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OSALLISTUJAT
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MUU

Nimi
Koskenniemi Anne
Wessman Pirjo
Luosujärvi Jarmo
Pääkkö Jorma
Wessman Tuija

Tehtävä
Lisätiedot
Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaj
a
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Schwartz-Matero Susanna
Viheriälä Ensio

Pöytäkirjanpitäjä
ATK-tuki

ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT
19 - 23
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
5.9.2018

5.9.2018

Jarmo Luosujärvi

Tuija Wessman

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Allekirjoitettu ja tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä
Savukosken kunnan www-sivuilla
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Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Keskusvaalilautakunta 05.09.2018 § 19
Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat.
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että
lautakunta on kokouksissaan aina päätösvaltainen.
Päätösehdotus:

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa sen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.

Päätös:

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00. Todettiin paikalla olevat.
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja määrältään
päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Keskusvaalilautakunta 05.09.2018 § 20
Kokoukselle tulee valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätösehdotus:

Valitaan keskusvaalilautakunnan jäsenistä kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Luosujärvi ja Tuija Wessman.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Keskustan uuden varavaltuutetun nimeäminen ja varavaltuutettujen järjestyksen
muutos
Keskusvaalilautakunta 05.09.2018 § 21
Emilia Aaltovirran sanouduttua irti luottamustoimistaan jää
Keskustan varavaltuutettujen määrä vajaaksi. Kunnanvaltuuston
puheenjohtaja Jouko Savukoski on pyytänyt 28.6.2018
keskusvaalilautakuntaa nimeämään Keskustalle uuden
varavaltuutetun irtisanoutuneen tilalle.
Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja
jokaisen kuntavaalissa esiintyneen puolueen ensimmäisistä
valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja,
kuitenkin vähintään kaksi.
Jos varavaltuutettujen määrä valtuuston toimikauden aikana jää
vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston
puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja
kuntalain mukaisesti.
Varavaltuutetut määräytyvät kuntavaalituloksen mukaisesti. Jos
asianomaisen puolueen varavaltuutetut loppuvat eikä kaikkia
varavaltuutetun toimia saada täytetyiksi, määrä jää vajaaksi.
Päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta
1) Merkitsee tiedoksi Keskustan varavaltuutettu Emilia Aaltovirran
irtisanoutumisen luottamustoimista ja valtuuston puheenjohtaja
Jouko Savukosken pyynnön nimetä Keskustalle uuden
varavaltuutetun irtisanoutuneen tilalle.
2) Nimeää Keskustalle uuden varavaltuutetun puolueen
ehdokkaiden kuntavaalituloksen 2017 mukaisesti.
3) Määrittelee Keskustan varavaltuutettujen järjestyksen puolueen
ehdokkaiden kuntavaalituloksen 2017 mukaisesti.

Päätös:

Keskusvaalilautakunta
1) Merkitsi tiedoksi Keskustan varavaltuutettu Emilia Aaltovirran
irtisanoutumisen luottamustoimista ja valtuuston puheenjohtaja
Jouko Savukosken pyynnön nimetä Keskustalle uuden
varavaltuutetun irtisanoutuneen tilalle.
2) Keskustan uudeksi varavaltuutetuksi nousee puolueen
ehdokkaiden kuntavaalituloksen 2017 mukaisesti Olli-Pekka
Hannula.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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3) Keskustan varavaltuutettujen järjestys puolueen ehdokkaiden
kuntavaalituloksen 2017 mukaan on:
1. varavaltuutettu Kuosku Sari
2. varavaltuutettu Puska Ari Veikko
3. varavaltuutettu Körkkö Teuvo
4. varavaltuutettu Korhonen Jarmo
5. varavaltuutettu Peltola Jorma
6. varavaltuutettu Pulska Petteri
7. varavaltuutettu Hannula Olli-Pekka

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Muut asiat
Keskusvaalilautakunta 05.09.2018 § 22
Käsitellään muut mahdolliset keskusvaalilautakunnalle kuuluvat
asiat.
Päätösehdotus:
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ei muita asioita.
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Kokouksen päättäminen
Keskusvaalilautakunta 05.09.2018 § 23
Päätösehdotus:

Puheenjohtaja päättää keskusvaalilautakunnan kokouksen.

Päätös:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavasta päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
19 § -23 §
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

Hallintolainkäyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Savukosken keskusvaalilautakunta
Kauppakuja 2 A 1
98800 SAVUKOSKI
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIASSA
Pykälät
Muutoksenhakuohje liitteenä.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajat:
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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 asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, käynti- ja postiosoite
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Isokatu 4, OULU
Postiosoite:
PL 189
90101 OULU
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postitusosoite

Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä

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

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 perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista
annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin
voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/ valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liitetään pöytäkirjaan

