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LÄSNÄ

MUU

Nimi
Mesimäki Jouni
Vierikko Kari
Haapamäki Kari
Mykkänen Arja
Rouniola Pirjo-Liisa

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Lisätiedot

Viitanen Henna

hallintojohtaja, sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET
Jouni Mesimäki
Puheenjohtaja

KÄSITELLYT ASIAT
LIITTEET

19 - 24
1/21 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

30.4.2019

Pirjo-Liisa Rouniola

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Arja Mykkänen

2.5.2019 kaupungin kirjaamossa 9-15 sekä kaupungin nettisivuilla

Henna Viitanen, hallintojohtaja
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KESVA 29.04.2019 § 19
Vaalilain 14 §:n (20.5.2016/361) mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.

Ptk:n tark.

Ehdotus:

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
_________
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29.04.2019

Pöytäkirjan tarkastusmenettely
KESVA 29.04.2019 § 20

Ptk:n tark.

Ehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo-Liisa Rouniola ja Arja Mykkänen.
_________
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29.04.2019

Yleinen vaalikuulutus / Europarlamenttivaalit 2019
KESVA 29.04.2019 § 21
Vaalilain 49 ja 67 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
äänestysajoista niissä sekä saatettava vaalipäivä ja äänestyspaikat
tiedoksi siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.
Kuulutus liitteenä.
Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta hyväksyy liitteenä olevan kuulutuksen. Kuulutus julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Suomenselän
Sanomissa sekä kaupungin kotisivuilla.

Päätös:

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
(Liite 1/ 21 § vaalikuulutus)
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti:
etunimi.sukunimi@virrat.fi
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29.04.2019

Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiden määrääminen
KESVA

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15.5.-21.5.2019 (keskiviikosta
tiistaihin) ja ulkomailla 15.-18.5.2019 (keskiviikosta lauantaihin). Ulkomailla olevassa suomalaisessa laivassa ennakkoäänestys voidaan kuitenkin aloittaa jo 8.5.2019.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kunnan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista. Virtain kaupunginhallitus on päättänyt, että ennakkoäänestys on Virtain kirjastossa.
Vaalilain 17 §:n (20.5.2016/361) mukaan:
Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa,
Suomen edustustossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiäänestyksestä
huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useampia.
Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Muutoin vaalitoimitsijoina
ovat:
1) Suomen edustustossa sen päällikkö tai hänen nimeämänsä henkilö;
2) suomalaisessa laivassa sen päällikkö tai hänen määräämänsä laivassa
palveleva henkilö.
Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla.
Muissa ennakkoäänestyspaikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on nimetty tai
määrätty kaksi tai useampia, riittää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa
on saapuvilla yksi vaalitoimitsija. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei
voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vaalitoimitsijaan ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.
Suomen edustustossa tai suomalaisessa laivassa ehdokas tai ehdokkaana
olevan henkilön edellä tarkoitettu läheinen voi kuitenkin olla vaalitoimitsijana, mikäli vaalitoimitsijaksi soveltuvaa muuta henkilöä ei ole saatavilla ja
ennakkoäänestyksen toimittaminen siitä syystä muutoin estyisi.

Ehdotus:

Ptk:n tark.

Keskusvaalilautakunta päättää nimetä vuoden 2019 europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi seuraavat henkilöt:
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Sohvi Nikkanen
Minna Kankaanpää
Ville Happonen
Raija Löytölä
Heli Salmi (Varalla)

Keskusvaalilautakunta oikeuttaa lautakunnan sihteerin puheenjohtajan suostumuksella ottamaan tarvittaessa muita henkilöitä ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi.
Keskusvaalilautakunta oikeuttaa hallintojohtajan laatimaan tarvittavaessa työsopimukset ennakkoäänestyksen vaalivirkalijoiden kanssa.
Päätös:

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Ptk:n tark.
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29.04.2019

Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden nimeäminen
KESVA 29.04.2019 § 23
Vaalilain 17.1 ja 17.2. §:ssä (20.5.2016/361) säädetään vaalitoimitsijoista seuraavaa:
"Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa,
Suomen edustustossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiäänestyksestä
huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useampia.
Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta. "

Laitosäänestys ja kotiäänestys on aikaisemmissa vaaleissa hoidettu
vaalitoimikunnan jäsenten toimesta ja kotiäänestyksiä on ajoitettu
laitosäänestysten väliin. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja on
määrännyt, kuka vaalitoimikunnan jäsenistä suorittaa kotiäänestyksen kunkin kotiäänestyksen ilmoittautuneen kotona. Laitosäänestykset ja kotiäänestykset on tarkoituksenmukaista hoitaa myös tulevissa
vaaleissa vaalitoimikunnan jäsenten toimesta.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.2.2019 § 43 päättänyt valita vaalitoimikuntaan seuraavat henkilöt:
Jäsenet
Seppo Pirttiniemi, puheenjohtaja
Airi Lahtinen, varapuheenjohtaja
Tapani Heinonen

Varajäsenet
Olli Joutsenjärvi
Pirkko Mikkola
Anja Vuorenmaa

Vaalitoimikunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei saa olla ehdokas eikä missään kunnassa hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa eikä vanhempansa. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä
henkilöitä. Sama säännös koskee myös vaalitoimitsijaa kotiäänestyksessä.
Valmistelija: keskusvaalilautakunnan sihteeri
Ehdotus:

Ptk:n tark.

Keskusvaalilautakunta päättää, että kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina toimivat kaupunginhallituksen määräämän vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää
kotiäänestysilmoittautumisajan jälkeen (ilmoittautuminen päättyy
14.5.2019 klo 16.00 mennessä), kuka vaalitoimikunnan jäsenistä (ja
tarvittaessa varajäsenistä) suorittaa kotiäänestyksen kunkin kotiäänestyksen ilmoittautuneen kotona.
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Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Ptk:n tark.
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Uuden varavaltuutetun nimeäminen
KESVA 29.04.2019 § 24
Vaalilain 93.2 §:n mukaan, jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, on keskusvaalilautakunnan valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n (uusi kuntalaki 17 §) mukaisesti kunnallisvaalien
tuloksen mukaisessa järjestyksessä). Jollei kaikkia varavaltuutettujen toimia saada näin täytettyä, jää varavaltuutettujen määrä vajaaksi.
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 8.4.2019 § 16 eron luottamustoimista Jari Kolkkiselle Keiturin Sote Oy:n toimitusjohtajuuden myötä.
Kolkkinen on ollut Kokoomuksen kolmas varavaltuutettu.
Valmistelija: hallintojohtaja
Ehdotus:

Keskusvaalilautakuntaa nimeää Kokoomuksen uudeksi varavaltuutetuksi vaalien tuloksen perusteella Kirsti Perähuhdan (6. varavaltuutettu).
Kokoomuksen varavaltuutetut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Päätös:

Arpiainen Auli
Rouniola Pirjo-Liisa
Aho Pasi
Suutarinen Erkki
Pentti Vaara
Kirsti Perähuhta

Keskusvaalilautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
_________

Lisätietoja: Hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi

Ptk:n tark.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE, VALITUSOSOITUS, MUUTOKSENHAKUKIELTO
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 19-21, 24 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät 22, 23 §
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimusviranomai
-nen

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla tuomioistuimeen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite:
Virtain keskusvaalilautakunta, kts. kirjaamon yhteystiedot
Pykälät
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 85, 34801 Virrat
Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat
Sähköpostiosoite: kirjaamo@virrat.fi
Faksinumero: 4758555
Puhelinnumero: 03-485 1211, 03 485 111 (vaihde)
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Virtain kaupungin kirjaamoon / toimielimelle määräajan viimeisenä päivänä
ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

VALITUSOSOITUS (KUNNALLISVALITUS, HALLINTOVALITUS)
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 asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: (rasti)
Virtain kaupunginhallitus, PL 85, Virtaintie 26, 34800 VIRRAT, sähköposti: kirjaamo@virrat.fi

Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA
puh. 029 56 42200, fax 029 56 42269, virastoposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
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https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Kunnallisvalitus, pykälät,
Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät,
Valitusaika __ päivää
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituskirja

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät
Valitusaika ___ päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalituksen 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 valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava
myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai
eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Lisätietoja

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirjan
nähtävilläolopvm

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 2.5.2019
Liitetään pöytäkirjaan

Ptk:n tark.

