VESANNON KUNTA
KUULUTUS
Vaalilain (2.10.1998/714) 95 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Vesannon kunnassa 13. päivänä kesäkuuta
2021 toimitetuissa kuntavaaleissa Vesannon kunnanvaltuustoon on nelivuotiskaudeksi 2021-2025 valittu
valtuutetuiksi ja heidän varajäsenikseen seuraavat henkilöt:
Puolue
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Valtuutetun nimi ja ammatti
SUOMEN KESKUSTA
Pakarinen Kalevi, sähköasentaja
Kuhmonen Tuomas, tutkimusjohtaja, KTT
Back-Hytönen Minna, maatalousyrittäjä, YTM
Korhonen Osmo, maatalousyrittäjä
Huttunen Petri, liiketoimintapäällikkö, DI
Huuskonen Arto, tutkimusprofessori, dosentti
Jäntti Eeva, maatalousyrittäjä, hoiva-avustaja
Jäntti Anne, kätilö, sairaanhoitaja
Koskinen Jaana, rahoitusasiantuntija, HTM
Haatainen Heikki, maatalousyrittäjä
Jääskeläinen Janne, maatalousyrittäjä
Laitinen Uolevi, eläkeläinen
Pasanen Anne, yrittäjä
varalla:
Korhonen Johannes, talollinen
Mantere Hanne, sairaanhoitaja
Liimatainen Mirja, maatalousyrittäjä
Raatikainen Anna-Riitta, sairaanhoitaja, eläkeläinen
Minkkinen Olli, insinööri
Hänninen Satu, yrittäjä
Pursiainen Emma, opiskelija
VESANNON PARAS
Peltolehto Minna, asiakkuusneuvoja
Salo Kimmo, projektikoordinaattori
Vesterinen Eeva-Liisa, psykoterapeutti, evp. sos.tt.
Kauppinen Marko, kauppias
varalla:
Salo Ira, lähihoitaja, AMK-opiskelija
Nuutinen Susanna, äiti, hoitoapulainen
Uusoksa Kauko, eläkeläinen
Hautsalo Juha-Matti, monitoimimies
PERUSSUOMALAISET
Mäki Raimo, sairaanhoitaja, ensihoitaja
Mäkelä Petri, koneinsinööri
varalla:
Mäki Erik, opiskelija, nuorisvaltuuston sihteeri
Manninen Rauno, taiteilija

KOKOOMUS (VAALILIITOSSA KRISTILLISDEMOKRAATTIEN KANSSA)
Kukkonen Erkki, rehtori, eläkeläinen
97,000
varalla:
Simonen Risto, aikuiskouluttaja
32,333
Koivukare Tapio, yrittäjä
24,250
KRISTILLISDEMOKRAATIT (VAALILIITOSSA KOKOOMUKSEN KANSSA)
Vilhunen Tuulikki, toimittaja, eläkeläinen
48,500
varalla:
Simonen Risto, aikuiskouluttaja
32,333
Koivukare Tapio, yrittäjä
24,250
Vesannolla 16.6.2021
KESKUSVAALILAUTAKUNTA
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VESANNON KUNTA

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

Keskusvaalilautakunta

Kokouspäivämäärä
16.6.2021

§:t
28

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 Vesannon kunnanvirastosta:
Postiosoite:
Vesannon kunta, Keskustie 5, 72300 VESANTO
Sähköpostiosoite: vesannon.kunta(at)tervo.fi
Puhelinnumero: 044 088 5401
Kunnanviraston aukioloaika: arkisin 9.00-15.00

Tiedoksianto
asianosaiselle

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

Asianosainen

140)

Valitut, varavalitut, vaaliasiamiehet
(17.6.2021), kunnan www-sivut, kunnan
ilmoitustaulu (16.6.2021)
Annettu postin kuljetettavaksi (kuntalaki 410/2015 §:t 139-

Hanne Mantere

140)
pvm/tiedoksiantaja

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

Asianosainen

140)
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)

