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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN VALINTA 
 
Keskusvaaliltk § 1 Hallintosäännön 18 §:n mukaan toimielimen kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii 

ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii toimielimen määräämä viranhaltija. 
 
 Keskusvaalilautakunnan sihteeri ja toimistosihteeri Päivi Kokkoniemi on siirtynyt 

toisen työnantajan palvelukseen ja jätti eroilmoituksen keskusvaalilautakunnan 
sihteerin tehtävistä 3.12.2018 alkaen. Liite 1. 

 
 Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun 

tarvittavan henkilöstön. Sihteeri hoitaa tehtäväänsä virkamiehenä.  
  

Pja  Ehdotus: Keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin. 
 
Päätös: Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti ottaa sihteerikseen 
vs.toimistosihteeri Sanna-Maarit Rajalan  
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKION MAKSAMINEN 
 
Keskusvaaliltk § 2 Keskusvaalilautakunnan tulee määrätä sihteerille eduskuntavaalien valmisteluun 

ja täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä maksettavan palkkion suuruus. Lisäksi 
koska europarlamenttivaalit ovat heti eduskuntavaalien jälkeen, ei estettä liene 
sille, että keskusvaalilautakunta määrää samalla myös sihteerille europarlamentti-
vaalien valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä maksettavan palk-
kion suuruuden.  

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää sihteerille eduskuntavaalien valmisteluun 

ja täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä maksettavan palkkion suuruuden sekä 
europarlamenttivaalien valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä 
maksettavan palkkion suuruuden. 

 
 Päätös: Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti, että sihteerille maksetaan 

eduskuntavaalin valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä palkkiota 
900 e ja europarlamenttivaalien valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvistä teh-
tävistä palkkiota 900 e.  

 
 Merkitään, että Sanna-Maarit Rajala saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn 

jälkeen ja tähän asti pöytäkirjaa piti puheenjohtaja Jarkko Paalavuo.  
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN OIKEUS PALKATA AVUSTAVAA HENKILÖKUNTAA 
 
Keskusvaaliltk § 3 Keskusvaalilautakunta ottaa itselleen muun tarvittavan henkilöstön molempiin 

keväällä 2019 toimitettaviin vaaleihin. 
 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin palk-

kaamaan avustavaa henkilökuntaa molempiin kevään 2019 vaaleihin, jos hän har-
kitsee sen tarpeelliseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 
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KUULUTUS EDUSKUNTAVAALISTA 
 
Keskusvaaliltk § 4 Keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista 

tiedotettava, sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset kuntalain 108 §:n mukaan saate-
taan tiedoksi, seuraavat asiat: 

 
1) Eduskuntavaalien vaalipäivä (sunnuntai 14.4.2019) sekä äänestysalueiden ni-

met, käytiosoitteet ja äänestysaika ja 
2) Ennakkoäänestysajanjakso (3. - 9.4.2019) sekä kaikkien kunnan alueella ole-

vien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen nimet, käyntiosoitteet sekä aukiolo-
päivät ja päivittäiset aukioloajat.  

Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa kotiäänestyksen 
järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen 
liittyvistä asioita. Yksi tiedotettava muu asia voi olla esimerkiksi, että jos äänioi-
keutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, 
poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä var-
ten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin 
ohjeiden mukaista passivalokuvaa.  
 
Kunta ei järjestä vaalilain 5 a luvussa tarkoitettua kirjeäänestystä, mutta mikään ei 
estä keskusvaalilautakuntaa mainitsemasta kirjeäänestystä kuulutuksessaan.  
 
Kunnan kotisivulla julkaistavien virallisten kuulutusten (kuntalaki 108 §) lisäksi en-
nakkoäänestyspaikat osoitteineen ja aukioloaikoineen tulee julkaista valtuuston 
päätöksen mukaan Reisjärvi-lehdessä.  Muita sopivia tiedottamiskeinoja ovat 
mahdolliset kunnan omat julisteet ulkomainostelineissä, kirjastoissa, kunnan pal-
velupisteessä ja muissa näkyvissä paikoissa. Suositus on, että yleisistä ennakkoää-
nestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista tiedottaminen aloitetaan 
27.2.2019. 
 
Sihteeri on laatinut oheisen kuulutuksen eduskuntavaalista, liite 2. Reisjärvi-lehti 
ilmestyy seuraavan kerran keskiviikkona 6.3. (alueen talvilomaviikko) ja sen jäl-
keen seuraavan kerran keskiviikkona 13.3.  

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää julkaistavasta kuulutuksesta ja sen julki-

panosta. 
 
Päätös: Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti julkaista liitteen 2 mukaisen 
kuulutuksen kunnan internetsivuilla sekä 13.3.2019 ilmestyvässä Reisjärvi-
lehdessä. 
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KUULUTUS EUROPARLAMENTTIVAALISTA 
 
Keskusvaaliltk § 5 Keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista 

tiedotettava, sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset kuntalain 108 §:n mukaan saate-
taan tiedoksi, seuraavat asiat: 

 
1) Europarlamanttivaalien vaalipäivä (sunnuntai 26.5.2019) sekä äänestysaluei-

den nimet, käytiosoitteet ja äänestysaika ja 
2) Ennakkoäänestysajanjakso (15.-21.5.2019) sekä kaikkien kunnan alueella ole-

vien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen nimet, käyntiosoitteet sekä aukiolo-
päivät ja päivittäiset aukioloajat.  

Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa kotiäänestyksen 
järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen 
liittyvistä asioita. Yksi tiedotettava muu asia voi olla esimerkiksi, että jos äänioi-
keutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, 
poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä var-
ten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin 
ohjeiden mukaista passivalokuvaa.  
 
Kunta ei järjestä vaalilain 5 a luvussa tarkoitettua kirjeäänestystä, mutta mikään ei 
estä keskusvaalilautakuntaa mainitsemasta kirjeäänestystä kuulutuksessaan.  
 
Kunnan kotisivulla julkaistavien virallisten kuulutusten (kuntalaki 108 §) lisäksi en-
nakkoäänestyspaikat osoitteineen ja aukioloaikoineen tulee julkaista valtuuston 
päätöksen mukaan Reisjärvi-lehdessä.  Muita sopivia tiedottamiskeinoja ovat 
mahdolliset kunnan omat julisteet ulkomainostelineissä, kirjastoissa, kunnan pal-
velupisteessä ja muissa näkyvissä paikoissa. Suositus on, että yleisistä ennakkoää-
nestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista tiedottaminen aloitetaan 
10.4.2019. 
 
Sihteeri on laatinut oheisen kuulutuksen europarlamenttivaalista, liite 3. Reisjärvi-
lehti ilmestyy seuraavan 10.4. (eduskuntavaalit käynnissä)  ja 17.4. 

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää julkaistavasta kuulutuksesta ja sen julki-

panosta. 
 
Päätös: Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti julkaista liitteen 3 mukaisen 
kuulutuksen kunnan internetsivuilla sekä 17.4.2019 ilmestyvässä Reisjärvi-
lehdessä. 
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ENNAKKOÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJOIDEN VALINTA 
 
Keskusvaaliltk § 6 Vaalitoimitsijat kunnan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan määrää kunnan kes-

kusvaalilautakunta. Eduskuntavaalin ennakkoäänestys on 3. – 9.4.2019 ja europar-
lamenttivaalien ennakkoäänestys on 15. - 21.5.2019 

 
 Kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, joka sijaitsee kunnantalon val-

tuustosalissa. Ennakkoäänestyspaikka on auki jokaisena ennakkoäänestyspäivänä; 
ke – to klo 10 – 16, pe klo 12 – 17, la – su klo 11 – 14 ja ma – ti klo 12 – 17. Kussa-
kin yleisessä ennakkoäänestyspaikassa tulee olla vähintään kaksi vaalitoimitsijaa 
yhtä aikaa saapuvilla. Viime valeissa vaalitoimitsijoina oli kunnantalon henkilökun-
taa ja yksi ulkopuolelta palkattu henkilö (2 varsinaista ja 2 varalla). 

 
 Vaalitoimitsijaksi voidaan määrätä tehtävään kykenevä 18 vuotta täyttänyt henki-

lö. Ao. vaaleissa ei ehdokkaana oleva henkilö, eikä myöskään hänen puolisonsa, 
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa saa olla vaalitoimitsijana.  

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat yleiseen ennakkoäänes-

tyspaikkaan molempiin kevään 2019 vaaleihin.  
 
 Päätös: Keskusvaalilautakunta määräsi yksimielisesti yleisen ennakkoäänestyspai-

kan varsinaisiksi vaalitoimitsijoiksi Paula Heinosen ja Arja Harjan sekä varalle vaali-
toimitsijoiksi Piia Turpeisen ja Sirpa Hirvisen.  
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KOTIÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJOIDEN VALINTA 
 
Keskusvaaliltk § 7 Keskusvaalilautakunta määrää ne henkilöt, jotka toimivat kunnassa kotiäänestyk-

sen vaalitoimitsijoina. Vaalitoimitsijaksi voidaan määrätä tehtävään kykenevä 18 
vuotta täyttänyt henkilö. Vaalitoimitsijana ei voi olla ao. vaaleissa ehdokkaana 
oleva henkilö, eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa eikä vanhempansa. 
Tarkoitus on, että vaalitoimitsijoiksi määrätään tietty määrä henkilöitä, joista sit-
ten puheenjohtaja määrää vaalitoimitsijan kunkin yksittäisen kotiäänestyksen 
suorittamiseen.  

 
 Ennen vuonna 2013 tehtyä vaalilain muutosta vaalitoimitsijoiksi voitiin määrätä 

vain vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä. Estettä ei ole sille, että keskusvaali-
lautakunta määrää heitä edelleenkin tähän tehtävään.  

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta määrää kotiäänestyksen vaalitoimitsijat molem-

piin kevään 2019 vaaleihin. 
 
 Päätös: Keskusvaalilautakunta määräsi yksimielisesti kotiäänestyksen vaalitoimit-

sijoiksi Päivi Aution, Marja-Leena Puurulan, Auli Kiviniemen, Jorma Turusen ja 
Teuvo Hylkilän. 
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EDUSKUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA 
 
Keskusvaaliltk § 8 Suomen Kuntaliiton 28.11.2018 lähettämän yleiskirjeen mukaan ulkomainonta 

eduskuntavaalissa suositetaan aloitetavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan hal-
linnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 
keskiviikkona 27.3.2019.  

 
Mainonnan aloittamisen ajankohta, mainospaikat sekä vaalien ulkomainonnasta 
kunnassa vastaavien henkilöiden yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osallistu-
vien puolueiden tietoon. Vaalimainonnan järjestämisessä on noudatettava yhden-
vertaisuusperiaatetta, jonka mukaan vaalimainospaikkoja on oltava jokaisella vaa-
leissa mukana olleella puolueella saman verran. Kullekin ehdokkaan asettaneelle 
ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, luettuna vasemmalta oikealle, tulisi määräy-
tyä samassa järjestyksessä kuin ehdokasluettelossa. Vaalimainosten poistaminen 
tapahtuu puolueiden toimesta välittömästi vaalien jälkeen. 

    
Vaalitelineet on pystytetty aiemmissa vaaleissa teknisen lautakunnan toimesta 
kunnantalon eteen, Salmensuulle ja terveyskeskuksen risteykseen. Nelipaikkaisia 
telineitä on seitsemän eli yhteensä mainospaikkoja on 28. Puoluerekisterissä on 
rekisteröityjä puolueita 19. Ehdokasasettelun vahvistaminen on 14.3.2019. Edus-
kuntavaali toimitetaan 14.4.2019. 

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää, että ulkomainonta kunnan hallinnassa ja 

määräysvallassa olevilla alueilla aloitetaan keskiviikkona 27.3.2019. Telineet pys-
tytetään ensisijaisesti kunnantalon eteen. Jokaisella puolueella on 1 paik-
ka/vaalitelineryhmä ja sen paikka määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokas-
listojen yhdistelmässä. Mikäli paikkoja riittää kaikille vaaleissa mukana oleville 
puolueille useampi kuin yksi, pystytetään telineet myös sairaalan risteykseen ja 
sen jälkeen vielä Salmensuulle. Julisteet on poistettava välittömästi vaalien jäl-
keen, kuitenkin viimeistään 15.4.2019. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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EUROPARLAMENTTIVAALIEN ULKOMAINONTA 
 
Keskusvaaliltk § 9 Suomen Kuntaliiton 28.11.2018 lähettämän yleiskirjeen mukaan ulkomainonta 

europarlamenttivaalissa suositetaan aloitetavaksi niillä alueilla, jotka ovat kunnan 
hallinnassa ja määräysvallassa, viikkoa ennen ennakkoäänestyksen aloittamista eli 
keskiviikkona 8.5.2019.  

 
Mainonnan aloittamisen ajankohta, mainospaikat sekä vaalien ulkomainonnasta 
kunnassa vastaavien henkilöiden yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osallistu-
vien puolueiden tietoon. Vaalimainonnan järjestämisessä on noudatettava yhden-
vertaisuusperiaatetta, jonka mukaan vaalimainospaikkoja on oltava jokaisella vaa-
leissa mukana olleella puolueella saman verran. Kullekin ehdokkaan asettaneelle 
ryhmälle tulevan julistetilan sijainti, luettuna vasemmalta oikealle, tulisi määräy-
tyä samassa järjestyksessä kuin ehdokasluettelossa. Vaalimainosten poistaminen 
tapahtuu puolueiden toimesta välittömästi vaalien jälkeen. 

    
Vaalitelineet on pystytetty aiemmissa vaaleissa teknisen lautakunnan toimesta 
kunnantalon eteen, Salmensuulle ja terveyskeskuksen risteykseen. Nelipaikkaisia 
telineitä on seitsemän eli yhteensä mainospaikkoja on 28. Puoluerekisterissä on 
rekisteröityjä puolueita 19. Ehdokasasettelun vahvistaminen on 25.4.2019. Euro-
parlamenttivaali toimitetaan 26.5.2019. 

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää, että ulkomainonta kunnan hallinnassa ja 

määräysvallassa olevilla alueilla aloitetaan keskiviikkona 8.5.2019. Telineet pysty-
tetään ensisijaisesti kunnantalon eteen. Jokaisella puolueella on 1 paik-
ka/vaalitelineryhmä ja sen paikka määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokas-
listojen yhdistelmässä. Mikäli paikkoja riittää kaikille vaaleissa mukana oleville 
puolueille useampi kuin yksi, pystytetään telineet myös sairaalan risteykseen ja 
sen jälkeen vielä Salmensuulle. Julisteet on poistettava välittömästi vaalien jäl-
keen, kuitenkin viimeistään 27.5.2019. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 
 
Keskusvaaliltk § 10 Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona  3.4.2019. Keskusvaalilau-

takunnan tulee tarkastaa saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ja kirjeäänestys-
asiakirjat vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että perjan-
taina 12.4.2019 ennen klo 19 saapuneet asiakirjat ehditään niissä käsitellä.  

 
 Keskusvaalilautakunnan tulee pyrkiä siihen, että merkinnät äänioikeusrekisteriin 

tehdään mahdollisimman kattavasti ennen keskiviikkoa 10.4.2019 klo 18, jolloin 
oikeusministeriö aloittaa vaaliluetteloiden tulostuksen. 

 
 Vaaliluettelot on tarkastettava ja kuitattava saapuneiksi äänioikeustietojärjestel-

mään viimeistään perjantaina 12.4.2019 klo 17. 
 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää seuraavien kokouksien ajankohdat. 
 
 Päätös: Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti kokoontua maanantaina 

8.4.2019 klo 16, keskiviikkona 10.4.2019 klo 15 ja perjantaina 12.4.2019 klo 15.  
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ILMOITUSASIAT 
 
Keskusvaaliltk § 11 Oikeusministeriön kirje 1.10.2018 VN/4971/2018: Vuonna 2019 toimitettavat 

vaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaalimateriaali, 
vaalitietojärjestelmän käyttö ym.  

 
 Kunnanhallitus 14.11.2018 § 157: Ennakkoäänestyspaikat ja –ajat sekä vaalipäivän 

äänestyspaikka vuoden 2019 vaaleissa 
 
 Kuntaliitto yleiskirje 28.11.2018 15/2018: Vuoden 2019 eduskuntavaalit ja euro-

parlamenttivaalit 
 
 Väestörekisterikeskus 28.11.2018 VRK/6505/2018 Viite: oikeusministeriön kirje 

1.10.2018, dnro VN/4971/2018, vaalilaki 2.10.1998/714 9§ ja 13§ Vuonna 2019 
toimitettavat vaalit: äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan yhteistietojen 
ilmoittaminen 

 
 Oikeusministeriö kirje 7.12.2018 Viite: oikeusministeriön kirje 1.10.2018, 

VN/4971/2018 Vaalimateriaalin tilaus, tilausvahvistukset  4.1.2019. 
 
 ORK Vaalituki 18.12.2018: Tiedustelu halukkuudesta sähköisen vaaliluettelon 

ja/tai paikallisen äänten tallennuksen käyttöön eduskunta- ja europarlamenttivaa-
leissa 2019 

  
 Oikeusministeriö 11.1.2019: Vaaliuurnat  
 
 ORK Vaalituki 14.1.2019: Pohjatietojärjestelmän tuotantokäyttö on alkanut 
 
 Pieni ele –keräystoimikunta 18.1.2019: Tiedote 
 
 ORK Vaalituki 1.2.2019: Oikeusministeriön vaalikoulutukset alkavat 5.2.2019 
 
 ORK Vaalituki 4.2.2019: Vaalitietojärjestelmän koulutusympäristö on avautunut 
 
 ORK Vaalituki 4.2.2019: Sähköisen vaaliluettelon harjoittelukäyttö on alkanut 
 
 Vaalit.fi sivustolla ajantasaista vaalitietoa. 
  

Kunnanhallitus 14.2.2019 § 30 - 31: Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asetta-
minen vuoden 2019 eduskuntavaalia ja europarlamenttivaalia varten 
 
Oikeusministeriö 21.2.2019: Eduskuntavaalit 2019 julisteet 
 
ORK Vaalituki 25.2.2019: Europarlamenttivaalien 2019 äänestyspaikkatietojen ja 
yhteystietojen ylläpito on alkanut 

 
 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 



Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

Hallitus / lautakunta

Keskusvaalilautakunta 26.2.2019 1 - 11 13

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

Pykälät

8 - 11

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

Pykälät

1 - 3, 6 - 7

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

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

4 - 5, päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta VaaliL 66 (714/1998)

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax
viranomainen
ja - aika

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

Pykälät

1 - 3, 6 - 7

Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 1.3.2019.
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.

Oikaisuvaatimus- 
kirjelmän sisältö 
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

            Liitetään pöytäkirjaan



Sivu 

VALITUSOSOITUS 14
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
omainen ja päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
valitusaika 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 puh. 029 56 42800 (vaihde)

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          fax: 029 56 42841

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

 - 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite           Pykälät  Valitusaika

        14  päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi     

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisu- Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
vaatimus-/   - päätös, johon haetaan muutosta
valituskirjelmän   - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
sisältö ja   - muutosvaatimuksen perusteet.
toimittaminen

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (Tuomioistuin-
maksulaki 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

Markkinaoikeus 

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. 

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.



Päivi Kokkoniemi 
Reisjärven kunta 
Reisjärventie 8 

Reisjärven kunta 
Keskusvaalilautakunta 

EROILMOITUS 

ILMOITUS 

30.10.2018 

Ilmoitan, että eroan Reisjärven kunnan keskusvaalilautakunnan sihteerin 
tehtävistä 3.12.2018 alkaen, koska siirryn toisen työnantajan 
palvelukseen. 

Reisjärvellä 30.10.2018 

Päivi Kokkoniemi
toimistosihteeri 

Keskusvaaliltk 26.2.2019 liite 1 § 1



  Keskusvaaliltk 26.2.2019 LIITE 2 § 4 

 
 
EDUSKUNTAVAALI 
 
Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla, esim. esittämällä 
ajokortin, passin, henkilökortin tai kuvallisen Kela-kortin. Poliisi myöntää maksutta väliaikaisen 
henkilökortin äänestämistä varten, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. 
Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista 
passivalokuvaa. 
 
Eduskuntavaali toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 klo 9-20 kunnantalon valtuustosalissa, 
osoitteessa Reisjärventie 8. 
  
Ennakkoäänestys 
Ennakkoäänestysajanjakso vaalissa on 3. – 9.4.2019. 
Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Reisjärven kunnantalon valtuustosalissa, osoitteessa 
Reisjärventie 8. Aukioloajat ovat: 
ke-to 3.-4.4. klo 10.00.– 16.00 
pe  5.4.  klo 12.00 – 17.00 
la-su  6.-7.4. klo 11.00 – 14.00 
ma-ti  8.-9.4. klo 12.00 – 17.00 
 
Laitoksissa (terveyskeskuksen vuodeosasto, Palvelukeskus Honkalinna, Esperi Hoitokoti 
Rantaniemi, Palvelutalo Mansikka ja Hoivakoti Paavola) tapahtuvasta 
ennakkoäänestysajankohdasta tiedotetaan ao. laitoksessa erikseen. 
 
Kotiäänestys toimitetaan äänestäjälle erikseen ilmoitettuna klo 9:n ja 20:n välisenä aikana. 
 
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen  
Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotona. Kotiäänestyksen 
yhteydessä voi äänestää omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, 
asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin 
hoidettavansa. Ilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti Reisjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle, 
Reisjärventie 8 tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteeri ---------- p. 040---------- tai hänen 
estyneenä ollessa vs. hallintosihteeri Sirpa Hirviselle p. 0403008208. Ilmoituksen voi myös tehdä 
äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Samassa ilmoituksessa on mainittava, jos 
omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 
tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16. Määräaika on ehdoton. Ilmoituslomakkeita saa kunnantalolta. 
 
Keskusvaalilautakunta 
 
 
 



  Keskusvaaliltk 26.2.2019 LIITE 3 § 5 

 
 
EUROPARLAMENTTIVAALI 
 
Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla, esim. esittämällä 
ajokortin, passin, henkilökortin tai kuvallisen Kela-kortin. Poliisi myöntää maksutta väliaikaisen 
henkilökortin äänestämistä varten, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. 
Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista 
passivalokuvaa. 
 
Europarlamenttivaali toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 klo 9-20 kunnantalon 
valtuustosalissa, osoitteessa Reisjärventie 8. 
 
Ennakkoäänestys 
Ennakkoäänestysajanjakso vaalissa on 15. – 21.5.2019. 
Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Reisjärven kunnantalon valtuustosalissa, osoitteessa 
Reisjärventie 8. Aukioloajat ovat: 
ke-to 3.-4.4. klo 10.00.– 16.00 
pe  5.4.  klo 12.00 – 17.00 
la-su  6.-7.4. klo 11.00 – 14.00 
ma-ti  8.-9.4. klo 12.00 – 17.00 
 
Laitoksissa (terveyskeskuksen vuodeosasto, Palvelukeskus Honkalinna, Esperi Hoitokoti 
Rantaniemi, Palvelutalo Mansikka ja Hoivakoti Paavola) tapahtuvasta 
ennakkoäänestysajankohdasta tiedotetaan ao. laitoksessa erikseen. 
 
Kotiäänestys toimitetaan äänestäjälle erikseen ilmoitettuna klo 9:n ja 20:n välisenä aikana. 
 
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen  
Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotona. Kotiäänestyksen 
yhteydessä voi äänestää omaishoitaja, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen, 
asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin 
hoidettavansa. Ilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti Reisjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle, 
Reisjärventie 8 tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteeri ---------- p. 040---------- tai hänen 
estyneenä ollessa vs. hallintosihteeri Sirpa Hirviselle p. 0403008208. Ilmoituksen voi myös tehdä 
äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Samassa ilmoituksessa on mainittava, jos 
omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 
tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16. Määräaika on ehdoton. Ilmoituslomakkeita saa kunnantalolta. 
 
Keskusvaalilautakunta 
 
 
 


	kvl 26.2.2019
	KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN VALINTA
	KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKION MAKSAMINEN
	KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN OIKEUS PALKATA AVUSTAVAA HENKILÖKUNTAA
	KUULUTUS EDUSKUNTAVAALISTA
	KUULUTUS EUROPARLAMENTTIVAALISTA
	ENNAKKOÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJOIDEN VALINTA
	KOTIÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJOIDEN VALINTA
	EDUSKUNTAVAALIEN ULKOMAINONTA
	EUROPARLAMENTTIVAALIEN ULKOMAINONTA
	KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS
	ILMOITUSASIAT

	Oikaisuvaatimus 26.2.2019
	SIVU 1
	Sivu2

	liite1§1
	Liite Kuulutus eduskuntavaalit 2019
	Liite Kuulutus europarlamenttivaaliin 2019

