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Keskusvaalilautakunta
Aika

11.11.2020 klo 16:30 - 16:38

Paikka

Lapinlahden kunnanvirasto / puhelinkokous

Päätöksentekotapa

Varsinainen kokous

Käsitellyt asiat
Asia
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§6
§7

Ptk tark.

Otsikko
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Varavaltuutetun määrääminen
Keskusvaalilautakunnan sihteerin ottaminen

Sivu
3
4
5
6

LAPINLAHDEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

2/2020

2

Osallistujat
Nimi

Klo

Tehtävä

Läsnä

Mantsinen Erkki
Kainulainen Niina
Tamminen Anne
Tikkanen Leena
Ukkonen Markku

16:30 - 16:38
16:30 - 16:38
16:30 - 16:38
16:30 - 16:38
16:30 - 16:38

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen

Muu

Mähönen Anja

16:30 - 16:38

pöytäkirjanpitäjä,
esittelijä

Lisätiedot

Allekirjoitukset
Erkki Mantsinen
puheenjohtaja

Anja Mähönen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
§:t 4 - 7

Pöytäkirja tarkastettu
Lapinlahdella 12.11.2020
Anne Tamminen
pöytäkirjantarkastaja

Leena Tikkanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä yleisessä tietoverkossa Lapinlahden kunnan
verkkosivuilla.
Todistaa

Ptk tark.

Anja Mähönen
asianhallintasihteeri
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KVLTK 11.11.2020 § 4

Kokouskutsu toimitetaan vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta sähköpostin
välityksellä keskusvaalilautakunnan varsinaisille jäsenille.
Keskusvaalilautakunnan kokouksen kokouskutsu on lähetetty sähköisesti
3.11.2020. keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenille. Laillisuuden
ehtona on, että läsnä on vähintään viisi jäsentä.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa keskusvaalilautakunnan kokouksen laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi keskusvaalilautakunnan kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
KVLTK 11.11.2020 § 5

Päätösehdotus

Tästä kokouksesta laadittavaa pöytäkirjaa tarkastamaan valitaan Anne Tamminen
ja Leena Tikkanen.
Pöytäkirja tarkastetaan 12.11.2020.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Tamminen ja Leena Tikkanen.
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Varavaltuutetun määrääminen
KVLTK 11.11.2020 § 6
384/00.00.00.00/2020
Valmistelija

Asianhallintasihteeri Anja Mähönen, 040 4883 013, anja.mahonen@lapinlahti.fi
Lapinlahden kunnan valtuuston varavaltuutettujen määrä on jäänyt vajaaksi, koska
SDP:n varavaltuutettu Jarmo Tervakoski on muuttanut pois paikkakunnalta.
Vaalilain 93 §:n 2 mom. mukaan, jos valtuuston toimikauden aikana
varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on
valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusi varavaltuutettu kuntalain 17
§:n mukaisesti.
SDP:llä on kuntavaalien 2017 perusteella kolme valtuutettua, joten myös
varavaltuutettuja tulee olla sama määrä.

Esittelijä

Asianhallintasihteeri

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta saattaa valtuustolle tiedoksi, että kuntavaalien 2017
vahvistetun tuloksen perusteella SDP:n kolmanneksi varavaltuutetuiksi nousee
Esko Soininen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali
Listaus valtuutetuista ja varavaltuutetuista
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Keskusvaalilautakunnan sihteerin ottaminen
KVLTK 11.11.2020 § 7
745/00.00.01.00/2020
Valmistelija

keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Erkki Mantsinen, p. 040 092 6436.
Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toiminut Anja Mähönen jää eläkkeelle ennen
ensi kevään kuntavaaleja. Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta
ottaa itselleen sihteerin.

Esittelijä

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta nimeää sihteerikseen hallintojohtaja Ulla Nikulaisen.
Samalla todetaan, että kunnan hallintosäännön 164 §:n mukaan
keskusvaalilautakunnan esittelijänä toimii keskusvaalilautakunnan sihteeri.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 6

Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136
§:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 7
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen), sekä

kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Lapinlahden kunnan kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätöksen tehneeltä
Lapinlahden kunnan toimielimeltä kirjallisella oikaisuvaatimuksella
Posti- ja käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:
Kirjaamon aukioloaika:

Asematie 4, 73100 Lapinlahti
kirjaamo@lapinlahti.fi
(017) 272 000
8 – 15.30

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

päätös, johon haetaan oikaisua

se, millaista oikaisua vaaditaan

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.
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lapinlahden
kunnan kirjaamosta yllä olevasta osoitteesta.
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