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Lahden kaupungin keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja
n:o 2/2020

Aika:
Paikka:

13.10.2020 klo 16.30 – 17.20
Kaupungintalo, valtuuston esittelyhuone

Läsnä:
Jouko Pylväs
Heikki Vappula
Emilia Lehikoinen (etäyhteys)
Marja Rautkoski
Pekka Niemelä

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Muut läsnäolijat:
Jyrki Ryttäri
Tiina Häyrinen
Harriet Lindfors (etäyhteys)
Poissa:

Pöytäkirjanpitäjä:
Janne Mäki

keskusvaalilautakunnan sihteeri

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN puolesta:

Jouko Pylväs

Janne Mäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Lahdessa

Heikki Vappula

kuun

päivänä 2020

Marja Rautkoski

Pekka Niemelä
Pöytäkirja on ollut nähtävillä Lahden kaupungin yleisessä tietoverkossa osoitteessa
http://www.lahti.fi lokakuun 14. päivänä 2020; todistaa
viran puolesta:
Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Janne Mäki
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Vaalilain 14 §:n mukaan kuntien keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.
Päätös:

Todettiin läsnäolijat.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Tarkastusvuorossa Heikki Vappula ja Marja Rautkoski
Päätös:

Päätettiin pöytäkirjan tarkastajat.

Sivu 2
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Lahden kaupunki
Lahden kaupungin keskusvaalilautakunta

Päätöspäivämäärä
13.10.2020
§2

Uuden varavaltuutetun määrääminen
D/1154/00.00.00.02/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

keskusvaalilautakunnan sihteeri Janne Mäki (puh 044 716 1416)

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää nimetä Kansallinen Kokoomus r.p.:n
uudeksi varavaltuutetuksi Kai Kouvon.

Perusteluosa

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Hannu Rahkonen on ilmoittanut
valtuuston varavaltuutettujen määrän jääneen vajaaksi seuraavasti:
Kansallinen Kokoomus r.p.
Markus Vierumäelle on paikkakunnalta muuton takia myönnetty ero
kaupunginvaltuutetun tehtävästä.
Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on
valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia
varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti, jos valtuuston
toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi. Uusiksi
varavaltuutetuiksi on lautakunnan määrättävä ne henkilöt, joiden
vertausluvut vaalilain mukaisesti ovat seuraavaksi suurimmat niiden
henkilöiden vertauslukujen jälkeen, jotka on valittu varavaltuutetuiksi.
Kuntavaalien 2017 tuloksen mukaisesti Kansallinen Kokoomus r.p.:n
seuraavana valitsematta jäänyt ehdokas on Kai Kouvo (äänimäärä
114).

Muutoksenhaku

muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

ote: valittu varavaltuutettu, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja,
luettelot

Liitteenä
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Lahden kaupunki
Lahden kaupungin keskusvaalilautakunta

Päätöspäivämäärä
13.10.2020
§3

Keskusvaalilautakunnan sihteerin ja muun henkilökunnan ottaminen
D/1154/00.00.00.02/2020
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jouko Pylväs (puh. 045 867
4580

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Janne Mäki, Jyrki Ryttäri, Tiina Häyrinen
ja Harriet Lindfors ilmoittivat esteellisyytensä ja poistuivat asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pekka Niemelä toimi pöytäkirjan
tarkastajana tämän pykälän osalta.

Päätösehdotus

keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jouko Pylväs
Keskusvaalilautakunta päättää
1. valita keskusvaalilautakunnan sihteeriksi Janne Mäki ja
maksaa hänelle keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävistä
9.360 euron kertakorvaus,
2. valita keskusvaalilautakunnan II sihteeriksi Harriet Lindfors ja
maksaa hänelle 3.000 euron kertakorvaus
3. valita vaalitoimiston päälliköksi Tiina Häyrinen ja maksaa
hänelle 8.760 euron kertakorvaus
4. valita vaalivalmistelijaksi Jyrki Ryttäri ja maksaa hänelle 8.760
euron kertakorvaus
5. oikeuttaa edellä mainitut osallistumaan
keskusvaalilautakunnan kokouksiin ja saamaan jäsenen
kokouspalkkion
6. valita vaalien it-vastaavaksi Ari Painilainen ja maksaa tästä
tehtävästä 28 euroa/tunti laskutuksen mukaan.

Perusteluosa

Kuntavaalit eroavat muista vaaleista siinä, että
keskusvaalilautakunta hoitaa kaikkien muiden vaalien tehtävien
lisäksi ehdokasasettelun vastaanoton, ehdokaslistojen yhdistelmän
laatimisen, ennakkoäänten laskennan, äänten tarkastuslaskennan ja
tuloksen vahvistamisen.
Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa
itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön, ja päättää muiden
kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi
osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta
kokouksissaan.
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Lahden kaupunki
Lahden kaupungin keskusvaalilautakunta

Päätöspäivämäärä
13.10.2020
§3

Muutoksenhaku

oikaisuvaatimusohje

Toimenpiteet

ote valitut, Provincia Oy
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Lahden kaupunki
Toimielin:

Liitetään pöytäkirjaan

Kunnallisasiat
Kokouspäivämäärä:

Lahden kaupungin keskusvaalilau- 13.10.2020
takunta
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 2
Vaalilain mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, mikäli niihin voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja sen yhteystiedot:
Toimielin:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Puh.:
Faksi:
Sähköpostiosoite:
Aukioloaika:

Lahden kaupungin keskusvaalilautakunta
PL 202, 15101 Lahti
Lahden Palvelutori, Lahti-Piste, Kauppakeskus Trio,
2. krs, Aleksanterinkatu 18
(03) 814 11
(03) 814 2244
kirjaamo@lahti.fi
klo 9-18

Pykälät: 3
Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää.
Oikaisuvaatimusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituksen tekoon oikeutetun katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuksen sisältö

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

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 ja sen yhteystiedot
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
www.oikeus.fi/hao/hameenlinna
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
029 56 42200

Valitusaika:
30 päivää
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Telekopio 029 56 42269
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät:

Valitusviranomainen ja sen yhteystiedot:

Valitusaika:
30 päivää

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
www.oikeus.fi/hao/hameenlinna
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
029 56 42200
Telekopio 029 56 42269
hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnallisvalituksen tekoon oikeutetun katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Valituskirjelmä

Valitusviranomaiselle osoitetussa valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asiamiehen on tarvittaessa esitettävä valtakirja (HLL 21§)
Valituskirjaan on liitettävä
- päätös, johon haetaan muutosta, 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 aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen
päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä
sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksut

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n mukaan peritään hallinto-oikeudessa ja markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa 4 ja 5 §:n poikkeuksia lukuun ottamatta. Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Hankinta-asioita (pykälät
liitteenä.

) koskeva oikaisuohje ja valitusosoitus on pöytäkirjan erillisenä
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OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOIKEUS
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin
asianosaisen valitusoikeus.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valituksin vain se, joka
on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta valituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalitus

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Hallintovalitus / vaaliasia

Valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen:
1) jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu henkilö; ja
2) kunnallisvaaleissa kunnan jäsen.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje, valitus- tai hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

