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Saapuvilla olleet jäsenet
Taru Juntunen, puheenjohtaja
Olavi Heikkala
Rauni Salomaa
Sari Niemi
Sisko Luukkonen
Päivi Hokkanen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Sari Linturi-Sahlman, sihteeri
Allekirjoitukset

Taru Juntunen
Puheenjohtaja

Sari Linturi-Sahlman
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
10.05.2021

10.05.2021

Sari Niemi

Rauni Salomaa

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen kunnan verkkosivuilla 10.5.2021
alkaen.
10.05.2021

Sari Linturi-Sahlman, hallintojohtaja
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§ 28
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Taru Juntunen
1. Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
2. Asialista hyväksytään tämän kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 29
Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 10.5.2021. Mikäli kokouksen aikana
ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja
kokousta seuraavana tiistaina. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan Kangasniemen
kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Taru Juntunen
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Rauni Salomaa ja Sari Niemi.
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Keskusvaalilautakunta, § 15,23.02.2021
Keskusvaalilautakunta, § 30, 10.05.2021
§ 30
Ulkomainonta kuntavaaleissa 2021
KNGDno-2020-604
Keskusvaalilautakunta, 23.02.2021, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestys toimitetaan
kotimaassa 7. - 13.4.2021.
Vaalien ulkomainonta kuntien luvanvaraisilla alueilla suositellaan aloitettavaksi viikkoa
ennen ennakkoennakkoäänestyksen alkamista eli 31.3.2021. Mainonnan aloittamisen
ajankohta sekä vaalien ulkomainonnasta kunnassa vastaavien henkilöiden nimet ja
yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osallistuvien puolueiden paikallisosastojen
tietoon.
Kangasniemellä ulkomainonnan käytännönjärjestelyt on hoitanut puistopuutarhuri
Ilkka Holma. Vaalimainosten vanerisia aluslevyjä on annettu puolueille
ennen mainonnan alkamista varikolta. Levyjä on annettu 2 levyä/puolue/paikka.
Levyjen hausta tulee sopia etukäteen Holman kanssa.
Kangasniemellä kunnan ylläpitämät vaalimainostelineet ovat sijainneet kunnantalon
päädyssä, Otto Mannisen tie 2 sekä keskusparkkipaikalla, Keskustien ja Otto Mannisen
tien risteyksessä.
Ehdotus
Esittelijä: Taru Juntunen
Keskusvaalilautakunta päättää, että kuntavaalien 2021 ulkomainonta on sallittua
asemakaava-alueella vain vaalimainoksille osoitetuissa telineissä kunnantalon
päädyssä, Otto Mannisen tie 2 ja keskusparkkipaikalla, Keskustien ja Otto Mannisen
tien risteyksessä.
Jokainen ehdokkaita asettava ryhmä saa kaksi paikkaa, jotka ovat samassa
järjestyksessä kuin ehdokasluettelo. Vaalimainokset saa asettaa kehikoihin
aikaisintaan 31.3.2021. Vaalimainokset tulee poistaa välittömästi vaalin jälkeen.
Vaalimainoskehikoiden pystyttämisestä, ylläpidosta ja poistamisesta vastaa kunnan
tekninen toimi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Keskusvaalilautakunta, 10.05.2021, § 30
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
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sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Kuntavaalien siirrosta johtuen vaaliasiamiehille on 5.5.2021 lähetetyllä sähköpostilla
ilmoitettu vaalimainonnasta seuraavasti:
"Tiedoksenne, että vaalien ulkomainonta voi alkaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen
alkua eli 19.5. Kunnan puutarhuri Ilkka Holma kuljettaa telineet paikoilleen
maanantaina 17.5. Otto Mannisen tien laitaan kunnantalon kohdalle sekä
keskusparkin kohdalle.
Kaksipuoleiset telineet, 2 paikkaa per puolue, kuten aikaisemmissakin vaaleissa.
Holman Ilkka kertoi lisäksi, että telineisiin laitettavat taustalevyt mainoksille ovat jo
varikolta noudettavissa vaikka heti. Soitathan hänelle ennen kuin menet niitä
noutamaan, p. 0400 516944."
Ehdotus
Esittelijä: Taru Juntunen
Keskusvaalilautakunta merkitsee asian tiedokseen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus, § 9,11.01.2021
Kunnanhallitus, § 24,25.01.2021
Keskusvaalilautakunta, § 10,23.02.2021
Keskusvaalilautakunta, § 31, 10.05.2021
§ 31
Vaalitoimikunnan asettaminen vaaleissa 2021
KNGDno-2020-604
Kunnanhallitus, 11.01.2021, § 9
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Vaalilain (714/1998) 15§ mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja
asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu
jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee
kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Ehdokas tai hänen
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan
jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Vaalitoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimet ja yhteystiedot on
ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Ehdotus
Esittelijä: Risto Nylund
Kunnanhallitus asettaa Kangasniemen kunnan varsinaisen vaalipäivän
äänestuspaikalle Kangasniemi 001 kuntavaalien 2021 vaalitoimikuntaan 3 henkilöä,
joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 varahenkilöä
läsnäolojärjestyksessä.
Päätös
Asia siirrettiin päätettäväksi seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

Kunnanhallitus, 25.01.2021, § 24
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan huomioon koronavirustilanteen ja
varautumaan siihen, että jos tilanne on jossain muodossa edelleen päällä vielä
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keväällä, kuntavaalien toimittamisessa on syytä ottaa käyttöön eräitä
erityisjärjestelyitä. Oikeusministeriö antaa myöhemmin, yhteistyössä Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen kanssa, tarkempia suosituksia siitä, mitä seikkoja koti- ja
laitosäänestysten toimittamisessa tulee ottaa huomioon.
Ehdotus
Esittelijä: Sari Linturi-Sahlman
Kunnanhallitus asettaa Kangasniemen kunnan varsinaisen vaalipäivän
äänestuspaikalle Kangasniemi 001 kuntavaalien 2021 vaalitoimikuntaan 3 henkilöä,
joista nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 3 varahenkilöä
läsnäolojärjestyksessä.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi vuoden 2021 vaalitoimikuntaan seuraavat jäsenet:
Päivi Puukari, pj
Irene Spännari
Helena Vartiainen
Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa keskusvaalilautakunnan tarvittaessa nimeämään
varajäsenet vaalitoimikuntaan.

Keskusvaalilautakunta, 23.02.2021, § 10
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Taru Juntunen
Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedokseen kunnanhallituksen valitseman
vaalitoimikunnan.
Keskusvaalilautakunta toteaa lisäksi, että vaalitoimikunnan varajäsenten osalta asiaan
palataan maaliskuun kokouksissa, kun oikeusministeriön koronavirustilanteen
vaikutuksesta saadut ohjeet täydentyvät.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Keskusvaalilautakunta, 10.05.2021, § 31
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Taru Juntunen
Ehdotus annetaan kokouksessa.
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Kokouksessa tehty päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta nimeää vaalitoimikunnan varajäseniksi Aila Kempin, Anni
Mustikkaharjun ja Sari Korpelan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Keskusvaalilautakunta, § 11,23.02.2021
Keskusvaalilautakunta, § 32, 10.05.2021
§ 32
Kuntavaalien 2021 kotiäänestyksen vaalitoimitsijat
KNGDno-2020-604
Keskusvaalilautakunta, 23.02.2021, § 11
Valmistelijat / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Ennakkoäänestyksen järjestämisestä äänestäjän kotona (kotiäänestys) huolehtii
kunnan keskusvaalilautakunnan määräämä vaalitoimitsija. Ennen vuonna 2013 tehtyä
vaalilain muutosta (496/2013) kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi voitiin määrätä vain
vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä. Keskusvaalilautakunta voi määrätä
vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä edelleenkin tähän tehtävään. Kuntavaalin
ehdokas eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei saa olla
kotiäänestyksen vaalitoimitsijana.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on määrättävä kotiäänestyksen
vaalitoimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa huolehtivat vaalitoimitsijoina
kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona. Kunkin kotiäänestyksen
toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
määrää, kenen äänestäjän luokse kukin vaalitoimitsija menee. Vaalitoimitsijat eivät voi
tästä keskenään sopia. Kotiäänestyksessä ei saa kotiäänestyksen vaalitoimitsijan
ominaisuudessa olla paikalla muita henkilöitä.
Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän valitsema tai
hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Läsnä olevana henkilönä ei kuitenkaan voi
toimia vaaleissa ehdokkaana oleva. Muita kelpoisuusehtoja hänelle ei ole asetettu.
Siten esimerkiksi äänestäjän puoliso tai muu lähiomainen taikka omaishoitaja voi olla
tällaisena henkilönä. Mikäli äänestäjällä ei ole tilaisuutta tai hän ei halua valita läsnä
olevaa henkilöä, hänen on mainittava tästä ilmoittautuessaan kotiäänestykseen.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan asiana on tällöin huolehtia siitä, että tällainen
henkilö hankitaan kotiäänestyksen toimittamiseen. Läsnä oleva henkilö voi olla joku
toinen keskusvaalilautakunnan kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi määräämä henkilö.
Tällöin hän ei kuitenkaan toimi vaaliviranomaisen ominaisuudessa.
Koronaepidemiasta johtuen on vielä epäselvää, kuinka paljon kotiäänestyksiä tullaan
suorittamaan. THL on julkaissut ohjeen kotiäänestyksen vaalitoimitsijalle
kotiäänestyksen suojavarusteista. Essotelta on lisäksi pyydetty lisäohjeita kunnille niin
koti- kuin laitosäänestysten suorittamiseen. Näin ollen päätös kotiäänestysten
vaalitoimitsijoista sekä tarvittavasta määrästä on vielä esityslistan lähettämisen aikaan
epävarma. Edellisissä vaaleissa keskusvaalilautakunta on määrännyt vaalien
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet.
Ehdotus
Esittelijä: Taru Juntunen
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Keskusvaalilautakunta merkitsee kotiäänestyksen osalta asian tiedokseen ja päättää
siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Keskusvaalilautakunta, 10.05.2021, § 32
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Ehdotus
Esittelijä: Taru Juntunen
Ehdotus annetaan kokouksessa.
Kokouksessa tehty päätösehdotus:
Keskuvaalilautakunta määrää kuntavaalien kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi
vaalitoimikunnan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§ 33
Ehdokashakemusten tarkastaminen
KNGDno-2020-604
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Keskusvaalilautakunnan viranomaistehtävistä ehdokasasettelussa säädetään vaalilain
4 luvussa (30-45 §). Kuntavaalien ehdokasasettelusta säädetään vaalilain 11 luvussa
(146-156 §).
Vaalilaki 146 §: Kuntavaaleissa ehdokkaita voivat asettaa:
1. Puolueet (149 §: puolueen ehdokkaat asettaa puolueen keskusvaalilautakunnalle
ilmoittama puolueen henkilöjäseniä kunnassa edustava yhdistys)
2. Valitsijayhdistykset (150 §: valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdokkaan
asettamiseksi kuntavaaleja varten tarvitaan vähintään 10 äänioikeutettua kunnan
asukasta).
Vaalilaki 152 §: Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on
annettava ehdokashakemus keskusvaalilautakunnalle viimeistään 40.päivänä ennen
vaalipäivää (näissä kuntavaaleissa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
viimeistään 4.5.2021) ennen klo 16.
Vaalilaki 154 ja 156 §: Samanaikaisesti puolueen tai valitsijayhdistyksen
ehdokashakemuksen kanssa on annettava keskusvaalilautakunnalle ilmoitus
(puolueiden) vaaliliitosta ja ilmoitus (valitsijayhdistysten) yhteislistasta.
Vaalilaki 147 §: Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa kunnassa
enintään valittavien valtuutettujen puolitoista kertainen määrä ehdokkaita.
Kangasniemellä valitaan 27 valtuutettua, joten ehdokkaita voi asettaa listalle enintään
40.
Vaalilaki 153 §: Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava
ehdokashakemus sekä vakuutettava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia.
Ehdokashakemukseen on liitettävä:
1. Ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa on mainittava siinä järjestyksessä kuin
ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asetetaan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo,
ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen. Etunimen rinnalla tai sen sijasta
voidaan käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan puhuttelunimeä tai etunimeä
lyhennettynä. Ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintöjä, paitsi jos ne ovat tarpeen
ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämiseksi.
2. Kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu
suostumus hänet asettaneen puolueen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan
valtuutetuntoimi sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaaleissa suostunut toisen
puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.
3. Puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen antama ilmoitus siitä, että yhdistys,
jonka puolesta vaaliasiamies esiintyy, edustaa puolueen henkilöjäseniä kunnassa.
4. Puoluetta edustavan yhdistyksen antama ilmoitus puolueen vaaliasiamiehen ja
hänen varamiehensä nimestä, henkilötunnuksesta ja yhteystiedoista sekä yhdistyksen
puolueen vaaliasiamiehelle ja hänen varamiehelleen antama valtakirja.
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Vaalilaki 155 §: Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava
ehdokashakemus sekä vakuutettava siinä, että ehdokas on vaalikelpoinen ja että
valitsijayhdistyksen jäsenet ovat itse allekirjoittaneet perustamisasiakirjan.
Ehdokashakemukseen on liitettävä:
1. Ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi, jossa ehdokkaasta on 153 § 1 mom 1
kohdassa tarkoitetut tiedot.
2. Ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu suostumus
hänet asettaneen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan
valtuutetun toimi sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaaleissa suostunut toisen
valitsijayhdistyksen tai puolueen ehdokkaaksi.
3. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja.
Vaalilaki 36 §: Ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen tarkastetaan 34.
päivänä ennen vaalipäivää (näissä kuntavaaleissa 10.5.2021) pidettävässä
kokouksessa. Jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei
ole annettu vaaliviranomaiselle määräaikana, se jätetään tutkimatta. Vaaliasiamiehelle
on viipymättä huomautettava, jos:
1. Ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole tehty
vaalilain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka
ehdokashakemukseen ei ole liitetty vaalilaissa edellytettyjä asiakirjoja.
2. Ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta syystä voida pitää lainmukaisina.
3. Ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu
samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla.
Ehdokashakemukset liitteineen jätti määräaikana seitsemän puoluetta:
Kansallinen Kokoomus r.p., 5 ehdokasta
Sininen Tulevaisuus r.p., 1 ehdokas
Suomen keskusta r.p., 20 ehdokasta
Suomen Kristillisdemokraatit r.p., 3 ehdokasta
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, SDP, 17 ehdokasta
Perussuomalaiset r.p., 8 ehdokasta
Vihreä liitto r.p., 10 ehdokas
Ehdotus
Esittelijä: Taru Juntunen
Keskusvaalilautakunta tarkastaa määräaikaan 4.5.2021 klo 16.00 mennessä
saapuneiden ehdokashakemusten oikeellisuuden ja tarvittaessa päättää mahdollisten
huomautusten antamisesta ao. vaaliasiamiehille.
Päätös
Keskusvaalilautakunta tarkisti 4.5.2021 klo 16:00 mennessä saapuneet vaaliasiakirjat
ja hyväksyi kaikki saapuneet ehdokashakemukset.
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§ 34
Puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäisen järjestyksen määrääminen
ehdokaslistojen yhdistelmää varten
KNGDno-2020-604
Valmistelija / lisätiedot:
Sari Linturi-Sahlman
sari.linturi-sahlman@kangasniemi.fi
Liitteet

1 Ehdokaslistojen yhdistelmäluonnos 10.5.2021.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
Vaalilain 37 §:n 1 ja 2 momentit ehdokkaiden järjestyksen määräämisestä kuuluu
seuraavasti:
”Edellä 36 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa määrätään puolueiden, yhteislistojen ja
valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten sekä
presidentinvaalin ehdokkaiden keskinäinen järjestys ehdokasluetteloa varten.
Eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa arvotaan:
1) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys;
2) vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys; sekä
3) yhteislistojen keskinäinen järjestys.”
Määräajassa ehdokashakemuksen jättivät seuraavat puolueet:
Kansallinen Kokoomus r.p.
Sininen Tulevaisuus r.p.
Suomen keskusta r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, SDP
Perussuomalaiset r.p.
Vihreä liitto r.p.
Vaaliliitosta ei tehty ilmoitusta.
Ehdotus
Esittelijä: Taru Juntunen
Keskusvaalilautakunta suorittaa arvonnan puolueiden keskinäisen järjestyksen
määräämiseksi alustavassa ehdokaslistojen yhdistelmässä.
Päätös
Keskusvaalilautakunta suoritti arvonnan puolueiden keskinäisen järjestyksen
määräämiseksi alustavassa ehdokaslistojen yhdistelmässä. Ehdokaslistojen
yhdistelmäluonnos liitteenä.
Tiedoksi
vaaliasiamiehet

Kangasniemi
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
10.05.2021
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Muutoksenhakukielto
§28, §29, §30, §31, §32, §33, §34
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

