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Jouko Voutilainen, pj.
Pertti Julkunen, vpj.
Jouko Paretskoi, jäsen
Helena Kautto, jäsen
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Varajäsen

Paikalla

Teija Korhonen, 1. varajäsen
Marjaana Ylönen, 2. varajäsen
Liisa Jäntti, 3. varajäsen
Matti Laukkanen, 4. varajäsen
Marjatta Puranen, 5. varajäsen
Seppo Matilainen, 6. varajäsen
Kaija Nousiainen, varajäsen /
Vesa-Matti Lintunen, varajäsen

Nimi

Virka

Kaija Tarvainen

hallintojohtaja, esittelijä ja sihteeri
kunnanjohtaja, varaesittelijä ja
sihteeri
ma. perusturvan hallinnon ja
sosiaalityön asiantuntija,
varaesittelijä ja sihteeri
vs. kunnanjohtaja, varaesittelijä ja
sihteeri
rakennustarkastaja, varaesittelijä
ja sihteeri

Seppo Niskanen
Mari Jalava
Pia Harmokivi
Jukka Korhonen

☐
☒
☐
☒
☐
☐
☐
Paikalla

☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐

LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ASIAT

§:t 62-66

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Kirjoita
Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Jouko Voutilainen

Mari Jalava

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Tarkastusaika

Tervo 16.6.2021
Allekirjoitukset

Pertti Julkunen
PÖYTÄKIRJA ON
PIDETTY YLEISESTI
NÄHTÄVILLÄ

Helena Kautto

NN

Paikka ja pvm

Tervo 17.6.2021
Virka-asema

Allekirjoitus

toimistosihteeri

Saini Malinen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Keskusvaaliltk § 62
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 25.2.2021) 104 §:n mukaan
kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa
noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on
käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset
syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistan liitteitä ja
oheismateriaalia lähetetään harkinnan mukaan arvioiden toimielimen jäsenten
tiedonsaantitarpeita. Kokouskutsu lähetetään vähintään kuusi (6) päivää
ennen kokousta.
105 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa
siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet
ovat käytettävissä.
106 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot,
joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta
esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan liitteitä
julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan
asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain
(434/2003) 27-30 §:ssä säädetään. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi
sitä, että ehdokasasettelun jälkeen keskusvaalilautakunnan jäsenenä oleva
ehdokas ja ehdokkaan puoliso ovat esteellisiä osallistumaan
ehdokasasettelusta päättämiseen puolisoaan koskevan listan osalta,
ennakkoäänten laskentaan, tarkastuslaskentaan ja vaalien tuloksen
vahvistamiseen.
Vaalilain (20.5.2016/361) 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on
päätösvaltainen viisijäsenisenä.
Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus
tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen.
Kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan
henkilöstön. Se päättää muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitettujen
tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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puheoikeudesta kokouksissaan. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt.
25.2.2021) 116 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan esittelijänä toimii
hallintojohtaja/keskusvaalilautakunnan sihteeri.
Kunnan keskusvaalilautakuntaan ei sovelleta kuntalaissa tarkoitetun
hallintosäännön määräyksiä kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan
tai pormestarin läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta
ottaa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.
Kokous voidaan järjestää häiriö- ja poikkeustilaneteen mukaisena
hybridikokouksena (Tervon kunnan hallintosääntö 25.2.2021 § 101).
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille 3.6.2021.
Keskusvaalilautakunnan varaesittelijä/sihteerin päätösehdotus:
Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Asian valmistelija Mari Jalava.
Lisätietoja antaa Mari Jalava, puhelin 0447 499263, mari.jalava@tervo.fi .
__________________________________________________________
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTEN LASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Keskusvaaliltk § 63
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 25.2.2021) 124 §:n mukaan
pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan
pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja
ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan
puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa
voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.
Keskusvaalilautakunnan varaesittelijä/sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjan
tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pertti Julkunen ja Helena
Kautto.
Asian valmistelija Mari Jalava.
Lisätietoja antaa Mari Jalava, puhelin 0447 499263, mari.jalava@tervo.fi .
__________________________________________________________
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Keskusvaaliltk § 64
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 25.2.2021) 114 §:n mukaan asiat
käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
115 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen
ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi
asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi
ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.
Hallintolain (434/2003) 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian
riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian
ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Valmistelun riittävyys tulee
harkita tapauskohtaisesti.
Keskusvaalilautakunnan varaesittelijä/sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta päättää asialistan hyväksymisestä.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Asian valmistelija Mari Jalava.
Lisätietoja antaa Mari Jalava, puhelin 0447 499263, mari.jalava@tervo.fi .
__________________________________________________________
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KUNTAVAALIN TULOKSEN VAHVISTAMINEN, JULKAISEMINEN JA TULOKSESTA
TIEDOTTAMINEN
Keskusvaaliltk § 65
Vaalilain 95 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien
tuloksen 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa
kokouksessaan.
Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä:
1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja
valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän
päivän ajaksi;
2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään
valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa
saatetaan tiedoksi; sekä
3) annettava tieto vaalien tuloksesta Oikeusministeriölle sen määräämällä
tavalla.
Vaalilain 88 §:n mukaan ehdokkaiden saamat äänimäärät lasketaan yhteen
siten, että vaaliliittoon kuulumattoman puolueen ehdokkaiden äänimäärät
puolueen hyväksi.
Jos käy ilmi, että ehdokas ei ole vaalikelpoinen tai on kuollut, tulevat sellaisen
ehdokkaan saamat äänet kuitenkin sen puolueen hyväksi, johon ehdokas
kuuluu.
89 §:n mukaan vaaliliittoon kuulumattomaan puolueeseen kuuluvien
ehdokkaiden keskinäinen järjestys puolueessa määräytyy heidän saamiensa
henkilökohtaisten äänimäärien mukaan. Tässä järjestyksessä ehdokkaille
annetaan vertausluvut siten, että kunkin puolueen ehdokas saa
vertausluvukseen puolueen hyväksi annettujen äänten koko lukumäärän,
toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen, neljäs neljänneksen ja niin
edelleen.
90 §:ssä säädetään, että jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret,
niiden keskinäinen järjestys ratkaistaan arpomalla. Mikäli ehdokkaiden
keskinäinen järjestys ratkaistaan arpomalla, muutetaan ehdokkaiden järjestys
vaalitietojärjestelmässä suoritetun arvonnan mukaiseksi.
91 §:n mukaan vaalien tuloksen määräämiseksi kuntavaaleissa kirjoitetaan
kaikkien ehdokkaiden nimet heidän vertauslukujensa suuruuden mukaiseen
järjestykseen ja kunkin ehdokkaan nimen kohdalle merkitään hänen
vertauslukunsa. Tästä nimisarjasta valitaan sarjan alusta alkaen niin monta
ehdokasta kuin kunnassa valitaan valtuutettuja.
Keskusvaalilautakunnan varaesittelijä/sihteerin päätösehdotus:
1. Keskusvaalilautakunta vahvistaa
- Ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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- Arvontojen tulokset
- Mitättömien äänten määrän
- Äänten kokonaismäärän (hyväksytyt äänet yhteensä + mitättömät äänet)
2. Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjan liitteeseen merkitään vahvistetut
äänimäärät ja vertausluvut sekä kunkin valtuutetuksi valitun nimi sekä arvo,
ammatti tai toimi. Vaalitietojärjestelmän raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi.
3. Keskusvaalilautakunta julkaisee vaalin tuloksen laittamalla sen sisältävä
pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
seitsemän päivän ajaksi.
Valitusaika alkaa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu. Päätökseen liitetään
muutoksenhakuohje ja selvitys muutoksenhakuprosessista vaalilain 100-106
§:n mukaisesti.
4. Keskusvaalilautakunta antaa luettelon valtuutetuiksi valituista ja heidän
varajäsenistään valtuustolle ja tiedottaa siitä sillä tavalla kuin kunnan
ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi.
5. Keskusvaalilautakunta antaa tiedon vaalin tuloksesta Oikeusministeriölle
tallentamalla tulos keskiviikkona 16.6.2021 vaalitietojärjestelmän
laskentajärjestelmään.
Päätös:
1. Keskusvaalilautakunta vahvisti kuulutuksen mukaisesti ehdokkaiden
äänimäärät ja vertausluvut.

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Nimi

Ryhmä

Ennakk
oäänet

Vaalipä
ivän
äänet

Kokonai
säänimä
ärä

Vertausl
uku

Raatikainen
Touko
Raatikainen
Riitta
Pääkkönen
Erkki
Tähtivaara
Juhani
Mykkänen
Jaana
Leinonen
Ville
Puranen
Pekka
Hänninen
Pirjo
Närhi
Sara
Jääskeläinen
Sakari

KESK

36

21

57

437,000

valittu

KESK

38

13

51

218,500

valittu

KESK

38

8

46

145,667

valittu

PS

25

16

41

128,000

valittu

KESK

17

23

40

109,250

valittu

KOK

14

7

21

92,000

valittu

KESK

19

10

29

87,400

valittu

SDP

45

18

63

84,000

valittu

KESK

17

9

26

72,833

valittu

KD

25

11

36

71,000

valittu
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Askola
Jarmo
Suhonen
Katja
Vartiainen
Jukka
Huuskonen
Sami
Korhonen
Risto
Paretskoi
Lotta
Nuutinen
Joni
Farin
Anja
Korhonen
Ilkka
Palmio
Inkeri
Pietikäinen
Petteri
Simonen
Jussi
Nousiainen
Eetu
Karhatsu
Kimmo
Hämäläinen
Juha
Karppanen
Terhi
Jäntti
Petri
Järvinen
Jukka
Iivarinen
Liisa
Hytönen
Minna
Hätinen
Pirkko-Liisa
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PS

23

15

38

64,000

valittu

KESK

11

14

25

62,429

valittu

KESK

22

2

24

54,625

valittu

KESK

16

7

23

48,556

valittu

KOK

14

5

19

46,000

valittu

KESK

9

13

22

43,700

valittu

PS

20

14

34

42,667

valittu

SDP

14

7

21

42,000

varalla

KESK

17

5

22

39,727

varalla

KESK

15

6

21

36,417

varalla

KD

25

10

35

35,500

varalla

KESK

16

4

20

33,615

varalla

PS

6

9

15

32,000

varalla

KESK

6

6

12

31,214

varalla

KOK

16

5

19

30,667

varalla

KESK

7

4

11

29,133

varalla

KESK

6

2

8

27,313

varalla

KOK

7

8

15

23,000

varalla

KOK

10

1

11

18,400

KOK

3

1

4

15,333

KOK

1

2

3

13,143

ei
valittu
ei
valittu
ei
valittu

Keskusvaalilautakunta suoritti arvonnan, jonka tulosten mukaisesti
Kansalllinen Kokoomus r.p:n valtuutetuksi vahvistettiin Korhonen Risto ja
varavaltuutetuksi Hämäläinen Juha sekä Suomen Keskusta r.p:n valtuutetuksi
vahvistettiin Paretskoi Lotta ja varavaltuutetuksi Korhonen Ilkka.
- mitättömien äänten määräksi 5 (lisäksi 1 ääni hylättiin ennen laskentaa).
- äänten kokonaismääräksi 824
_____________________________
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- hyväksyttyjä ääni yhteensä 818.
2. Esityksen mukainen.
3. Esityksen mukainen.
4. Esityksen mukainen.
5. Esityksen mukainen.
Asian valmistelija Mari Jalava.
Lisätietoja antaa Mari Jalava, puhelin 0447 499263, mari.jalava@tervo.fi .
__________________________________________________________
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VAALIEN JÄLKITOIMENPITEET
Keskusvaaliltk § 66
Vaalilain 99 §:n mukaan vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen äänestysliput
ja kappale ehdokaslistojen yhdistelmää on pantava päällykseen, joka
sinetöidään Oikeusministeriön määräämällä tavalla. Ne on säilytettävä,
kunnes seuraavat vastaavat vaalit on toimitettu. Laskelmat on säilytettävä
pöytäkirjan liitteenä.
Keskusvaalilautakunnan varaesittelijä/sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta siirtää vaalien jälkitoimenpiteet sihteerille ja
hallintotoimiston toimistosihteerille.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija Mari Jalava.
Lisätietoja antaa Mari Jalava, puhelin 0447 499263, mari.jalava@tervo.fi .
_________________________________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

TERVON KUNTA

Kunnallisvalitus (Kuntalaki 410/205 §:t 135 ja 137)

Keskusvaalilautakunta

Kokouspäivämäärä
16.6.2021

§:t
62, 63, 64, 65

VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.
Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.
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 sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Päätökset, pois lukien salassa pidettävät päätökset, laitetaan muutoksenhakuohjeineen kunnan internet-sivuille
pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Päätökset ovat kunnan internet-sivuilla vähintään 14 vuorokautta, jollei asian
luonteesta muuta johdu.
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
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.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Hallinto-oikeuden asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite:
PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite:
Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500 (vaihde), asiakaspalvelu 029 56 42 502
Asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
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, sekä
- 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, sekä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Tuomioistuinmaksulain
(11.12.2015/1455) 2 §:ssä säädettyjä oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu Oikeusministeriön asetuksella
(31.12.2018/1383), joka tuli voimaan 1.1.2019.
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa
260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei
tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen
säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15- kohdan perusteella myöskään asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa
on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja
maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tervon kunnanvirastosta:
Postiosoite:
Tervontie 4, 72210 TERVO
Sähköpostiosoite: tervon.kunta(at)tervo.fi
Faksinumero: 017-3872 240
Puhelinnumero: 017-499 111
Kunnanviraston aukioloaika: arkisin 9.00-14.00

Tiedoksianto
asianosaiselle

☒

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 410/2015 §:t 139-140)

☒

Annettu postin kuljetettavaksi (kuntalaki 410/2015 §:t 139-

140)
pvm/tiedoksiantaja

☐

Luovutettu asianosaiselle (kuntalaki 410/2015 §:t 139-140)

Asianosainen

17.6.2021/SM
Asianosainen

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

☐

Todisteellinen tiedoksianto (hallintolaki 434/2003 § 60), postitse saantitodistusta vastaan / luovuttamalla
asiakirja tiedoksiannon vastaanottajalle tai tämän edustajalle / haastetiedoksiantona

☒ Tavallinen tiedoksianto (hallintolaki 434/2003 § 59)
☐ Yleistiedoksianto (hallintolaki 434/2003 § 62)
☐ Sijaistiedoksianto (hallintolaki 434/2003 § 61)
☐ Tiedoksianto ulkomaille (hallintolaki 434/2003 § 63)

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kunta
TERVON KUNTA
Keskusvaalilautakunta

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §:n 136 mukaan
perusteet
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät
66
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 §:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät
HallintolainkäyttöL 586/1996 § 5 §: Päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan
toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.
Valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista.
Hallintolaki 434/2003 § 48: Jos valittaminen on erityisen säännöksen nojalla kielletty tai
päätös ei ole valituskelpoinen, päätöksen on sisällytettävä ilmoitus siitä, minkä
säännöksen nojalla valittaminen ei ole mahdollista.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Tiedoksianto
asianosaiselle

☒

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 410/2015 §:t 139-140)

☒

Annettu postin kuljetettavaksi (kuntalaki 410/2015 §:t 139-

140)
pvm/tiedoksiantaja

☐

Luovutettu asianosaiselle (kuntalaki 410/2015 §:t 139-140)

Asianosainen

17.6.2021/SM
Asianosainen

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus

☐

Todisteellinen tiedoksianto (hallintolaki 434/2003 § 60), postitse saantitodistusta vastaan / luovuttamalla
asiakirja tiedoksiannon vastaanottajalle tai tämän edustajalle / haastetiedoksiantona

☒ Tavallinen tiedoksianto (hallintolaki 434/2003 § 59)
☐ Yleistiedoksianto (hallintolaki 434/2003 § 62)
☐ Sijaistiedoksianto (hallintolaki 434/2003 § 61)
☐ Tiedoksianto ulkomaille (hallintolaki 434/2003 § 63)

