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OSALLISTUJAT
Nimi

Tehtävä

LÄSNÄ

Grekula Maarit
Honkala Marko
Kolppanen Raimo
Lauronen Jouko
Pulli Eero

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
4. varajäsen

Lisätiedot

MUU

Koskenlaine Suvi

sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET
Maarit Grekula
puheenjohtaja

Suvi Koskenlaine
pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
21 - 29 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
23.4.2021
Marko Honkala

Raimo Kolppanen

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Oulaisten kaupungin kotisivuilla 26.4.2021 alkaen
Anu Rosenqvist
toimistosihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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§ 21
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19.04.2021

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
KEVAL § 21
Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Keskusvaalilautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|

3

OULAISTEN KAUPUNKI

PÖYTÄKIRJA

Keskusvaalilautakunta

§ 22

3/2021

19.04.2021

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN
KEVAL § 22
Puheenjohtaja: Keskusvaalilautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Keskusvaalilautakunta: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Marko Honkalan ja Raimo Kolppasen.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunta
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§ 13
§ 23

3/2021

10.02.2021
15.03.2021
19.04.2021

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN LAKISÄÄTEISET KOKOUKSET VUODEN 2021
KUNTAVAALEISSA
259/0.35/2020
KEVAL § 7
Keskusvaalilautakunnan on kokoonnuttava lakisääteisiin kokouksiin seuraavasti:
Maanantai 1.3.2021 (viimeistään)
Kunnan keskusvaalilautakunnan on viimeistään 1.3.2021 pidettävässä
kokouksessa päätettävä, kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä
missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava. Päätöksestä samoin kuin kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä on laadittava kuulutus.
Kuulutus on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille
ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa sekä julkaistava sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
(vaalilain 34 ja 145 §). Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset
saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021 ennen klo 16.00.
Maanantai 15.3.2021
Ehdokaslistojen julkaisemista koskevien hakemusten tarkastaminen tapahtuu 15.3.2021 pidettävässä keskusvaalilautakunnan kokouksessa ja
asiamiehillä on oikeus viimeistään 17.3.2021 ennen klo 16.00 tehdä
huomautuksista johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja
siihen liitettyjä asiakirjoja.
Torstai 18.3.2021 viimeistään klo 16.00 aloitettava kokous
Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen ja sitä edeltävät toimenpiteet
(vaalilaki 40, 41 ja 43 §). Edeltävillä toimenpiteillä tarkoitetaan ehdokashakemusten ratkaisemisen jälkeen tehtävät päätökset ehdokkaan jättämisestä pois ehdokaslistojen yhdistelmästä tai ehdokashakemusten peruutuksen johdosta.
Perjantai 16.4.2021 klo 19.00
Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen siten, että perjantaina
Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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3/2021

10.02.2021
15.03.2021
19.04.2021

16.4.2021 ennen klo 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä.
Sunnuntai 18.4.2021
Aikaisintaan klo 15.00 ennakkoäänten laskeminen.
Maanantai 19.4.2021 klo 9.00
Vaalipäivänä annettujen äänten tarkastuslaskenta.
Keskiviikko 21.4.2021 klo 18.00 aloitettava kokous
Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen sekä tuloksesta tiedottaminen.
Puheenjohtaja: Keskusvaalilautakunta merkitsee yllä mainitut lakisääteiset kokoukset tiedoksi.
Keskusvaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KEVAL § 13
Maanantaina 8.3.2021 kuntiin lähetettiin tieto kuntavaalien 2021 siirtämisestä huhtikuulta kesäkuulle. Kuntavaalien siirtäminen edellyttää lainmuutosta. Hallitus tekee pikaisesti asiaa koskevan esityksen oikeusministeriön valmistelusta. Kuntavaalien siirrosta päättää eduskunta. Hallituksen esityksessä kuntavaalien 2021 uudeksi vaalipäiväksi esitetään
13.6.2021.
Kuntavaalien siirtäminen vaikuttaa myös keskusvaalilautakunnan työskentelyyn ja kevään kokousaikatauluihin.
Alla muutettu aikataulu lakisääteisten kokousten osalta oikeusministeriön valmistelun pohjalta:
Maanantai 15.3.2021 - 10.5.2021
Torstai 18.3.2021 - 14.5.2021
Perjantai 16.4.2021 - 11.6.2021
Sunnuntai 18.4.2021 - 13.6.2021
Maanantai 19.4.2021 - 14.6.2021
Keskiviikko 21.4.2021 - 16.6.2021
Ennen eduskunnan hyväksymää lakimuutosta edetään vanhan lain mukaan.
Oikeusministeriön 8.3.2021 lähettämä kirje on oheismateriaalina.
Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Puheenjohtaja: Keskusvaalilautakunta merkitsee ym. lakisääteiset kokoukset tiedoksi.
Keskusvaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Todettiin, että torstaille 18.3.2021 aikataulutettu kokous jätetään tässä
muutostilanteessa pitämättä ja odotetaan lakiesityksen etenemistä. Uusi
kokousaikataulu edellyttää eduskunnan hyväksymän lakimuutoksen.
KEVAL § 23
Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) tuli voimaan
29.3.2021. Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Vaaleissa
valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021.
Keskusvaalilautakunnan uuden lain mukainen kokousaikataulu on seuraava:
Maanantai 19.4.2021 klo 16.00
Maanantai 10.5.2021 klo 16.00
Keskiviikko 12.5.2021 klo 16.00 (ehdollinen)
Torstai 14.5.2021 klo 16.00
Perjantai 11.6.2021 klo 18.30
Sunnuntai 13.6.2021 klo 15.00
Maanantai 14.6.2021 klo 9.00
Keskiviikko 16.6.2021 klo 18.00
Puheenjohtaja: Keskusvaalilautakunta merkitsee ym. lakisääteiset kokoukset tiedoksi.
Keskusvaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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§3
§ 24

3/2021

10.02.2021
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KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TYÖSKENTELY
259/0.35/2020
KEVAL § 3
Vuoden 2021 kuntavaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston
2017 alussa asettama keskusvaalilautakunta.
Vaalien monista käytännön järjestelyistä vastaa kunnan keskusvaalilautakunta, joka on valittu koko vaalikaudeksi (vaalilain 13-14 §).
Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai
valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Ehdokkaaksi asettuvan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen on syytä harkita eron pyytämistä, jolloin hänen tilalleen voidaan valita uusi jäsen tai varajäsen.
Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla henkilö,
joka on puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies (vaalilain 151 §).
Vaaliasiamieheksi valitun tulee pyytää eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä tai varajäsenyydestä.
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen, jos lautakunnan
varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen.
Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä. Oikeusministeriö ohjeistaa kirjeessään 1.10.2020, että esimerkiksi keskusvaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso on esteellinen osallistumaan
ehdokasasettelusta päättämiseen puolisoaan koskevan listan osalta,
ennakkoäänten laskentaan, tarkastuslaskentaan ja vaalien tuloksen
vahvistamiseen.
Puheenjohtaja: Keskusvaalilautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Keskusvaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KEVAL § 24
Keskusvaalilautakunnan varsinaisista jäsenistä Kari Käräjäoja ja Minna
Jylkkä sekä 2. varajäsen Heikki Pihlajaharju ovat ehdokkaina vuoden
2021 kuntavaaleissa.
Kaupunginvaltuusto myönsi 31.3.2021 § 24 Kari Käräjäojalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsi tilalle Marko Honkalan.
Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Keskusvaalilautakunnan 1. ja 3. varajäsen eivät ole käytettävissä, joten
4. varajäsen Eero Pulli toimii keskusvaalilautakunnassa.
Lisäksi kaupunginvaltuusto valitsi 31.3.2021 § 24 keskusvaalilautakunnan 6. varajäseneksi Heli Koivukankaan sekä 7. varajäseneksi Henna
Röytän.
Puheenjohtaja: Keskusvaalilautakunta merkitsee keskusvaalilautakunnan kokoonpanon kuntavaalien 2021 osalta tiedoksi.
Keskusvaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN KOTIMAAN YLEISEEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAAN
259/0.35/2020
KEVAL § 5
Keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat huolehtivat ennakkoäänestyksestä yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa sekä kotiäänestyksistä (vaalilain 17 §). Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava
ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Muissa ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useampia.
Vaalitoimitsijana ei voi olla alle 18-vuotias eikä vajaavaltaiseksi julistettu.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa eivät voi olla vaalitoimitsijana. Oma sekä edellä mainitun sukulaisen
ehdokkuus missä tahansa kunnassa aiheuttaa sen, että henkilöä ei voida valita vaalitoimitsijaksi. Vaalitoimitsijaan ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.
Vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla toimitettaessa ennakkoäänestystä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.
Muissa ennakkoäänestyspaikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on nimetty tai
määrätty kaksi tai useampia, riittää että yksi vaalitoimitsija on saapuvilla
ennakkoäänestystä toimitettaessa. Yksi vaalitoimitsija huolehtii yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta.
Ennakkoäänestys vuoden 2021 kuntavaaleissa on 7.-13.4.2021.
Kaupunginhallitus on 16.11.2020 352 §:ssä päättänyt, että Oulaisissa
vuoden 2021 kuntavaaleissa yleinen ennakkoäänestyspaikka on Oulaisten lukio (os. Oulaistenkatu 54).
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:
ke-pe
la-su
ma-ti

klo 10.00 - 17.00
klo 12.00 - 16.00
klo 10.00 - 19.00

Alustavasti seuraavat henkilöt ovat lupautuneet vaalitoimitsijoiksi:
Tarja Dahl, Pirjo Laakso, Suvi Nuorala, Niki Hukari, Roosa Kokkonen,
Aleksi Korpela, Ilona Leppäjärvi ja Matleena Törmäkangas sekä varalle
Milla Sandholm.
Puheenjohtaja: Keskusvaalilautakunta määrää yleisen ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi vuoden 2021 kuntavaaleihin em. henkilöt.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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§ 25
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Keskusvaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KEVAL § 25
Kuntavaalit 2021 siirrettiin pidettäväksi 13.6.2021 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaassa on 26.5.-8.6.2021.
Kaupunginhallitus on 22.3.2021 125 §:ssä päättänyt, että Oulaisissa
vuoden 2021 kuntavaaleissa yleinen ennakkoäänestyspaikka on Oulaisten lukio (os. Oulaistenkatu 54).
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:
26.-28.5.2021
29.-30.5.2021
31.5.-4.6.
5.-6.6.2021
7.-8.6.2021

ke-pe
la-su
ma-pe
la-su
ma-ti

klo 12.00-17.00
klo 12.00-16.00
klo 13.00-18.00
klo 12.00-16.00
klo 10.00-19.00

Vaalitoimitsijoiksi ovat lupautuneet seuraavat henkilöt:
Tarja Dahl, Niki Hukari, Roosa Kokkonen, Pirjo Laakso, Ilona Leppäjärvi, Suvi Nuorala, Mervi Rantaeskola, Laila Sillankorva ja Marja Tossavainen sekä varalle Vesa Pietilä.
Puheenjohtaja: Keskusvaalilautakunta määrää yleisen ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi vuoden 2021 kuntavaaleihin em. henkilöt.
Keskusvaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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§6
§ 26

3/2021

10.02.2021
19.04.2021

VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN KOTIÄÄNESTYKSEEN
259/0.35/2020
KEVAL § 6
Vaalilain 17 §:n mukaan vaalitoimitsijat kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana.
Tarkoitus on, että keskusvaalilautakunta määrää tietyn määrän henkilöitä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi, minkä jälkeen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää näistä henkilöistä vaalitoimitsijat kunkin
yksittäisen kotiäänestyksen suorittamiseen. Aiemmin vaalitoimikunnan
jäsenet ovat toimineet kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina.
Puheenjohtaja: Puheenjohtaja tekee esityksen kotiäänestyksen vaalitoimitsijoista vuoden 2021 kuntavaaleissa.
Keskusvaalilautakunta: Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan esityksestä määrätä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi
vuoden 2021 kuntavaaleissa vaalitoimikunnan varsinaiset jäsenet.
KEVAL § 26
Puheenjohtaja: Keskusvaalilautakunta päättää määrätä kotiäänestyksen
varahenkilöiksi Ritva ja Mauri Niemen.
Keskusvaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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§8
§ 27

3/2021

10.02.2021
19.04.2021

KUULUTUSTEN LAATIMINEN
259/0.35/2020
KEVAL § 8
Keskusvaalilautakunnan on viimeistään 1.3.2021 pidettävässä kokouksessa päätettävä ehdokashakemusten vastaanottojärjestelyistä.
Päätöksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa sekä julkaistava kuntavaaleissa sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja muissa vaaleissa virallisessa lehdessä.
Lisäksi keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin saatettava tiedoksi
kunnan alueella olevat yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat.
Puheenjohtaja: Keskusvaalilautakunta päättää antaa seuraavat kuulutukset: liite nro 1 ja 2.
Kuulutukset päätetään julkaista SeutuMajakassa, kaupungin kotisivuilla
ja kaupungintalon ilmoitustaululla, joka toimii myös keskusvaalilautakunnan kokoushuoneen ilmoitustauluna.
Keskusvaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KEVAL § 27
Kuntavaalit 2021 siirrettiin pidettäväksi 13.6.2021, joten keskusvaalilautakunnan on päätettävä viimeistään 26.4.2021 pidettävässä kokouksessa ym. asiat.
Puheenjohtaja: Keskusvaalilautakunta päättää antaa seuraavat kuulutukset: liite nro 1 ja 2.
Kuulutukset päätetään julkaista SeutuMajakassa, kaupungin kotisivuilla
ja kaupungintalon ilmoitustaululla, joka toimii myös keskusvaalilautakunnan kokoushuoneen ilmoitustauluna.
Keskusvaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Keskusvaalilautakunta

§9
§ 28

3/2021

10.02.2021
19.04.2021

VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA TIEDOKSI VUODEN 2021 KUNTAVAALEISSA
259/0.35/2020
KEVAL § 9
Kaupunginhallitus on asettanut 8.2.2021 vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan vuoden 2021 kuntavaaleja varten.
Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta ovat oheismateriaalina.
Puheenjohtaja: Keskusvaalilautakunta merkitsee vuoden 2021 kuntavaaleja varten valitut vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan tiedoksi.
Keskusvaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.
KEVAL § 28
Kaupunginhallitus käsitteli 22.3.2021 126 §:ssä uudelleen vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettamisen vuoden 2021 kuntavaaleja varten.
Kolmelle äänestysalueelle valittiin uusi varajäsen. Päätös on oheismateriaalina.
Puheenjohtaja: Keskusvaalilautakunta merkitsee vuoden 2021 kuntavaaleja varten valitut vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan tiedoksi.
Keskusvaalilautakunta: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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Keskusvaalilautakunta

§ 29

3/2021

19.04.2021

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN, OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS
KEVAL § 29
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.30 ja antoi näin kuuluvan oikaisuvaatimusohjeen ja valitusosoituksen, liite nro 3.

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|
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3/2021

16

Liite nro 3
OULAISTEN KAUPUNKI

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

19.4.2021

29

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
Kieltojen peruspäätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
teet

Pykälät 21, 22, 23, 24, 27, 28 ja 29
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät 25 ja 26
HValL 10 §:n mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuvaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, posti- ja sähköpostiosoite sekä telefax
viranomainen ja
Oulaisten keskusvaalilautakunta
-aika

PL 22

(Oulaistenkatu 12)

86301 OULAINEN
kaupunki@oulainen.fi, telefax 08-473915
Pykälät

25 ja 26
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

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.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 90101 OULU (käyntiosoite Isokatu 4)
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
puh. 0295642800 (vaihde klo 8.00-16.15), telefax 0295642841
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valituskirja

Pykälät

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
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

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 € (tarkistettu oikeusministeriön asetuksella (31.12.2018 /1383). Laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.
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 valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat: |

|

|

