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Torstai 9.3.2023 klo 18.30 -
Hum ilan kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone

Kokouksen Iaillisuus ja päätösvaltaisuus
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Keskusvaa I i lautaku n nan si hteeri n val inta ed usku ntavaa leihin 2023,
ja palkkio

Vaaleista tiedottaminen

Vaalitoimitsijoiden valinta eduskuntavaaleihin 2023 ennakkoäänestykseen ji

kotiäänestykseen, sekä kouluttaminen

Ed usku ntavaaleja 2023 v arlen saapu neet oikeusmin isteriön ohjeki rjat

Vaaleja koskevan ku u lutuksen ju I kaisem i nen ed usku ntavaaleihin 2023
vaalipäivästä, äänestyspaikoista, ennakkoäänestysajoista ja -paikoista sekä

kotiäänestyksestä

Ed uskuntavaal ien 2023 en na kkoäänestyksen lähetekuo rien avaam inen ja

lähetekirjeiden tarkastaminen, sekä toimittaminen keskusvaalilautakunnalle

EU : n tietosuoja-asetuksen vaatimukset

Muut esille tulevat asiat

Kokouksen päättäminen

Merk. Riitta Nokkala

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty
muutoksenhakuosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä
1 6.3.2023 kun nanvi raston i I mo itustau I ul la sekä netissä
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Kokousaika
Kokouspaikka
Kutsutut

3S

KOKOUSKUTSU 112023

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVRITAISUUS

Keskusvaa lilautaku nnan puheenjohtaja avaa koko uksen, ja toteaa
kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, sekä
val itaan pöytä ki rjantarkastajat.

Päätös:
Todettiin.
Kati Tiilikkala ja Ari Valta valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.

KESKUSVAALILAUTAKU NNAN SI HTEERI N VALI NTA EDUSKU NTAVAALEI HIN 2023,
JA PALKKIO

1S Esitys:
Keskusvaa I i la utaku nnan si hteeri va litaa n ko kou ksessa

Päätös: Valittiin sihteeriksi Jaana Kannisto, sekä päätettiin että
palkkio maksetaan vanhan käytännön mukaan.

VAALEISTA TI EDOTTAMI N EN

2S Esitys:
Keskusvaal i lautaku nnan pu heenjohtaja esittää, että tiedottam i nen
eduskuntavaalit 2023 hoidetaan liitteen 1. mukaisesti

Päätös: Päätettiin laittaa päivitetty lehti-ilmoitus Forssan Lehteen,
kirjastolle, Ukko-Pekkaan ja kunnan ilmoitustaululle ke 15-3'2023'

VAALITOIMITSIJOIDEN VALINTA EDUSKUNTAVAALEIHIN 2023
EN NAKKOÄÄN ESTYKSEE N JA KOTIÄÄru CSTVXSEEN, SEKÄ KOU LUTTAM I N EN

Torstai 9.3.2023 klo 18.30 -

Humppilan kunnanvirasto, hallituksen huone
Riitta Nokkala, puheenjohtaja
Outi Prehti-Vedenpää, varapuheenjohtaja kvltk / Teams
Pentti Kauppi, jäsen kvltk
Kati Tiilikkala, jäsen kvltk
Ari Valta, jäsen kvltk
Jaana Kannisto keskusvaalilautakunnan sihteeri

Esitys:
Val itaan vaalito i m itsijat ed usku ntavaaleihin 2023 en nakko- ja
kotiäänestykseen, sekä sovitaan koulutuksesta

Päätös: Päätettiin, että keskusvaalilautakunta ei tarvitse
koulutusta, mutta muut vaalitoimitsijat ovat toivoneet koulutusta



Esitys:
Jaetaan kokouksen osallistujille materiaali

Päätös : Jaetti i n Vaaliohjeet-ki rjanen osal listuji I le

VAALEJA KOSKEVAN KUULUTU KSEN J ULKAISEMINEN EDUSKU NTAVAALEIHIN
2023 VAALIPÄVÄSTÄ, ÄÄruCSTVSAJOISTA JA .PAIKOISTA SEKÄ
KOTIÄÄNESTYKSESTÄ
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Kou I utus järjestetään. Laitos- ja kotiäänestyksen val itti i n toim itsijat
Aira Suikkija Reijo Syrjälä.
Kotiäänestykseen i I mo ittautu m isen todetti i n, että i lmoitusten on
tultava 20.3.2023 mennessä.

E DUS KU NTAVAALE J A 2023 VARTEN SAAPU N EET OI KEUSM I NISTE RION

OHJEKIRJAT

4S

5S Esitys:
Lain mukaan kunnan ennakkoäänestysajat ja -paikat, sekä
virallinen vaalipäivä, sekä tiedot kotiäänestyksestä on etukäteen
ilmoitettava virallisissa lehd issä.

Päätös: Todettiin

EDUSKUNTAVAALTEN 2023 ENNAKKOÄÄrueSIyKSEN LÄHETEKUORIEN
AVAAMI N EN JA LÄH ETEKIRJOI DEN TARKASTAMI NEN, SEKÄ TOIMITTAMINEN
KES KUSVAALI LAUTAKU N NALLE

6S Esitys:
Päätetään ajankohdat, jolloin ennakkoäänestyksen kirjeet
avataan

Päätös: Päätettiin ennakkoäänestyksen kirjeiden avauspäiviksi
24.3, 28.3,31 .3 klo 18.00 kunakin päivänä.

EU : N TIETOSUOJA.ASETUKSEN VAATIMUKSET

7S Esitys:
La i n m u kaan vaa I ito i m itsijo id en tu lee täyttää tietosuoja-asetu ksen
vaatimukset

Päätös: Keskusvaal i lautakun nan jäsenet a I leki rjoittivat
tietosuojasitou mu ksen, ja Outi Prehti-Ved en pää al leki rjoittaa
maanantaina virastolla.
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MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

8S Tiedoksi: Puheenjohtaja tulee virallisena äänestyspäivänä
su n nu ntai na 2.4.2023 avaamaan vi ral I isen äänestyspai kan u I ko-
ovet klo 8.30 vaalilautakunnan kokouksen aloitusta varten, sekä
en nakkoäänestyskirjeiden lähetekuorien avaam isen suorittaminen
ja muistion teko.

es Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:05

,4;äa. /{@aka/&
Riitta Nokkala
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa

Kati Tiilikkala
Pöytä ki rj a nta rka staja

Jaana Kannisto
Keskusvaalilautakunnan sihteeri

,4.{/fu
Ari Valta
Pöytäkirja ntarkastaja



Oikaisuvaatimu ksen

sisältö

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun

pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille'

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos

oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,

vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa

oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus

perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valitusosoitus
Valitusvira nomainen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi 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, yhteystiedot:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,

13100 Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
P u he I i n n u m e ro : 02 9 56 42210 ( a sia ka s pa lve I u ),

tietoliikennekatkon sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton)

Fa ksi numero: 029 56 42269

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa

https://asio inti2.oikeus.filha ll ioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät:
Valitusaika 30 påivåä

Hallintovalitus, pykälät:

Valitusaika

parvaa

M uu va litusviranomainen, osoite ja postiosoite

Valitusaika päivää

Valitusa ika a lkaa päätöksen tiedoksisaannista



Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, 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

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi
ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat

ilmoitukset valittajalle voidaa n toimittaa.

Valittajan, laillisen ed ustajan tai asiamiehen on a llekirjoitettava
va lituskirjelmä.

Va lituskirjelmään on liitettävä :

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksitai muu selvitys

valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa

vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21- S).

Va litusasiakirjojen
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 kuluessa.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero
Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava ( 1: nimi, osoite, postinumero

Pykälät:

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu

260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä

muutoksen hakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei

myöskään peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta.

Maksuvelvollinen on asian vireille panija ja maksu on

valituskir lmäkohtainen.

1 
)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle



Valitus
markkinaoikeudelle

Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa.

Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa

asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa,
käsittelymaksu on 6 000 euroa.

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(1397 /2016) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla
toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain

(L398 / 2076) sove lta m isa laa n ku ul uvassa m uutoksenha kuasiassa pe ritää n

markkinaoikeudessa 2 S:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos

muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua,

se jää tutkimatta tai se jää sillensä.

Lisätietoa
Yksityiskohtainen oikaisuvaatim usohje/valitusosoitus liitetään
pöytä kirja notteeseen.



Oi ka isuvaati m usohjeet
ja valitusosoitus

M uutoksen hakukiellot
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 S:n mukaan

oikaisuvaatim usta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 S:n 1 momentin

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea

muutosta valittamalla .pykä lät:

Hallintolainkäyttölaki 5 S 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:



O i ka isuva ati m u sohjeet
Oi kaisuvaati m usvi ra noma i nen
ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen
oikaisuvaatimuksen/ hankintaoikaisun.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite
ja postiosoite:

Humppilan kunnan
keskusvaalilautakunta Kisakuja 2
37640 Jokioinen puhelin: 0447OG
4437/lautakunnan sihteeri
sä hköposti: vaalit@humppila.fi

Oi ka isuvaati m uspykä lät:

Hankintaoikaisupykä lät:

Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten 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.


