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OLLEET 

 
Esko Hukkanen :  pöytäkirjan pitäjänä 

 
 

ASIAT 
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PÖYTÄKIRJANTARKAS-

TAJIEN VAALI  
 

 
 
viittaus Vaalilaki 14 §, hallintosäännön 15 luku kokousmenettely 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marjatta Jokinen ja Jouko Salonen. 

 

ALLEKIRJOITUS 

 
Puheenjohtaja    Pöytäkirjanpitäjä 

 
____________________                 ____________________ 

  Urpo Leppänen                          Esko Hukkanen 

    
 

PÖYTÄKIRJAN 

TARKASTAMINEN 
 

 

 

 

 
Pöytäkirja on varmennettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 

Ikaalisissa   29.5.2019  

 
____________________              ____________________ 

  Marjatta Jokinen  Jouko Salonen  

 

 

PÖYTÄKIRJA ON OLLUT 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

 
Todistaa 

 
Ikaalisissa     .      .2019 alkaen 

 

kaupungin www-sivuilla 

 

Pöytäkirjanpitäjä  Esko Hukkanen 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

 
 Pöytäkirjanotteen todistaa oikeaksi 

 
Lautakunta 

 
 

 
 

 
 Ikaalisissa         /        2019 

 

 Virallisesti   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

               pöytäkirjanpitäjä 

 [   ] Valitusosoitus liitteenä 

 

 
ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN 

 

14 § Valmistelu / keskusvaalilautakunnan sihteeri  
 

Valmisteleva ennakkoäänestysasiakirjojen lajittelu ja tarkastus on suoritettu 
keskusvaalilautakunnan päätöksen mukaisesti toimistotyönä,  
ohjekirjan luku 5. 
 

Ehdotus / keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 

Keskusvaalilautakunta suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen lopullisen 

tarkastuksen. Todetaan, että määräajan kuluessa on tullut 1273 kpl euro-

vaalien lähetekuorta. Kotiäänestyksiä suoritettiin 8 kpl, laitosäänestyksiä 

36 kpl, ulkomailta saapui 6 äänestystä.  

 

Kirjeäänestyksiä saapui määräaikaan mennessä 1 kpl. Keskusvaalilauta-

kunta tarkastaa saapuneen kirjeäänestyksen. 

 

Todetaan, että Hakumäen 2 äänestysalueella on suoritettu 326 äänestystä, 

määräaikaan mennessä on kuitenkin saapunut 325 lähetekuorta eli yksi lä-

hetekirje ei ole tullut perille. 

 

Päätös:    

Alustavassa lajittelussa ja tarkastuksessa ei löytynyt erikseen otettavia tar-

kastettavia puutteita lähetekuorissa. Kaikissa ennakkoäänestyksissä oli lä-

heteasiakirjat kunnossa. 

 

Keskusvaalilautakunta tarkasti kirjeäänestyksen läheteasiakirjat ja hyväk-

syi saapuneen kirjeäänestyksen, äänestysalueelle 1 yksi kpl äänestyksiä. 
 
Keskusvaalilautakunta hyväksyi täten kaikki saapuneet 1273 vaalikuorta. 
 

Äänestysalueittain hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärät ja enn.ään. %: 

1 Vanha kauppala 499 kpl, 23,4 % 

2 Hakumäki 325 kpl, 20,2 % 

3 Kilvakkala 162 kpl, 22,0 % 

4 Mansoniemi-Kovelahti-Riitiala 122 kpl, 18,9 % 

5 Tevaniemi   96 kpl, 24,1 % 

6 Luhalahti-Sisättö   69 kpl, 19,0 % 

 

Ikaalisten koko ennakkoäänestysaktiivisuudeksi muodostui 21,6 %, 
Suomessa asuvien osalta 22,0 %. 
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 Ikaalisissa         .        .2019 

 

 Virallisesti   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 

               pöytäkirjanpitäjä 
 [   ] Valitusosoitus liitteenä 

 

 
PIENET ÄÄNESTYSALUEET 

 
15 § Vaalilain 82 §:ssä on määrittelyt pienistä äänestysalueista, siitä on ohjeet  

vaaliohjeiden 9 luvussa.  
 
Hyväksyttyjä vaalikuoria tuli jokaiselle äänestysalueelle yli 50 kpl. 

 
 

Ehdotus:  / keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 
Keskusvaalilautakunta arvioi, että vaalipäivänä käy jokaisella äänestys- 
alueella enemmän kuin 50 äänestäjää. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin 
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 Virallisesti   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 

               pöytäkirjanpitäjä 
 [   ] Valitusosoitus liitteenä 

 

 
 ILMOITUSASIAT 
 
 16 §  Ehdotus: keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 
 
  Keskusvaalilautakunnan tietoon saatetaan tulleet kirjeet ja tiedotukset: 
 

Oikeusministeriö  
- 9.5.2019: toimintaohjeet vaaliviikonlopulle 
- 23.4.2019: varautuminen palvelunestohyökkäyksiin 
 
Pirkanmaan vaalipiirilautakunta 
- 6.5.2019: vaalipiirilautakunnan yleiskirje eurovaaleihin 
- 20.5.2019: vaalien kuljetusreitit ja aikataulut 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin 
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 Ikaalisissa         .        .2019 

 

 Virallisesti   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 

               pöytäkirjanpitäjä 
 [   ] Valitusosoitus liitteenä 

 

 
MUUT ASIAT 
 
 
17 §  Valmistelu / keskusvaalilautakunnan sihteeri 
 
  Oheismateriaalina vaalilautakuntien vaalipäivän ohjeet.  
 
 

Ehdotus: keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja  
 
Hyväksytään päivitetyt vaalipäivän ohjeet toimitettavaksi vaalilautakunnille. 

 
 
  Päätös: Hyväksyttiin 
 
 

 



 

 

    Oheismateriaali / 24.5.2019 

 

OHJEITA JA YHTEYSTIETOJA VAALILAUTAKUNNILLE 

 
Eurovaalit toimitetaan siitä annetun vaaliohjevihkon n:o 2 mukaisesti 

 

1 Vaalipaikat pidetään avoinna vaalipäivänä 26.5.2019 yhtäjaksoisesti klo 9.00 - 20.00. 

 

2 Vaalilautakunnan tulee olla vaalien toimittamisen ajan päätösvaltainen, eli vähintään 

kolme jäsentä koko ajan paikalla. Lisäksi paikalla on oltava yksi vaaliavustaja. 

Järjestysmiehen tarpeellisuudesta päättäminen jätetään vaalilautakunnan puheenjohtajan 

harkintaan.  

 

3 Ääntenlaskenta ohjekirjan mukaisesti 

Vaalipäivän äänestäneiden määrän ja annettujen äänien ilmoittaminen   keskusvaali-

lautakunnalle heti alustavan laskennan jälkeen seuraaviin puh n:roihin 

 

Vanha Kauppala  044 7306 416 

Hakumäki     044 7306 118 

 Kilvakkala    044 7306 416 

Mansoniemi  044 7306 118 

Tevaniemi     044 7306 416 

Luhalahti      044 7306 118 
 

Tarkastuslaskennan tuloksen voi ilmoittaa samoihin numeroihin, jos muutoksia on. 

 

4 Pirkanmaan vaalipiirin ohjeet lähetyksistä. 

 Äänestysliput pakataan ja sinetöidään ohjekirjan mukaisesti. 

Pöytäkirja ja vaaliptk:n liite suljetaan erilliseen kirjekuoreen ja sinetöidään. 

Äänestysliput ja pöytäkirja osoitetaan, Pirkanmaan vaalipiirilautakunta, Tampere.  

   huom toimitetut tarrat 

 

Vaaliluettelo toimitetaan Ikaalisten kaup. keskusvaalilautakunnalle. 

 

Paketoidut äänestysliput, pöytäkirja ja vaaliluettelo sekä muu materiaali tuodaan  

keskusvaalilautakunnalle vaalitoimituksen jälkeen sunnuntai iltana  

kaupunginvirastolle os. Valtakatu 5, viimeistään klo 23.00, Tampereelle  

menevän yhteiskuljetuksen johdosta. 

 

5 Yhteystiedot tarvittaessa vaalipäivänä 

puheenjohtaja Urpo Leppänen 040-5422495 

sihteeri Esko Hukkanen: puh 044-7301231   

 

Ennakko äänestyksen lähetekortit ovat sihteerillä, joista voidaan tarkistaa epäselvissä 

tapauksissa onko henkilö jo äänestänyt. 

 

6 Väestörekisterikeskuksen ym. päivystävä puhelinnumero löytyy vaaliohjeet vihkosta, 

sivu 53.  Äänioikeusrekisterin tietoja varten VRK:n puh,0295 535 530 

 Kysely on varmempaa ja nopeampaa, kun on henkilötunnus käytettävissä. 

Esim. Jos tarvitsee tarkistaa missä äänestysalueella on henkilön äänestyspaikka. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun-
perusteet nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

14-17 §

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät

Hallintolainkäyttölain 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimus- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
viranomainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
-aika

Ikaalisten kaupungin
Keskusvaalilautakunta
Kolmen airon katu 3
PL 33
39501 Ikaalinen

Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaati- Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
muksen sisältö allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS

Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen
omainen ja vali- johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh-
tusaika nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätök-

seen hakea muutosta kunnallisvalituksiin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Hämeenlinnan hallinto-oikeus Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
Raatihuoneenkatu 1 erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
13100 HÄMEENLINNA osoitteessa
Telefaksi: 028 56 42269 https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirja 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 ai-
noastaan 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.

Valitusasia-kir- Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
jojen toimit- vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
taminen on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle
kuin valitusviranomaiselle): nimi osoite ja postiosoite Pykälät

Oikeudenkäynti- Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015/1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeuden-
maksu käyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan
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