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EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄN LAATIMINEN 
 
Keskusvaali- 
ltk 1 § Keskusvaalilautakunnan on laadittava ehdokaslistojen yhdistelmä, jossa on 
 samalle puolelle lehteä painettuna: 
 

- yhteinen otsikko 
- puolueiden ehdokaslistat 

 
Puolueiden ehdokaslistat sijoitetaan arvotussa järjestyksessä ryhmiteltynä va-
semmalta oikealle. Ehdokkaille annetaan tässä järjestyksessä numerot alkaen 
numerosta 2. Yhteislista sijoitetaan yhdistelmään puolueiden jälkeen oikealle. 
  
Puolueiden ja yhteislistojen ehdokkaiden tiedot merkitään asianomaisen puolu-
een nimen tai yhteislistan nimityksen alle näiden ilmoittamassa järjestyksessä 
ryhmiteltynä yhdelle tai useammalle palstalle ylhäältä alaspäin. 
 
Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdistelmään numero, nimi ja arvo, ammatti 
tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen. Yhdistelmään ei merkitä henkilötun-
nuksia. Puolueiden nimet merkitään yhdistelmään noudattaen puoluelain 4 §:n 
ja yhdistyslain 9 §:n 2 momentin säännöksiä. Yhteislistalle merkitään sille ehdo-
tettu nimitys. 
 
Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että valtakunnalliseen ehdokas-
rekisteriin merkitään jokaisesta ehdokkaasta ehdokaslistojen yhdistelmässä ole-
vat tiedot ja henkilötunnus. Merkintä on tehtävä viimeistään perjantaina 
14.5.2021. 

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun ja laatii ehdokaslis-

tojen yhdistelmän.  
 

Päätös: Vahvistettiin ehdokasasettelu ja laadittiin ehdokaslistojen yhdistelmä. 
Ehdokkaiden numerot puolueittain ovat seuraavat: 
 
Suomen Keskusta   2-17 
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 18 
Perussuomalaiset   19-28  
Vasemmistoliitto   29-30 
Kansallinen Kokoomus  31-32 
Vapaa Reisjärvi yhteislista  33-37 
 
Merkittiin ehdokasasettelu valmiiksi valtakunnalliseen vaalitietojärjestelmään. 
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SEURAAVAT KOKOUKSET 
 
Keskusvaali- 
ltk 2 § Vaalilain ja oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan ennakkoäänestys- ja 

kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen on järjestettävä siten, että perjan-
taina 11.6.2021 ennen klo 19 saapuneet ennakkoäänestys- ja kirjeäänes-
tysasiakirjat ehditään käsitellä. 

 
Pja Ehdotus: Päätetään ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen aikataulu. 
 Perjantaina 11.6. kokous on päätetty aloittaa klo 17. 
 
 Päätös: Päätettiin kokoontua tarkastamaan ennakkoäänestysasiakirjoja 

ensimmäisen kerran maanantaina 31.5.2021 klo 12.00, jolloin sovitaan 
myös jatkokokouksista. 

 



Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

Hallitus / lautakunta 14.5.2021 1 - 2 §

Keskusvaalilautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

1 - 2 §

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

Pykälät

HL 48 §:n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax
viranomainen
ja - aika

Reisjärven keskusvaalilautakunta
Reisjärventie 8 
85900  REISJÄRVI
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi

Pykälät

Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 18.5.2021

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 

nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus- 
kirjelmän sisältö 
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

            Liitetään pöytäkirjaan



Sivu 
VALITUSOSOITUS
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
omainen ja päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
valitusaika on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 

asianomainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus puh. 029 56 42800 (vaihde)

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          fax: 029 56 42841
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite           Pykälät  Valitusaika

        14  päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi     

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisu- Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
vaatimus-/   - päätös, johon haetaan muutosta
valituskirjelmän   - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
sisältö ja   - muutosvaatimuksen perusteet.
toimittaminen

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (Tuomioistuin-
maksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäytnimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpainijana ja maksu
on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.                            Liitetään pöytäkirjaan

Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan 
viranomaisen asiaointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä.

Markkinaoikeus 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja 
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 
ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen 
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan 
alkamisen ajankohdasta.

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa 
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja 
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
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