä
merkitsee ne myös paperiseen vaaliluetteloon.
Päätös: Keskusvaalilautakunnalle on saapunut yhteensä 55 äänestysasiakirjaa.
Äänioikeusrekisteriin on merkitty 52 ennakkoäänestystä. Keskusvaalilautakunta
hyväksyi yksimielisesti 52 ennakkoäänestysasiakirjaa. Hyväksyttyjä vaalikuoria oli
52 kpl.
Äänioikeusrekisteriin merkitsemättömiä ennakkoäänestyksiä oli 3 kpl. Keskusvaalilautakunta merkitsi äänioikeusrekisteriin sekä vaaliluetteloon 3 yksimielisesti hyväksyttyä ennakkoäänestystä, jotka jakautuvat seuraavasti: Laitosäänestys 2 kpl ja
äänestyksiä ulkomailla 1 kpl. Yhteensä hyväksyttyjä vaalikuoria oli 3 kpl.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTUS
Ennakkoäänestysasiakirjoja tarkastettiin kaikkiaan 55 kpl, joista äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjä oli 55 kpl ja hyväksyttyjä vaalikuoria oli 55 kpl.
Ennakkoäänestysasiakirjoja on 12.4.2019 mennessä tarkastettu kaikkiaan 831 kpl.
Hyväksyttyjä ennakkoäänestyksiä on 831 kpl ja hyväksyttyjä vaalikuoria 831 kpl,
joista kaikki kuuluvat Reisjärvi 001 äänestysalueelle. Äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjä on yhteensä 831 kpl.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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HYVÄKSYTTYJEN VAALIKUORTEN LUKUMÄÄRÄN MERKITSEMINEN TULOSLASKENTAJÄRJESTELMÄÄN JA VAALILUETTELOON
Keskusvaaliltk § 22

Kuntien keskusvaalilautakuntien tulee merkitä hyväksyttyjen ennakkoäänien vaalikuorten lukumäärä äänestysalueittain vaalien tuloslaskentajärjestelmään perjantai 12.4.2019 klo 12.00 – lauantai 13.4.2019 klo 17.00 välisenä aikana.
Hyväksyttyjen vaalikuorten lukumääriä vastaavat äänestäneiden lukumäärät on
lisäksi merkittävä kunkin äänestysalueen vaaliluettelon kansilehden laskelmasivun
asianmukaisiin kohtiin.

Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta tekee hyväksyttyjen vaalikuorien lukumääristä
merkinnät vaaliluetteloiden kansilehdelle ja sihteeri tekee merkinnät hyväksyttyjen vaalikuorien lukumäärästä tuloslaskentajärjestelmään ennen lauantai
13.4.2019 klo 17.00:sta.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Sihteeri teki merkinnät tuloslaskentajärjestelmään 12.4.2019 klo 18.03.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
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ENNAKKOÄÄNESTYKSEN VAALIKUORTEN TOIMITTAMINEN VAALIPIIRIIN
Keskusvaaliltk § 23

Kunnan keskusvaalilautakunnan on pakattava vaalikuoret kestävään päällykseen
äänestysalueittain lajiteltuina. Lähetykseen liitetään tiedot vaalikuorten lukumääristä kussakin ryhmässä, johon ne on lajiteltu. Lähetys sinetöidään, ja sen päällykseen merkitään vaalipiirilautakunnan osoite ja lähettäjä. Lähetys toimitetaan kiireellisesti vaalipiirilautakunnalle sen määräämällä tavalla.
Vaalipiirilautakunnan ohjeen mukaan Reisjärven ennakkoäänestyksen vaalikuoret
viedään Haapajärven keräilypisteeseen perjantaina 12.4.2019 klo 20 – 22, osoite:
Kustaa Vaasankatu 2-4, 85800 Haapajärvi.

Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta pakkaa hyväksytyt äänikuoret äänestysalueittain
ja sinetöi lähetyksen, jota säilytetään lukitussa tilassa siihen asti kunnes se toimitetaan vaalipiirille. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jarkko Paalavuo ja jäsen Juhani Lehto vievät sinetöidyt ennakkoäänestyksen vaalikuoret Haapajärven
postin jakelun keräyspisteeseen perjantaina 12.4.2019 klo 20 – 22 edelleen toimitettavaksi vaalipiiriin. Viejät noutavat sinetöidyn lähetyksen keskusvaalilautakunnan tiloista perjantai-iltana klo 19.30.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
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VAALIMATERIAALIN JAKELU VAALILAUTAKUNNALLE
Keskusvaaliltk § 24

Keskusvaalilautakunta pakkaa vaalilautakunnalle annettavat äänestysliput pakettiin ja sulkee paketin teipillä, jonka päälle keskusvaalilautakunnan edustaja tai
edustajat merkitsevät allekirjoituksensa. Allekirjoituksen sijasta teippi voidaan
myös leimata jollain kunnan virallisella leimasimella, mutta ei kuitenkaan vaalileimasimella. Teippinä ei tule käyttää varsinaista vaalien sinetöimisteippiä.
Vähintään kahden vaalilautakunnan jäsenen täytyy olla vastaanottamassa äänestyslippuja ja muuta vaalimateriaalia. Vaalilautakunnan on huolehdittava, että materiaali säilytetään yön yli varmassa tallessa, esimerkiksi äänestyspaikassa olevassa lukitussa tilassa. Vaalilautakunta avaa äänestyslippuja sisältävän paketin vasta
samalla hetkellä kun vaalipäivän äänestystoimitus klo 9 aloitetaan, siten että ensimmäiselle äänestäjälle näytetään, että uurna on tyhjä. Sitä ennen kaikkien paikalla olevien vaalilautakuntien jäsenten on todettava, että äänestyslippupaketin
teippaukset ovat ehjät.

Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta pakkaa äänestysalueelle annettavat 1400 äänestyslippua pakettiin ja sulkee paketin teipillä, jonka päälle keskusvaalilautakunnan
jäsenet merkitsevät allekirjoituksensa. Keskusvaalilautakunnan sihteeri luovuttaa
pakatut äänestysliput ja muun materiaalin äänestysalueen vaalilautakunnan edustajille perjantaina 12.4.2019 vaalilautakunnan edustajien kanssa sopimanaan aikana.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Sihteeri luovutti pakatut äänestysliput ja muun materiaalin äänestysalueen vaalilautakunnan edustajille perjantaina 12.4.2019 klo 19.30.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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VAALIPÄIVÄN VAALIASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN VAALIPIIRIIN
Keskusvaaliltk § 25

Vaalipiirilautakunnan ohjeen mukaan kuntien keskusvaalilautakuntien on koottava äänestysasiakirjat kunnittain ja toimitettava ne keskitetysti vaalipiirilautakunnalle. Äänestysliput on pakattava ja sinetöitävä omiin paketteihinsa ja pöytäkirjat
yhteen omaan pakettiinsa. Päällyksiin on vielä kirjoitettava tunnistetiedot ja paketin sisältö oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti.
Vaalipiirilautakunnan ohjeen mukaan Reisjärven vaalikuoret viedään Haapajärven
keräilypisteeseen sunnuntaina 14.4.2019 klo 22 – 24, osoite: Kustaa Vaasankatu 24, 85800 Haapajärvi.

Pja

Ehdotus: Vaalilautakunnan puheenjohtaja ja jäsen tuovat sinetöidyt äänestysliput,
sinetöidyn pöytäkirjan ja vaaliluettelot sekä muun vaalimateriaalin keskusvaalilautakunnalle sunnuntai-iltana kun vaalipäivän äänestys on lopetettu. Materiaalia
ovat vastaanottamassa keskusvaalilautakunnan sihteeri ja kaksi jäsentä. Keskusvaalilautakunnan valitsemat jäsenet vievät sinetöidyt vaalipäivän äänet ja pöytäkirjan Haapajärven postin jakelun keräyspisteeseen klo 22 – 24 edelleen toimitettavaksi vaalipiiriin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ja valittiin keskusvaalilautakunnan jäsenistä
Asko Kestilä ja Teuvo Hautala viemään sinetöidyt vaalipäivän äänet ja pöytäkirjan
Haapajärven postin jakelun keräyspisteeseen 14.4.2019 klo 22.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
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Sivu

12.4.2019

39

Asianro

8

MUUT ASIAT
Keskusvaaliltk § 26

Ilmoituskeskusta/alustavan ääntenlaskennan tiedotuksen 14.4.2019 hoitavat
Pentti Törmänen ja Tiina Nyman vaalilautakunnasta sekä Paula Heinonen ja keskusvaalilautakunnan sihteeri.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri hävittää vaaliasiakirjat siten, kuten keskusvaalilautakunnalle annetuissa ohjeissa luvussa 8 ”Vaalien jälkitoimenpiteet” määrätään.

Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2019

Kunta / kuntayhtymä

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

12.4.2019

19 - 26

40

Hallitus / lautakunta

Keskusvaalilautakunta
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

19, 26

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraavin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamatta.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

20 - 25, päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta VaaliL 66 (714/1998)

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Reisjärven keskusvaalilautakunta
Reisjärventie 8
85900 REISJÄRVI
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi

Pykälät

Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 17.4.2019.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö Ks. jäljempänä
ja toimittaminen
Liitetään pöytäkirjaan

Sivu

41

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
asianomainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi

puh. 029 56 42800 (vaihde)
fax: 029 56 42841

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

-

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Markkinaoikeus
14 päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on
ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan
alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan
viranomaisen asiaointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus/valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäytnimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpainijana ja maksu
on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

