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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Keskusvaaliltk § 1
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 12.8.2021) 104 §:n mukaan
kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät
asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa
noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on
käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat
erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on
salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslistan liitteitä ja
oheismateriaalia lähetetään harkinnan mukaan arvioiden toimielimen jäsenten
tiedonsaantitarpeita. Kokouskutsu lähetetään vähintään kuusi (6) päivää
ennen kokousta.
105 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan
lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija
vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja
tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
106 §:n mukaan esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen
julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä
henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa
julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. Esityslistan
liitteitä julkaistaan kunnan verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon
kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.
Kokous järjestetään häiriö- ja poikkeustilaneteen mukaisena
hybridikokouksena (Tervon kunnan hallintosääntö 12.8.2021 § 101).
Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain
(434/2003) 27-30 §:ssä säädetään. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi
sitä, että ehdokasasettelun jälkeen keskusvaalilautakunnan jäsenenä oleva
ehdokas ja ehdokkaan puoliso ovat esteellisiä osallistumaan
ehdokasasettelusta päättämiseen puolisoaan koskevan listan osalta,
ennakkoäänten laskentaan, tarkastuslaskentaan ja vaalien tuloksen
vahvistamiseen.
Vaalilain (20.5.2016/361) 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on
päätösvaltainen viisijäsenisenä.
Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus
tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen.
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Kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan
henkilöstön. Se päättää muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitettujen
tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja
puheoikeudesta kokouksissaan. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt.
12.8.2021) 116 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan esittelijänä toimii
hallintojohtaja/keskusvaalilautakunnan sihteeri.
Kunnan keskusvaalilautakuntaan ei sovelleta kuntalaissa tarkoitetun
hallintosäännön määräyksiä kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan
tai pormestarin läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta
ottaa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi.
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille 10.12.2021.
Keskusvaalilautakunnan sihteerin päätösehdotus:
Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Asian valmistelija vs. kunnanjohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
20.12.2021

Nro/vuosi

4 (8)

1/ 2021

Julkinen

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTEN LASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Keskusvaaliltk § 2
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 12.8.2021) 124 §:n mukaan
pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan
pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja
ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan
puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä
päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa
voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.
Keskusvaalilautakunnan sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjan
tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Erja Ovaskainen ja Salme
Karttunen.
Asian valmistelija vs. kunnanjohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Keskusvaaliltk § 3
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 12.8.2021) 114 §:n mukaan asiat
käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
115 §:n mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen
ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi
asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi
ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.
Hallintolain (434/2003) 31 §:n mukaan viranomaisen on huolehdittava asian
riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian
ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Valmistelun riittävyys tulee
harkita tapauskohtaisesti.
Keskusvaalilautakunnan sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta päättää asialistan hyväksymisestä.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Asian valmistelija vs. kunnanjohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
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ALUEVAALIT VUONNA 2022: ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN JA NIISTÄ
ILMOITTAMINEN, VAALITIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ, VAALIMATERIAALI, VAALIKOULUTUS
YM.
Keskusvaaliltk § 4
Khall. § 240 (21.9.2021)
Seuraavat yleiset vaalit ovat aluevaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina
23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12.–18.1.2022
(seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 12.-15.1.2022 (neljä
päivää keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan
ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 5.1.2022.
Oikeusministeriö pyytää kunnanhallitusta saattamaan tämän kirjeen kunnan
keskusvaalilautakunnan tietoon. Kirje on luettavissa oikeusministeriön
vaalisivuilla.
1 Hyvinvointialueet ja aluevaalit
1.1 Yleistä
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva
hallituksen esitys (HE 241/2020) on hyväksytty eduskunnassa ja sitä koskeva
lainsäädäntö tulee osittain voimaan 1.7.2021. Uudistuksessa maahan
perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joista jokaisella on aluevaltuusto, joka
valitaan yleisillä vaaleilla.
Hyvinvointialueet luetellaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa
koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja lainsäädännön voimaanpanosta
annetun lain (x/2021)1 7 §:ssä. Kuhunkin hyvinvointialueeseen kuuluvat
kunnat käyvät ilmi saman lain 6 ja 7 §:stä.
Aluevaltuustoista säädetään hyvinvointialuelain (x/2021) 23 §:ssä.
Aluevaltuuston vaalikausi on neljä vuotta ja vaalikauden aloitusajankohta
kesäkuun alku. Aluevaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja niissä on
yhtäläinen äänioikeus. Lain 24 §:ssä säädetään aluevaltuuston koosta ja sen
määräytymisestä, 25 §:ssä varavaltuutetuista, 28 §:ssä äänioikeudesta
aluevaaleissa sekä 76 ja 77 §:ssä vaalikelpoisuudesta.
Aluevaaleja koskevat säännökset on lisätty vaalilakiin (714/1998) vaalilain
muutoksella (x/2021).
Vaalilain 143 a §:n mukaan aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti
kuntavaalien kanssa ja näin toimitaan vuodesta 2025 lukien. Edellä mainitun
sote-uudistuksen toimeenpano- ja voimaanpanolain 16 §:ssä kuitenkin
säädetään, että ensimmäiset aluevaalit toimitetaan omina erillisinä
vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Näissä vaaleissa valitun aluevaltuuston
toimikausi alkaa 1.3.2022 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.
1.2 Helsingin kaupungin erityisasema
Helsingin kaupunki ei ole hyvinvointialue eikä kuulu mihinkään
hyvinvointialueeseen eikä siellä siten toimiteta aluevaaleja. Helsingin
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kaupungin alueella olevissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja
laitosäänestyspaikoissa voivat kuitenkin äänestää muiden kuntien
aluevaaleissa äänioikeutetut henkilöt (ks. tämän kirjeen luku 3.2).
1.3 Ajantasainen lainsäädäntö
Ajantasaiset lait löytyvät Finlex-palvelusta:
 laki hyvinvointialueesta (x/2021),
 laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointa koskevan
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön
voimaanpanosta (x/2021),
 vaalilaki (714/1998).
Uudistuksen eduskuntakäsittelyn dokumentit löytyvät eduskunnan sivuilta
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_241
+2020.aspx.
Lisää tietoa aluevaaleista löytyy myös osoitteesta https://vaalit.fi/aluevaalit.
2 Miten aluevaalit toimitetaan?
Aluevaalit toimitetaan kunnissa pääpiirteissään samalla tavalla kuin
kuntavaalit, kuitenkin siten, että ehdokasasetteluun liittyvistä tehtävistä ja
vaalien tuloksen vahvistamisesta huolehtii kunnan keskusvaalilautakunnan
sijasta uusi viranomainen, aluevaalilautakunta. Aluevaalilautakunnan asettaa
aluevaltuusto, mutta ensimmäisissä aluevaaleissa kuitenkin
aluehallintovirasto.
Työnjako eri vaaliviranomaisten välillä aluevaaleissa on siten pääpiirteittäin
seuraava:
Kunnan vaaliviranomaiset:
Kunnan keskusvaalilautakunta:
 ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestelyt,
 vaaleista tiedottaminen kunnassa,
 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus,
 ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta sekä
vahvistettujen äänimäärien ilmoittaminen vaalitietojärjestelmän
välityksellä aluevaalilautakunnalle.
Vaalitoimitsijat ja vaalitoimikunnat:
 ennakkoäänestyksen toimittaminen.
Vaalilautakunnat:
 vaalipäivän äänestyksen toimittaminen ja äänten alustava laskenta.
Aluevaalilautakunta:
 ehdokashakemusten käsittely sekä ehdokaslistojen yhdistelmän
laatiminen ja sen jakelu hyvinvointialueen kunnille,
 vaalien tuloksen vahvistaminen hyvinvointialueen tasolla (kuntien
ilmoittamien äänimäärien laskeminen yhteen ja mahdolliset arvonnat).
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Vaalipiirilautakunnilla ei ole aluevaaleissa mitään tehtäviä.
3 Äänestyspaikat vuoden 2022 aluevaaleissa
1.1 Yleistä
Perustuslain 14 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää
yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa
häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Tämän nojalla kunnan tehtävänä
on huolehtia siitä, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet
vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä.
Oikeusministeriö pitää ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän
äänestyspaikkojen riittävää lukumäärää yhtenä keskeisenä tekijänä hyvän
äänestysaktiivisuuden saavuttamiselle aluevaaleissa.
Kunnan on vaalijärjestelyissään huolehdittava siitä, että äänestyspaikat ovat
saavutettavia ja esteettömiä ja että äänestäminen äänestyspaikoissa on
kaikissa tilanteissa äänestäjille mahdollisimman turvallista ja että järjestelyt
myös näyttävät äänestäjien silmissä siltä. Yhtä lailla äänestyspaikoissa on
pystyttävä huolehtimaan vaalivirkailijoiden turvallisuudesta.
1.2 Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa
kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Ennakkoäänestyspaikkoja tulisi perustaa riittävä määrä ja eri puolille
kuntaa/kaupunkia, jotta äänestäjät jakaantuisivat mahdollisimman tasaisesti
eri paikkojen kesken, jolloin suuria ruuhkia ei syntyisi.
Ennakkoäänestyspaikassa on voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään
tulleiden kesken.
Vaikka Helsingin kaupungissa ei toimitetakaan aluevaaleja, sote-uudistuksen
toimeenpanolain 16 §:n 3 momentissa säädetään, että kaupunki järjestää
ensimmäisissä aluevaaleissa ennakkoäänestyksen yleisissä
ennakkoäänestyspaikoissa ja laitoksissa muiden kuntien äänioikeutettuja
varten. Helsinki arvioi itse, mikä on tässä tilanteessa riittävä määrä yleisiä
ennakkoäänestyspaikkoja.
Kunnanhallituksen asiana on tehdä ennakkoäänestyksen toimittamista varten
tarvittavat hankinnat siten kuin hankinnat kunnassa suoritetaan. Jos kunta
järjestää ennakkoäänestyksen jonkin ulkopuolisen tahon tiloissa, esimerkiksi
kauppakeskuksen aulatilassa, se sopii siitä itsenäisesti suoraan asianomaisen
tahon kanssa. Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja määrätessään
kunnanhallituksen on otettava huomioon tämän kirjeen liitteessä 1 (kohta 1)
mainitut näkökohdat.
3.3 Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen
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Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole
tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden koosta
taikka asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä.
Äänestysalueista päättää valtuusto.
Vuoden 2022 aluevaaleissa noudatetaan sitä äänestysaluejakoa, joka tulee
voimaan 1.1.2022 ja joka perustuu kuntien 31.8.2021 mennessä Digi- ja
väestötietovirastolle ilmoittamiin äänestysaluejakopäätöksiin.
Digi- ja väestötietovirasto lähettää vuosittain kunnanhallituksille kirjeen, jossa
annetaan suosituksia ja tarkempia ohjeita äänestysaluejaon muutoksiin ja
niiden ilmoittamiseen liittyen. Vuonna 2021 kirje lähetetään kesäkuun aikana.
Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty
vaalipäivän äänestyspaikka. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen
äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin
hänen kohdalleen. Vaalipäivän äänestyspaikoista päättäessään kuntien on
otettava huomioon tämän kirjeen liitteessä 1 (kohta 2) mainitut näkökohdat.
Viime vuosina kunnat ovat vähentäneet merkittävästi äänestysalueidensa
määrää. Tämä on siten merkinnyt tuntuvaa heikennystä äänioikeutettujen
mahdollisuuksiin äänestää vaalipäivänä. Ministeriö suosittelee, että jatkossa
nykyistä äänestysalueiden määrää ei enää vähennettäisi ilman pakottavaa
tarvetta, vaan päinvastoin tutkittaisiin mahdollisuuksia lisätä äänestysalueiden
määrää seuraaviin vaaleihin. Todettakoon myös tässä yhteydessä, että
mahdollinen äänioikeusrekisterin käyttö vaalipäivän äänestyksessä (ks. tämän
kirjeen s. 13) ei ole peruste vähentää äänestysalueiden määrää.
3.4 Äänestyspaikkoja koskevien päätösten aikataulu
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista
ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan
merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 5.11.2021
mennessä.
4 Äänestyspaikkatietojen ja muiden tietojen merkitseminen
vaalitietojärjestelmään
1.1 Äänestyspaikkatietojen merkitseminen
Vaalilain 9 §:n 4 momentin mukaisesti kunnanhallituksen on huolehdittava
siitä, että Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin,
jona toimii oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmä,
merkitään Digi- ja väestötietoviraston määräämällä tavalla jokaisen kunnassa
olevan
 yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja
päivittäiset aukioloajat; ja
 vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä
 muut Digi- ja väestötietoviraston määräämät tiedot.
Digi- ja väestötietovirasto antaa kunnanhallituksille tarkempia ohjeita tietojen
ilmoittamisesta pohjatietojärjestelmään myöhemmin syksyllä lähetettävässä
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kirjeessään. Samoin VAT-ohjeessa nro 2b tulee olemaan tarkemmat ohjeet
tietojen ilmoittamisesta. Näihin ohjeisiin on huolellisesti tutustuttava ja niitä
tarkoin noudatettava.
4.2 Muiden tietojen merkitseminen
Kunnan keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että
pohjatietojärjestelmään merkitään myös keskusvaalilautakunnan voimassa
olevat yhteystiedot vuoden 2022 aluevaaleissa ja että tiedot kuitataan
järjestelmässä tarkistetuiksi. Keskusvaalilautakunnan pohjatietojärjestelmään
ilmoittamat yhteystiedot tulostetaan äänioikeusilmoitukselle (ilmoituskortille) ja
niitä käytetään vaaliluetteloiden jakelussa.
4.3 Tietojen merkitsemisen aikataulu
Kunnan on huolehdittava siitä, että kaikki edellä mainitut tiedot, siis yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen tiedot, vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot ja
keskusvaalilautakunnan yhteystiedot (ml. vaaliluettelon toimitusosoite)
merkitään vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään perjantaihin
5.11.2021 klo 12 mennessä.2 Tietojen tulee ehdottomasti olla oikein, koska
ne (vaaliluettelon toimitusosoitetta lukuun ottamatta) tulostetaan
äänioikeutetuille lähetettävälle äänioikeusilmoitukselle (ilmoituskortille) ja sen
liitteelle. Vastuu tietojen oikeellisuudesta on kunnalla.
5 Aluevaalien toimittaminen ja covid-19-pandemia
5.1 Yleistä
Covid-19-tartuntatautiepidemia Suomessa on loppukeväästä ja alkukesästä
2021 kehittynyt myönteiseen suuntaan. Tästä huolimatta kuntien on syytä
varautua siihen, että tammikuun aluevaalit voidaan joutua käymään vielä
tilanteessa, jossa pandemia ei ole kokonaan hävinnyt.
Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan huomioon kulloisenkin
koronavirustilanteen ja varautumaan siihen, että tilanne voi vaatia samanlaisia
erityisjärjestelyitä, joita toteutettiin kevään 2021 kuntavaaleissa.
Oikeusministeriö seuraa epidemiatilannetta jatkuvasti ja pitää kuntia ajan
tasalla aluevaalien valmisteluihin liittyen.
5.2 Aluevaalien koronanäkökohdat tiivistetysti
Vaalilaki tarjoaa hyvät lähtökohdat joustaviin ratkaisuihin, jotta vaalit voidaan
toimittaa luotettavasti ja turvallisesti myös poikkeuksellisissa oloissa.
Oikeusministeriö antaa tarkempia ohjeita ennakkoäänestyspaikan
varustelusta koronavirukseen liittyen, esimerkiksi vaalivirkailijoiden
mahdollisesta suojavarustuksesta, käsihuuhteen käytöstä ja suojapleksien
mahdollisesta käyttämisestä.
Kunnan on huolehdittava, että
a) äänestyspaikkoja on riittävästi,
b) äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin
äänestäjien kuin vaalivirkailijoidenkin osalta. Kunta voi halutessaan harkita
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myös yleisen ennakkoäänestyspaikan ja/tai vaalipäivän äänestyspaikan
äänestystilan sijoittamista ulkotilaan (esimerkiksi konttiin, telttaan
äänestyspaikan pihalle tai drive in -pisteeseen). Sääolosuhteet on kuitenkin
syytä ottaa siten huomioon, että esimerkiksi kova pakkanen ei saa vaikeuttaa
äänestystä;
c) ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat mahdollisimman laajat,
paikalliset olosuhteet kuitenkin huomioiden (vaalilain mukaiset maksimit ovat
arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin klo 9-18). Kunta voi suositella, että osa
äänestysajasta varattaisiin ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville;
d) vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi. Ennakkoäänestyspaikoissa
resursseja tarvitaan esimerkiksi äänestäjän henkilöllisyyden tarkastukseen ja
äänestyslipun antoon, äänestyksen vastaanottopisteisiin sekä jonojen ja
turvavälien ohjaukseen. Vastaavasti vaalipäivän äänestyksessä
vaalilautakuntien tulisi toimia lähtökohtaisesti siten, että lautakunnalla olisi
valmius ottaa vastaan myös yksittäisiä ulkona tapahtuvia äänestyksiä
päätösvaltaisessa kokoonpanossa (kolme jäsentä). Suositeltavaa onkin, että
vaalilautakunnan varajäsenistä vähintään yksi olisi paikalla samaan aikaan
kuin viisi varsinaista jäsentäkin. Kunnan tulee myös huolehtia siitä, että
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoita rekrytoidaan riittävästi ja että vaalitoimikuntia
nimetään tarvittaessa
useampia kuin yksi. Kaikkia tehtäviä varten on syytä rekrytoida myös
varahenkilöitä;
e) ääntenlaskenta ja ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus järjestetään
siten, että riittävät turvavälit voidaan näissäkin tehtävissä toteuttaa.
Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoivat keväällä
kuntavaalien osalta ohjeet koronavirustilanteen huomisesta kunnan
vaaliviranomaisten toiminnassa (ns. koronaohjeet). Ohjeet pätevät edelleen
myös aluevaaleissa. Tarvittaessa ministeriö ja THL tarkentavat niitä
loppuvuodesta.
6 Kunnan vaaliviranomaisten kelpoisuudesta ja esteellisyydestä
Vaaliviranomaisia koskevat kelpoisuus- ja esteellisyyssäännöt aluevaaleissa
ovat tiivistetysti seuraavat:
6.1 Kunnan keskusvaalilautakunta
Vuoden 2022 aluevaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii vuoden 2021
kuntavaaleissa valitun valtuuston asettama keskusvaalilautakunta.
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan
vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että
varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä
kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Esteellisyys: Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä
hallintolain 27-30 §:ssä säädetään. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi
sitä, että keskusvaalilautakunnan jäsenenä oleva aluevaalien ehdokkaan
puoliso on esteellinen osallistumaan ennakkoäänten laskentaan ja
tarkastuslaskentaan.
6.2 Vaalilautakunta
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Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan
vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että
varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka
asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä
vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla
ehdokas. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15
§:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa
myös siten,
että jos puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi
ehdokkaita vaalilautakuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan
luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi
toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva aluevaalien ehdokkaan puoliso,
lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa
tarkoitettuna äänestäjän avustajana.
Muuta: Kunnan on syytä ylläpitää vaalilautakunnan jäsenen tehtävän
houkuttelevuutta esimerkiksi varmistamalla, että tehtävästä maksettava
palkkio vastaa tehtävän vaativuutta. Vaalilautakunnan jäsenellä ja
varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä
osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.
6.3 Vaalitoimikunta
Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan
vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että
varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka
asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä
vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla
vaalien ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta
missä hyvinvointialueessa tahansa: esimerkiksi hyvinvointialueella A
ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole
kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnassa.2 Oikeusministeriö
kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2 momentin
sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa myös siten, että jos
puolueet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi
ehdokkaita vaalitoimikuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan
luottamustoimeen vaalikelpoisia henkilöitä.
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi
toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.
Muuta: Kunnan on syytä ylläpitää vaalitoimikunnan jäsenen tehtävän
houkuttelevuutta esimerkiksi varmistamalla, että tehtävästä maksettava
palkkio vastaa tehtävän vaativuutta. Vaalitoimikunnan jäsenellä ja
varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettävällä tulee olla riittävä
osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.
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6.4 Yleisen ennakkoäänestyspaikan ja kotiäänestyksen vaalitoimitsija
Kelpoisuus: Vaalitoimitsijana ei voi olla vajaavaltainen4 eikä myöskään
ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.
Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä
hyvinvointialueessa tahansa: esimerkiksi hyvinvointialueella A ehdokkaaksi
asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimitsijaksi missään kunnassa.5
Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimitsijan
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että vaalitoimitsijaksi määrätty voi toimia kaikissa
vaalitoimitsijan tehtävissä.
Muuta: Kunnan on syytä ylläpitää vaalitoimitsijan tehtävän houkuttelevuutta
esimerkiksi varmistamalla, että tehtävästä maksettava korvaus vastaa
tehtävän vaativuutta. Vaalitoimitsijaksi nimettävällä tulee olla riittävä
osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.
6.5 Vaaliavustaja vaalipäivän äänestyspaikalla
Kelpoisuus: Vaaliavustajana ei voi olla vajaavaltainen6 eikä myöskään
ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.
Esteellisyys: Vaaliavustajalla on vain yksi tehtävä eli äänestäjän
avustaminen. Kelpoisuussääntelyllä on riittävästi varmistettu se, että hän
tässä tehtävässään voi avustaa jokaista avustamista tarvitsevaa äänestäjää.
7 Vaalitietojärjestelmän käyttö
7.1 Yleistä
Vuoden 2022 aluevaaleissa kaikki kunnat käyttävät seuraavia
vaalitietojärjestelmän osajärjestelmiä:
1) pohjatietojärjestelmä (keskusvaalilautakunta),
2) äänioikeustietojärjestelmä (ennakkoäänestyksen vaalitoimitsija,
keskusvaalilautakunta ns. ”jälkikirjauksissa”),
3) tuloslaskentajärjestelmä (keskusvaalilautakunta).
Vaalitietojärjestelmän käyttöä hallinnoi Oikeusrekisterikeskus (ORK), jossa on
järjestelmän pääkäyttäjä sekä vaalituki (vaalituki@om.fi), joka antaa
järjestelmän käytöstä tarkemmat ohjeet. Vaalitietojärjestelmän
käyttöpalvelutoimittajana jatkaa TietoEVRY Oyj.
Vaalitietojärjestelmän käyttäjähallinta perustuu ns. vahvaan
tunnistautumiseen eli jokaisella vaalitietojärjestelmän osajärjestelmää
käyttävällä henkilöllä tulee olla joko sirullinen henkilökortti,
verkkopankkitunnukset7 tai matkapuhelimeen liitetty henkilövarmenne
(mobiilivarmenne).
Kaikkien osajärjestelmien käyttäminen on pääosin samanlaista kuin kevään
kuntavaaleissa.

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

(8)

1/ 2021

20.12.2021

Julkinen

Vaalitietojärjestelmän tuotantokäyttö aloitetaan maanantaina 25.10.2021,
jolloin pohjatietojärjestelmä avautuu kuntien käyttöön. Vaalituki antaa
vaalitietojärjestelmän käytöstä tarkempia ohjeita, aikatauluja ja
muistutuksia erikseen vaalien valmisteluperiodin aikana.
Kenraaliharjoitukset pidetään seuraavasti:
- ennakkoäänestys tiistaina 28.12.2021 ja
- laskenta ja sähköisen vaaliluettelon käyttö torstaina 30.12.2021.
Seuraavassa kiinnitetään kuntien huomiota vielä erityisiin käyttötapauksiin.
7.2 Äänioikeustietojärjestelmän käyttäminen vaalipäivänä
Äänioikeustietojärjestelmää (”sähköinen vaaliluettelo”) on käytetty vaalipäivän
äänestyksessä vuoden 2011 eduskuntavaaleista lukien. Vuoden 2021
kuntavaaleissa sitä käytettiin 152 kunnassa 682 äänestysalueella.
Sähköistä vaaliluetteloa voidaan käyttää paperisen vaaliluettelon sijasta tai
sen rinnalla. Jokaisella äänestysalueella on kuitenkin oltava myös paperinen
vaaliluettelo.
Vuoden 2022 aluevaaleissa sähköisen vaaliluettelon käyttöä vaalipäivän
äänestyksessä jatketaan seuraavasti:
 Vuosien 2011-2021 vaaleissa järjestelmää käyttäneet kunnat: Järjestelmää voidaan käyttää millä tahansa kunnan päättämillä
äänestysalueilla. Kunnan on kuitenkin hyvissä ajoin ennen vaaleja
ilmoitettava nämä äänestysalueet vaalituelle;
 Muut kunnat: Kunta voi ilmoittaa vaalituelle kiinnostuksensa käyttää
järjestelmää yhdellä äänestysalueella. Sen jälkeen vaalituki arvioi,
onko kunnan mukaantulo asianmukaista vaalitietojärjestelmän
kokonaisuuden käyttö huomioiden.
Oikeusministeriö ja vaalituki varaavat itselleen mahdollisuuden rajoittaa
mukaan tulevien äänestysalueiden lukumäärää. Kunta voi myös perua
tekemänsä ilmoittautumisen, jos ilmenee esimerkiksi teknisiä ongelmia.
Korostettakoon vielä, että äänioikeusrekisterin käyttäminen vaalipäivän
äänestyksessä on näissä aluevaaleissa ja myös jatkossa kunnalle täysin
vapaaehtoista eli mahdollisuus käyttää paperista vaaliluetteloa tulee
jatkossakin säilymään. Näin ollen mahdollinen äänioikeusrekisterin käyttö ei
ole peruste vähentää äänestysalueiden määrää (ks. tämän kirjeen s. 6).
7.3 Laskentajärjestelmän käyttö alustavassa laskennassa suoraan
äänestysalueelta
Alustavan laskennan tuloksia on useissa kunnissa tallennettu
tuloslaskentajärjestelmään suoraan äänestysalueilta vuodesta 2014 lukien.
Vuoden 2021 kuntavaaleissa suora tallennus oli käytössä 100 kunnassa 537
äänestysalueella.
Suoraa tallennusta aiemmin käyttäneet kunnat voivat halutessaan jatkaa
samaa menettelyä ilmoittamalla aikeistaan vaalituelle. Myös muut kunnat
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voivat ilmoittaa vaalituelle kiinnostuksensa sanottuun menettelyyn. Tarkoitus
on kuitenkin edetä tässä asiassa maltillisesti, joten muut kunnat voivat tulla
mukaan näissä vaaleissa enintään yhdellä äänestysalueella. Ministeriö ja
vaalituki varaavat tältäkin osin itselleen mahdollisuuden rajoittaa mukaan
tulevien kuntien ja äänestysalueiden lukumäärää ja kunnalla on myös
ilmoittautumisensa perumismahdollisuus.
Menettelyä käyttävillä äänestysalueilla tulee kuitenkin olla varajärjestelmänä
perinteinen menettely laskentatietojen ilmoittamisesta kunnan
ilmoituskeskukselle.
7.4 Äänioikeuskyselyn mobiilikäyttö
Aluevaaleissa jatketaan kuntavaaleissa käyttöön otettua äänioikeusrekisterin
toimintoa, jossa vaalitoimikunnat voisivat mobiililaitteilla tehdä
äänioikeuskyselyitä eli selvittää, missä kunnassa laitoksessa äänestävä
henkilö on äänioikeutettu. Tällöin ennakkoäänestyksen lähetekirje osattaisiin
osoittaa aina oikeaan kuntaan.
Äänioikeuskyselyn mobiilikäyttö on mahdollista kaikille kunnille. Jos kunta
haluaa ottaa toiminnon käyttöön, siitä tulisi kuitenkin ilmoittaa sähköpostitse
vaalituelle.
7.5 Sähköinen vaalipöytäkirja
Aluevaaleissa jatketaan sähköisen vaalipöytäkirjan käyttöä. Kuntavaaleissa
sitä käytti 186 vaalilautakuntaa 30 kunnassa.
Sähköisen vaalipöytäkirjan käyttö on mahdollista kaikille kunnille. Jos kunta
haluaa toiminnon käyttöön, siitä tulisi ilmoittaa sähköpostitse vaalituelle.
8 Vaalimateriaali ja vaaliohjeet
Oikeusministeriön vaalimateriaalin tilausjärjestelmä avataan
keskusvaalilautakuntien käyttöön maanantaina 27.9.2021 klo 8.
Tilausjärjestelmän laatijana on edelleen Puna-Musta Media Oyj.
Keskusvaalilautakunnan tulee merkitä tilausjärjestelmään tarvitsemansa
vaalimateriaali viimeistään perjantaina 22.10.2021 klo 12. Oikeusministeriö
lähettää tilausjärjestelmän käytöstä tarkemmat ohjeet erikseen.
Vaalimateriaalin jakelu keskusvaalilautakunnille suoritetaan 15.11.2021
lukien.
Vaaliohjeet ja vaalitietojärjestelmän käyttöohjeet (VAT-ohjeet) jaetaan
keskusvaalilautakunnille 25.10.2021 lukien, kuitenkin niin, että VAT-ohjeet nro
1 ja 2b jaetaan kunnille jo 10.9.2021 lukien.
Uusien vaaliuurnien tarpeesta ja vanhojen vaaliuurnien kierrättämisestä
oikeusministeriö lähettää erillisen sähköpostikyselyn syyskuussa 2021.
9 Vaalikoulutus
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9.1 Oikeusministeriön koulutus
Oikeusministeriön vaalikoulutus vuoden 2022 aluevaaleja varten tapahtuu
verkkokoulutuksena. Ministeriö laatii vaalikoulutuskokonaisuuden, joka tulee
kaikkien kuntien katsottavaksi verkkoon marraskuussa 2021. Tarkoitus on,
että kukin kunta käy läpi ja suorittaa vaalikoulutuksen omatoimisesti
haluamanaan ajankohtana. Tämän lisäksi ministeriö järjestää verkossa
kaksikielisiä vaalikoulutusklinikoita, joissa kunnat voivat esittää
vaalikoulutuskokonaisuutta ja vaaliohjeita koskevia kysymyksiä.
Vaalituki ilmoittaa kunnille vaalikoulutuskokonaisuuden ja koulutusklinikoiden
verkkolinkit, klinikoiden tarkemmat ajankohdat sekä muut tarvittavat ohjeet
erikseen.
Vaalikoulutuskokonaisuudessa käydään läpi vaaliohjeissa ja VAT-ohjeissa
selostettuja asioita:
 kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät,
 ennakkoäänestyksen järjestäminen,
 vaalipäivän äänestyksen järjestäminen,
 vaalitietojärjestelmän käyttö, mm.:
o äänioikeustietojärjestelmä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa,
o äänioikeustietojärjestelmä keskusvaalilautakunnassa
(”jälkikirjaukset”),
o äänioikeustietojärjestelmä vaalilautakunnassa (”sähköinen
vaaliluettelo”),
o laskentajärjestelmä (ennakkoäänet; alustava ja tarkastuslaskenta).
9.2 Kunnan oma koulutus
Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee kouluttaa, opastaa ja neuvoa kunnan
muita vaaliviranomaisia (vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat sekä yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijat), jotta nämä
suoriutuvat heille kuuluvista tehtävistä. Keskusvaalilautakunnan
koulutusmateriaalina voivat olla esimerkiksi oikeusministeriön verkkokoulutus,
vaaliohjeet ja VAT-ohjeet.
Vaalitietojärjestelmän koulutuskanta, jossa voi harjoitella eri osajärjestelmien
käyttöä, on kuntien käytettävissä vaalituen myöhemmin ilmoittamina
ajankohtina.
10 Kunnille suoritettava kertakorvaus
Ensimmäisissä aluevaaleissa, jotka toimitetaan erillisinä vaaleinaan,
oikeusministeriö suorittaa kunnalle vaalilain 188 §:n mukaisena
kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän jokaiselta
aluevaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Korvaus suoritetaan
kunnille kevään 2022 aikana.
Korvauksen määrä vahvistetaan myöhemmin. Korvauksessa pyritään
huomioimaan se, että ensimmäisissä aluevaaleissa – toisin kuin esimerkiksi
eduskuntavaaleissa – keskusvaalilautakunta vastaa ennakkoäänten
laskennasta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskennasta.
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Kertakorvausta aluevaaleista ei tulla suorittamaan enää silloin, kun aluevaalit
toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa.
Helsingin kaupungille oikeusministeriö korvaa ennakkoäänestyksen
järjestämisestä ensimmäisissä aluevaaleissa aiheutuneet kulut laskun
mukaan.
11 Oikeusministeriön ja vaalituen viestintä keskusvaalilautakunnille
Aluevaalien valmistelun ja toimittamisen aikana oikeusministeriö ja vaalituki
tulevat viestimään keskusvaalilautakunnille pääasiassa sähköpostitse.
Keskusvaalilautakunnan onkin jo tässä vaiheessa syytä tarkistaa, että sillä on
toimiva sähköpostiosoite. Vuoden 2021 kuntavaalien aikaiset
keskusvaalilautakuntien yhteystiedot on koottu vaalit.fi -sivuille.
Sähköpostiosoitteiden mahdolliset muutokset ilmoitetaan vaalituelle
(vaalituki@om.fi).
12 Lisätietoja
Lisätietoja vaaleihin liittyvistä kysymyksistä:
* www.vaalit.fi
* vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 02951 50128,
etunimi.j.sukunimi@om.fi, (16.8. lukien),
* neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen, puh. 02951 50127, (20.7. lukien),
* erityisasiantuntija Laura Nurminen, puh. 02951 50008, (2.8. lukien),
* hallinnollinen avustaja Terttu Tuomi, puh. 02951 50206, (9.8. lukien),
* VAT-asioissa Oikeusrekisterikeskuksen (ORK) vaalituki, puh. 02956 65609.
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@om.fi sekä vaalituki@om.fi.
Lisätietoja äänestysaluejakoon ja äänestyspaikkatietoihin liittyvistä
kysymyksistä antaa Digi- ja väestötietovirasto, puh. 02955 535530,
sähköposti: vrk.vaalit@dvv.fi.
Tervon kunnan vaalitoimielimet
Kunnanvaltuusto (12.8.2021 § 34) valitsi keskusvaalilautakuntaan
toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025
1. viisi varsinaista jäsentä ja
2. kuusi varajäsentä:
jäsen

varajäsen

Jouko Voutilainen
Pertti Julkunen
Jouko Paretskoi
Erja Ovaskainen
Salme Karttunen

1. vj. Pekka Nuutinen
2. vj. Marjaana Ylönen
3. vj. Merja Harju
4. vj. Anja Farin
5. vj. Kaarina Hoffren
6. vj. Saara Mähönen.

Puheenjohtajaksi nimettiin Jouko Voutilainen ja varapuheenjohtajaksi Pertti
Julkunen.
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Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt. 12.8.2021) 10 §.
Hallintojohtajan päätösehdotus:
1. Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan, kolme jäsentä sekä viisi varajäsentä.
2. Kunnanhallitus valitsee vaalitoimikuntaan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan, yhden jäsenen sekä kolme varajäsentä.
3. Kunnanhallitus nimeää vuoden 2022 aluevaalien kunnan yleiseksi
ennakkoäänestyspaikaksi ja vaalipäivän äänestyspaikaksi kunnanviraston
valtuustosalin, osoite Tervontie 4, 72210 Tervo.
4. Kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikan aukioloajoiksi:
ke-pe
la-su
ma
ti

12.-14.1.2022
15.-16.1.2022
17.1.2022
18.1.2022

klo 10.00-14.00
klo 10.00-14.00
klo 10.00-14.00
klo 10.00-18.00.

Päätös:
Kohta 1: Kunnanhallitus valitsi vaalilautakuntaan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan, kolme jäsentä sekä viisi varajäsentä:
jäsen

varajäsen

Minna Puranen, pj
Pirjo Hänninen, varapj
Taisto Jäntti
Pirjo Vehniäinen
Heikki Liimatainen

1. vj. Seija Kemppainen
2. vj. Lasse Tähtivaara
3. vj. Ilkka Korhonen
4. vj. Sakari Jääskeläinen
5. vj. Liisa Iivarinen.

Kohta 2: Kunnanhallitus valitsi vaalitoimikuntaan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan, yhden jäsenen sekä kolme varajäsentä.
jäsen

varajäsen

Ulla Harimo, pj
Pirkko-Liisa Hätinen, varapj
Erkki Pääkkönen

1. vj. Arja Kukkonen
2. vj. Hannu Ylönen
3. vj. Heta Nuutinen

Kohta 3: Päätösehdotuksen mukainen.
Kohta 4: Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
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Keskusvaaliltk § 4
Keskusvaalilautakunnan sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta saa tietoonsa kunnanhallituksen päätöksen.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. kunnanjohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
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KUNNAN VAALIVIRANOMAISTEN KOULUTTAMINEN
Keskusvaaliltk § 5
Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee kouluttaa, opastaa ja neuvoa kunnan
muita vaaliviranomaisia (vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat sekä yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijat), jotta nämä
suoriutuvat heille kuuluvista tehtävistä. Keskusvaalilautakunnan
koulutusmateriaalina voivat olla esimerkiksi oikeusministeriön verkkokoulutus,
vaaliohjeet ja VAT-ohjeet. Vaalitietojärjestelmän koulutuskanta, jossa voi
harjoitella eri osajärjestelmien käyttöä, on kuntien käytettävissä vaalituen
myöhemmin ilmoittamina ajankohtina.
Oikeusministeriön vaalikoulutus vuoden 2022 aluevaaleja varten tapahtuu
verkkokoulutuksena. Ministeriö laatii vaalikoulutuskokonaisuuden, joka tulee
kaikkien kuntien katsottavaksi verkkoon marraskuussa 2021. Tarkoitus on,
että kukin kunta käy läpi ja suorittaa vaalikoulutuksen omatoimisesti
haluamanaan ajankohtana. Tämän lisäksi ministeriö järjestää verkossa
kaksikielisiä vaalikoulutusklinikoita, joissa kunnat voivat esittää
vaalikoulutuskokonaisuutta ja vaaliohjeita koskevia kysymyksiä.
Vaalituki ilmoittaa kunnille vaalikoulutuskokonaisuuden ja koulutusklinikoiden
verkkolinkit, klinikoiden tarkemmat ajankohdat sekä muut tarvittavat ohjeet
erikseen.
Vaalikoulutuskokonaisuudessa käydään läpi vaaliohjeissa ja VAT-ohjeissa
selostettuja asioita:
- kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät,
- ennakkoäänestyksen järjestäminen,
- vaalipäivän äänestyksen järjestäminen,
- vaalitietojärjestelmän käyttö, mm.:
- äänioikeustietojärjestelmä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa,
- äänioikeustietojärjestelmä keskusvaalilautakunnassa (”jälkikirjaukset”),
- äänioikeustietojärjestelmä vaalilautakunnassa (”sähköinen vaaliluettelo”),
- laskentajärjestelmä (ennakkoäänet; alustava ja tarkastuslaskenta).
Keskusvaalilautakunnan sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta
1. Päättää, että oikeusministeriön verkkokoulutuksina järjestettäviin
vaalikoulutuksiin osallistuvat asianosaiset vaalien toimeenpanoon
osallistuvat henkilöt. Vaalituen kunnille ilmoittamat
vaalikoulutuskokonaisuudet ja koulutusklinikoiden verkkolinkit, klinikoiden
tarkemmat ajankohdat sekä muut tarvittavat ohjeet toimitetaan
asianosaisille.
2. Päättää vaalilautakunnan ja vaalitoimitsijoiden kanssa tehtävästä
yhteistyöstä ja koulutuksesta seuraavaa:
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jouko Voutilainen ja sihteeri Kaija
Tarvainen järjestävät valtuustosalissa vaalitoimitsijoille vaalien säädöksiin
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ja käytännön järjestelyihin liittyvän koulutuksen vaalitietojärjestelmän
koulutuskantaa käyttäen tiistaina 4.1.2022 kello 8.00-9.30.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jouko Voutilainen ja sihteeri Kaija
Tarvainen järjestävät valtuustosalissa vaalilautakunnan jäsenille vaalien
säädöksiin ja käytännön järjestelyihin liittyvän koulutuksen
vaalitietojärjestelmän koulutuskantaa käyttäen tiistaina 4.1.2022 kello 9.3011.00.
Oikeusministeriön koulutusoppaat jaetaan vaalilautakunnan ja
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajille.
Perjantaina 21.1.2022 keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jouko
Voutilainen, vaalilautakunnan puheenjohtaja Minna Puranen ja
toimistosihteeri Saini Malinen tarkistavat, että sunnuntain 23.1.2022
vaalipäivän valtuustosalin järjestelyt ovat kunnossa.
Sunnuntaina 23.1.2022 toimistosihteeri Saini Malinen avaa valtuustosalin
ovet kello 7.45 ja antaa vaalimateriaalit vaalilautakunnan puheenjohtaja
Minna Puraselle.
3. Päättää, että vaalitietojärjestelmän testaus suoritetaan vastuuhenkilöiden
toimesta.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. kunnanjohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
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ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA JA AUKIOLOAJOISTA, VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKOISTA
JA KOTIÄÄNESTYKSEEN ILMOITTAUTUMISESTA KUULUTTAMINEN / VAALIKUULUTUKSEN
HYVÄKSYMINEN
Keskusvaaliltk § 6
Oikeusministeriön ohjeen (Vaalilaki 49 § 1 mom. ja 67 § 3 mom.) mukaan
keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin tiedotettava, sillä tavoin kuin kunnan
ilmoitukset saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:
- yleiset ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat
- vaalipäivän äänestyspaikat
- kotiäänestykseen ilmoittautuminen.
Harkintansa mukaan keskusvaalilautakunta voi lisäksi kuuluttaa muista
vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista.
Kunta voi halutessaan tiedottaa, että osaa vaalilain mukaisesta päivittäisestä
ajasta, esimerkiksi klo 9−11, suositellaan ensisijaisesti koronan riskiryhmiin
kuuluville äänestäjille.
Kuulutus liitteenä 1.
Keskusvaalilautakunnan sihteerin päätösehdotus:
1. Keskusvaalilautakunta päättää, että kuulutus ennakkoäänestyspaikoista ja
aukioloajoista, vaalipäivän äänestyspaikoista ja kotiäänestykseen
ilmoittautumisesta julkaistaan kunnan www-sivujen ja kunnan virallisen
ilmoitustaulun lisäksi paikallislehti Sisä-Savossa viikolla 52, tiistaina
28.12.2021. Lehtikuulutus julkaistaan yhteiskuulutuksena Vesannon
kunnan kanssa. Kuulutus pannaan nähtäville keskusvaalilautakunnan
kokoushuoneeseen.
2. Keskusvaalilautakunta hyväksyy vaalikuulutuksen.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. kunnanjohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
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KOTIÄÄNESTYS JA LAITOSÄÄNESTYS
Keskusvaaliltk § 7
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut,
ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia
vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on
merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestäjän tulee
määräajassa ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle.
Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on
äänioikeutettu) on 3.12.2021. Mikäli henkilö muuttanut 3.12.2021 jälkeen,
hyvinvointialue, jolle äänioikeus ja vaalipäivän äänestyspaikka määräytyvät,
tarkastellaan aiemman asuinpaikan mukaisesti. Äänioikeusrekisteri on
lainvoimainen 11.1.2022.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun
kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty hänen
kotikunnakseen.
Kotihoidon yhteydessä voi mainittujen edellytysten täyttyessä äänestää myös
omaishoidontuesta annetun lain 4a §:ssä tarkoitettu sijaishoitaja.
Keskusvaalilautakunnan tulee hyvissä ajoin ennen
ennakkoäänestysajanjakson alkamista lähettää kotiäänestyslomake niille
äänioikeutetuille, jotka edellisissä yleisissä vaaleissa ovat äänestäneet
kotiäänestyksessä. Vanhoista kotiäänestyslomakkeista tulee varmistaa, että
edellisissä vaaleissa kotona äänestänyt henkilö on äänioikeusrekisterissä
näissäkin vaaleissa. Lisäksi keskusvaalilautakunnan on päätettävä
kotiäänestykseen ilmoittautumisten vastaanotto ja ilmoittautumisten läpikäynti.
Kotiäänestyksessä on oltava läsnä vaalitoimitsijan lisäksi äänestäjän
valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.
Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse kunnan
keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 kello 16.00
mennessä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema
henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää
kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.
Kotiäänestykseen saa ilmoittautumislomakkeita kunnanvirastosta tai
internetistä ositteesta: www.vaalit.fi.
Kirje kotiäänestyksestä liitteenä 2. Edellisessä vaaleissa kotonaan
äänestäneille lähetetään kirje kotiäänestyksestä ja kotiäänestyslomakkeita.
Vaalilain 17 §:n mukaan kotiäänestyksen vaalitoimitsijat nimittää kunnan
keskusvaalilautakunta.
Kotiäänestyksessä ennakkoäänestys toimitetaan jonakin kotimaan
ennakkoäänestyksen ajanjaksoon sattuvana päivänä äänestäjille erikseen
ilmoitettuna aikana kello 9.00-20.00 välillä. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan
äänestäjille ilmoittautumisajan päätyttyä.
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Keskusvaalilautakunnan sihteerin päätösehdotus:
1. Keskusvaalilautakunta saa tietoonsa edellä kuvatut kotiäänestystä
koskevat säädökset ja hyväksyy kotiäänestystä koskevat menettelytavat.
2. Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijoiksi kotiäänestystä varten
vaalitoimikunnan puheenjohtajan Ulla Harimon, varapuheenjohtajan
Pirkko-Liisa Hätisen ja jäsenen Erkki Pääkkösen. Keskusvaalilautakunnan
puheenjohtaja määrää, kenen äänestäjän luokse kukin vaalitoimitsija
menee. Kotiäänestyksessä ei saa kotiäänestyksen vaalitoimitsijan
ominaisuudessa olla paikalla muita henkilöitä. Vaalitoimitsijan lisäksi
kotiäänestyksessä on oltava yksi äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18
vuotta täyttänyt (ei vaaleissa ehdokkaana oleva) henkilö.
3. Keskusvaalilautakunta päättää, että kotiäänestykseen ilmoittautumiset
toimitetaan viimeistään tiistaina 11.1.2022 kello 16.00 mennessä Tervon
kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen Tervontie 4, 72210 TERVO
tai puhelimella kunnanviraston vaihteeseen 044 7499202. Ilmoittautumiset
tarkistavat keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jouko Voutilainen ja
toimistosihteeri Saini Malinen.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen, Lisäten, että vaalitoimikunta toimeenpanee
kotiäänestyksen lisäksi laitosäänestyksen Attendo Vuokko-hoivakodissa
Asontie 4 ja Kuntoutusyksikkö Attendo Tervontähdessä, Kanervatie 2.
Asian valmistelija vs. kunnanjohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
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VAALITIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ
Keskusvaaliltk § 8
Oikeusministeriön vaalitietojärjestelmässä (VAT) ovat pohjatietojärjestelmä,
ehdokastietojärjestelmä, äänioikeustietojärjestelmä sekä
tuloslaskentajärjestelmä.
Äänioikeustietojärjestelmää voivat kunnassa käyttää keskusvaalilautakunnan
lisäksi yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat ja vaalipäivän
äänestyksessä vaalilautakunta.
Keskusvaalilautakunnan sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta päättää, että Tervon kunnassa
äänioikeustietojärjestelmää käyttävät keskusvaalilautakunnan lisäksi
ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri 1:n Kaija Tarvaisen varahenkilöiksi nimetään
Mari Jalava ja Seppo Niskanen.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri 2:n Saini Malisen varahenkilöksi nimetään
Jukka Mykkänen.
Vaalijärjestelyjen teknisistä asioista vastaa järjestelmäasiantuntija Jani
Nuutisen. Tietoliikenneyhteyksistä vastaa Istekki Oy.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. kunnanjohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
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VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN JA ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN KORONAEPIDEMIAAN
LIITTYVÄT JÄRJESTELYT
Keskusvaaliltk § 9
Vaalitoimitsijat huolehtivat ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisissä
ennakkoäänestyspaikoissa. Vaalilain 17 §:n mukaan kunnan
keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen
ennakkoäänestyspaikkaan.
Ennakkoäänestystä kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa
toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa
saapuvilla.
Vaalilain 17 §:n mukaan vaalitoimitsijana ei voi olla vajaavaltainen eikä
myöskään ehdokas, hänen puolisonsa (aviopuolisot sekä avioliitonomaisessa
suhteessa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät), lapsensa, sisaruksensa
tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta
missä tahansa kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetetun
sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimitsijaksi missään kunnassa.
Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimitsijan toimintaan.
Tämä tarkoittaa, että vaalitoimitsijaksi määrätty voi toimia kaikissa
vaalitoimitsijan tehtävissä.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jouko Voutilainen ja sihteeri Kaija
Tarvainen järjestävät valtuustosalissa vaalitoimitsijoille vaalien säädöksiin ja
käytännön järjestelyihin liittyvän koulutuksen vaalitietojärjestelmän
koulutuskantaa käyttäen tiistaina 4.1.2021 kello 8.00-9.30.
Koronavirustilanteessa tärkeä näkökulma on turvallisuus: Äänestäjän tulee
olla turvallista äänestää ja vaalitoimitsijoiden tulee olla turvallista hoitaa
tehtäviään.
Ennakkoäänestystilaan tulee voida sijoittaa tarpeellinen määrä pisteitä, joissa
tarkastetaan äänestäjän henkilöllisyys, annetaan äänestyslippu ja otetaan
äänestys vastaan. Tilan tulee olla siten mitoitettu ja järjestetty, että ruuhkaa ja
jonoja syntyy mahdollisimman vähän.
Usein ruuhkat syntyvät siitä, että ennakkoäänestyspaikka on sijoitettu
sellaiseen tilaan, johon mahtuu liian vähän äänestyskoppeja ja äänestyksen
vastaanottopisteitä ja/tai siitä, että ennakkoäänestyspaikassa on muista syistä
liian vähän vaalitoimitsijoita nimenomaan äänestyksen vastaanottopisteissä.
Ennakkoäänestyksessä aikaa ei yleensä vie äänestäjän käynti
äänestyskopissa, vaan sen jälkeinen asiointi vaalitoimitsijan kanssa
(vaalitoimitsija leimaa äänestyslipun, lippu suljetaan vaalikuoreen, lähetekirje
laaditaan ja allekirjoitetaan, vaalikuori ja lähetekirje suljetaan lähetekuoreen
sekä äänioikeusrekisteriin tehdään merkintä siitä, että äänestäjä on
äänestänyt).
Kuntien tuleekin huolehtia siitä, että vastaanottopisteitä on riittävästi. Tämä
tarkoittaa käytännössä sitä, että ennakkoäänestyspaikassa tulee olla riittävästi
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henkilöstöä ja että ennakkoäänestyspaikka sijoitetaan riittävän suureen tilaan,
jotta äänestystoimitus sujuu äänestäjän kannalta mahdollisimman joutuisasti
ja vaivattomasti.
Äänestäjien muodostamissa jonoissa ja toisaalta myös äänestäjien ja
vaalitoimitsijoiden välillä on kyettävä pitämään riittävät turvavälit. Tämä
saattaa edellyttää, että ennakkoäänestyspaikassa on oltava yksi
vaalitoimitsija sitä varten, että hän valvoo turvavälien noudattamista sekä
huolehtii siitä, että paikkaan otetaan sisään vain rajallinen määrä äänestäjiä
kerrallaan.
Ennakkoäänestyspaikassa tulee myös olla näkyvästi esillä äänestäjille
tarkoitettu turvaväleistä kertova opastus.
Keskusvaalilautakunnan sihteerin päätösehdotus:
1. Keskusvaalilautakunta nimeää vaalitoimitsijoiksi ennakkoäänestyksien
vastaanottamista varten Niina Lappalaisen, Jonna Maapuron, Johanna
Tamion, Matti Maapuron, Juha Honkaselän ja Henna Ruuskasen.
2. Keskusvaalilautakunta saattaa vaalitoimitsijoiden tietoon oikeusministeriön
antamat ennakkoäänestyspaikkaan (ja vaalipäivän äänestyspaikkaan)
liittyvät koronaepidemiaan liittyvät ohjeistukset (Keskusvaaliltk 20.12.2021
§ 12).
Päätös:
Kohta 1:

Päätösehdotuksen mukainen.

Kohta2:

Päätösehdotuksen mukainen lisäten, että turvavälien
säilyttämiseksi keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jouko
Voutilainen nimeää järjestyksenvalvojia.

Asian valmistelija vs. kunnanjohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
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ENNAKKOÄÄNTEN VASTAANOTTO KESKUSVAALILAUTAKUNNASSA
Keskusvaaliltk § 10
Oikeusministeriön ohjeen mukaan vaalitoimitsijan on ennakkoäänestyksessä
huolehdittava siitä, että lähetekuoret lähetetään asianomaiselle kunnan
keskusvaalilautakunnalle heti kun se kunkin äänestyksen tapahduttua on
mahdollista.
Tervossa käytäntönä on ollut, että saman päivän aikaan annetut
ennakkoäänet, jotka on osoitettu muiden kuntien keskusvaalilautakunnille, on
toimitettu samana päivänä postiin vaalivirkailijan toimesta. Mikäli näin ei ole
voitu menetellä, on postiin menevät äänet säilytetty yön yli kunnan
arkistoholvissa ja postitus on tapahtunut seuraavana päivänä. Oman kunnan
keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähetekuoret on joku
keskusvaalilautakunnan jäsenistä käynyt kuittaamassa päivittäin äänestysajan
lopussa. Kuorten määrä on verrattu äänioikeusrekisterin tietoihin annetuista
äänistä.
Keskusvaalilautakunnan sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja huolehtii lautakunnan jäsenten kanssa
annettujen ennakkoäänten vastaanottamisesta ja kuittaamisesta sovittavan
työnjaon mukaisesti:
keskiviikko
torstai
perjantai
lauantai
sunnuntai
maanantai
tiistai

12.1.2022 Jouko Voutilainen
13.1.2022 Pertti Julkunen
14.1.2022 Jouko Paretskoi
15.1.2022 Erja Ovaskainen
16.1.2022 Salme Karttunen
17.1.2022 Pertti Julkunen
18.1.2022 Jouko Voutilainen

Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. kunnanjohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
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KIRJEÄÄNESTYS
Keskusvaaliltk § 11
Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla
oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse
ulkomailta.
Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille,
ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman
kuntansa keskusvaalilautakunnalle.
Kirjeäänestysmateriaalit tilataan oikeusministeriön tilauspalvelusta.
Henkilö voi äänestä ja postittaa äänen ulkomailta Suomeen 23.12.2021 alkaen,
jolloin ehdokkaat ja heidän ehdokasnumeronsa on julkaistu.
Kirjeäänen tulee olla perillä oman kotikunnan keskusvaalilautakunnalla
viimeistään perjantaina 21.1.2022 ennen kello 19.
Kunnan keskusvaalilautakunnalle saapuneet kirjeäänestysasiakirjat
tarkastetaan noudattaen, mitä 63 §:ssä säädetään.
Kirjeäänestys on 63 §:n 1–3 momentissa tarkoitettujen syiden lisäksi jätettävä
huomioon ottamatta, jos:
1) kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen
perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai
lähetetty ulkomailta;
2) kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että
avonaisuus johtuu muusta kuin vaalikuoren teknisestä toimimattomuudesta, tai
muutoin sellainen, ettei varmasti voida vakuuttua, että äänestys on tapahtunut
laissa säädetyin tavoin;
3) kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat 66 d §:n 5 momentissa
tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.
Keskusvaalilautakunnan sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta saa tietoonsa kirjeäänestyksen menettelytavat.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. kunnanjohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
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ALUEVAALIEN TOIMITTAMINEN JA COVID-19-PANDEMIA
Keskusvaaliltk § 12
Ohje keskusvaalilautakunnalle toimistotyön ja ääntenlaskennan järjestämisestä
koronaepidemian aikana, VN/16839/2021, oikeusministeriö ja THL 9.11.2022:
Kesäkuun 2021 kuntavaalit toimitettiin terveysturvallisesti oikeusministeriön ja
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Äänestyspaikoilla
noudatettiin monipuolisia järjestelyitä, joilla turvattiin äänestämistä
epidemiatilanteesta huolimatta. Aluevaalit tullaan toimittamaan tammikuussa
2022 epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä.
Yleistä
- Koronavirustilanne voi olla erilainen eri puolilla maata. Vaalitehtävissä maskin
käyttämisessä noudatetaan alueellisten ja paikallisten viranomaisten
(sairaanhoitopiirit ja kunnat) suosituksia.
- Jos paikalliset terveysviranomaiset antavat tästä ohjeesta poikkeavia
terveysturvallisuusohjeita, niitä noudatetaan tämän ohjeen asemesta.
- Keskusvaalilautakunta toimii ottamansa henkilöstön työnantajan asemassa.
Keskusvaalilautakunnan on sovellettava ennakkoäänestysasiakirjojen
tarkastuksen ja ääntenlaskennan organisoinnissa soveltuvin osin
Työterveyslaitoksen työnantajille laati-maa koronaohjeistusta:
https://hyvatyo.ttl.fi/koronavirus/ohje-yrityksille.
Ennakkovalmistelut
- Keskusvaalilautakunnan kokouksia voi järjestää joko paikan päällä tai etänä.
Etäkokousten järjestämiseen sovelletaan kuntalain säännöksiä. Vaalien
toimittamiseen liittyy paljon paperilla paikan päällä hoidettavia tehtäviä.
Keskusvaalilautakunnan on päätettävä, miten tällaiset tehtävät hoidetaan ja
miten niitä valvotaan. Esimerkiksi keskusvaalilautakunnan sihteeri voi
järjestää paperisten asiakirjojen käsittelyn ja sen valvonnan.
- Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava varajärjestelyiden käytännön
toteuttamisesta kuten siitä, että ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen
vaalitoimitsijoita nimetään riittävästi varalle, jotta äkilliset sairastapaukset
pystytään paikkaamaan. Keskusvaalilautakunnan on yhteistyössä
kunnanhallituksen kanssa myös tarvittaessa huolehdittava siitä, että
vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien päätösvaltainen kokoonpano voidaan
sairastapaustilanteissa turvata.
- Jos saa koronavirustautiin sopivia oireita, on jäätävä heti kotiin.
Koronaviruksesta sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä, kurkkukipu,
hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi ja ripuli. Taudin
yhteydessä on kuvattu myös maku- ja hajuaistin häiriöitä. Katso lisätietoja
www.omaolo.fi Keskusvaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenille on
pohdittava sijaisjärjestelyt ja palkattua henkilöstöä on oltava riittävästi varalla
jopa siinä tapauksessa, että kaikki sairastuisivat tai jouduttaisiin asettamaan
karanteeniin.
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- Keskusvaalilautakunnan on hankittava riittävästi käsihuuhdetta,
mahdollisesti muoviseinäkkeitä ja muita suoja- ja hygieniatarvikkeita kunnan
vaaliviranomaisten tarpeisiin.
- Suojapleksinä toimivan seinäkkeen voi rakentaa esimerkiksi akryylimuovista
(halkeaa helposti työstettäessä) tai polykarbonaattimuovista.
- Kun tiedotetaan ja kuulutetaan vaalijärjestelyistä kunnassa, voidaan
hyödyntää oikeusministeriön ja THL:n ohjejulisteita sekä vaalit.fi-sivuston
tekstejä https://vaalit.fi/koronaohjeita-aanestajille-aluevaaleissa
koronavirustilanteesta kertomisessa. Tulosta tarpeellinen määrä ohjejulisteita
käytettäväksi äänestyspaikoilla.
Toimistotyö
- Kaikissa keskusvaalilautakunnan tehtävissä pidetään mahdollisuuksien
mukaan etäisyyttä muihin henkilöihin.
- Maskin käyttämisessä noudatetaan alueellisten viranomaisten suosituksia.
- Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksessa tulee käyttää riittävän väljiä
tiloja. Esinevälitteisten tartuntojen riski on pieni, joten asiakirjoja on turvallista
käsitellä, etenkin kun huolehditaan käsien säännöllisestä puhdistamisesta.
Kotiäänestyksen ja erityistoimien järjestäminen
- Ota selvää paikallisilta terveysviranomaisilta, kuinka paljon eristyksessä
olevia kunnassa arvioidaan olevan vaalien aikaan, jotta voit arvioida
tarvittavien erityisjärjestelyjen määrää.
- Karanteenissa olevien tarvitsemat erityisjärjestelyt riippuvat karanteenin
ehdoista ja tartuntatautilääkärin määräyksestä. Karanteenissa olo ei siis
välttämättä edellytä kotiäänestystä.
- Niiden kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden, jotka ottavat vastaan äänestyksiä
eristyksessä olevilta, tulisi olla rokotettuja koronaa vastaan. On suositeltavaa,
että myös ne vaalilautakunnan jäsenet, jotka asioivat eristyksessä olevien
kanssa, olisivat mahdollisuuksien mukaan rokotettuja. Tietoja rokotusten
kysymisestä saa Tietosuojavaltuutetun sivuilta: https://tietosuoja.fi/koronavirus
- Kun keskusvaalilautakunta ottaa vastaan ilmoittautumisia kotiäänestykseen
ja ilmoittaa äänestäjille kotiäänestyksen toteuttamisesta, on hyvä ohjeistaa
samalla kotiäänestäjiä turvallisesta kotiäänestyksestä (käsien pesu ennen
vaalitoimitsijan saapumista, toive maskin käyttämisestä, mahdollisuus käyttää
omaa kynää). Mahdollista ulkona toteutettavaa kotiäänestystä varten
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoille on hyvä varata mukaan taittopöytä tai
vastaava.
- Kotiäänestykseen ilmoittautuville eristyksessä oleville kannattaa kertoa
äänestämisen edellytyksistä: Tartuntatautilääkärin määräämässä eristyksessä
olevat voivat äänestää kotiäänestyksessä, jos kotiäänestys voidaan toteuttaa
terveysturvallisesti, esimerkiksi äänestäjän kodin pihassa. Eristyksessä
olevan henkilön äänestys pihalla on mahdollista siinä tapauksessa, että
henkilön siirtyminen pihalle ja takaisin voi tapahtua ilman lähikontakteja
muihin ihmisiin (ei sisätilassa samaan aikaan muiden henkilöiden kanssa),
hän ei oireile näkyvästi ja suojautuu asianmukaisesti kasvomaskilla. Pihalla
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täytyy olla mahdollisuus suorittaa äänestys ilman kontakteja muihin ihmisiin ja
kontakti vaalivirkailijoihin tapahtuu hallitusti ja turvallisesti.
- Ilmoittautumisen vastaanottajan ei tule kysyä syytä äänestäjän
ilmoittautumiselle kotiäänestykseen. Ilmoittautumisen vastaanottaja voi
kuitenkin kysyä henkilöltä tietosuojalain 4 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla,
onko tämä tartuntatautilain määräämässä eristyksessä. Kysymisen
tarkoituksena on mahdollistaa viranomaisen tehtävän hoito eli käytännössä
vaalitoimitsijan asianmukainen suojautuminen äänestystilanteessa.
- Kun ilmoitetaan kotiäänestäjälle kotiäänestyksen toimittamisen
ajankohdasta, on mahdollista ilmoittaa äänestäjälle, että äänestys otetaan
vastaan erityisen huolellisesti ja mahdollisimman suuri etäisyys säilyttäen, jos
hänet on määrätty eristykseen.
- Kotiäänestykseen ilmoittautumisen yhteydessä ei tule kysellä tai merkitä ylös
tietoa henkilön terveydentilasta. Eristystiedon käsittelyssä on noudattava
oikeasuhtaisuutta ja minimoitava sekä kerättävät tiedot että tietoja käsittelevät
henkilöt tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
- Keskusvaalilautakunnan on suositeltavaa pyytää kunnan terveydenhuollosta
opastusta kotiäänestyksen vaalitoimitsijoille suojavälineiden pukemisesta ja
riisumisesta.
- Eristyksessä olevat voivat mahdollisesti joissain tilanteissa äänestää
laitosäänestyksessä, jos äänestäminen voidaan turvallisesti toimittaa eikä
hoitolaitoksen muu toiminta vaarannu. Äänestystilanteen täytyy tällöin olla
paikallisen terveysviranomaisten kanssa hyvin suunniteltu ja paikallisten
terveysviranomaisten valvonnassa toteutettu.
Ääntenlaskennan järjestäminen
- Jos ääntenlaskijoita tarvitaan paljon, esimerkiksi useita kymmeniä, tulee
mahdollisuuksien mukaan jakaa ääntenlaskijat tarkoituksenmukaisen
kokoisiin ryhmiin, jotka eivät ole tekemisissä toistensa kanssa myöskään
tauoilla tai ruokaillessaan. Ääntenlaskennan valvonnasta on kuitenkin
huolehdittava.
- Laskenta on järjestettävä riittävän suuressa tilassa, jossa on hyvä
ilmanvaihto.
5(5)
- Laskijoille on oltava saatavilla käsihuuhdetta tai käsienpesumahdollisuus.
Esinevälitteisten tartuntojen riski on pieni, joten useat laskijat voivat käsitellä
samoja äänestyslippuja. On kuitenkin tärkeää puhdistaa kädet säännöllisesti.
Muut ohjeet:
- 9.11.2021 VN/16839/2021, Ohje kotiäänestyksen vaalitoimitsijan
varautumisesta koronatilanteeseen, oheismateriaali 1
- 9.11.2021 VN/16839/2021, Ohje vaalilautakunnalle varautumisesta
koronatilanteeseen, oheismateriaali 2
- 9.11.2021 VN/16839/2021, Ohje vaalitoimikunnalle, oheismateriaali 3
- 9.11.2021 VN/16839/2021, Ohje ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijan
varautumisesta koronatilanteeseen’ oheismateriaali 4.
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
20.12.2021

Nro/vuosi

(8)

1/ 2021

Julkinen

Keskusvaalilautakunnan sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta saa tietoonsa oikeusministeriön ohjeet aluevaalien
toimittamisesta Covid-19-pandemian aikana.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. kunnanjohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
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PIENI ELE -KERÄYS
Keskusvaaliltk § 13
Vammais- ja terveysjärjestöjen yhteinen pieni ele -keräys järjestetään
aluevaalien yhteydessä tammikuussa 2022, oheismateriaali 5.
Keskusvaalilautakunnan sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta saa tietoonsa Pieni ele -keräyksen ohjeistuksen.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. kunnanjohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET
Keskusvaaliltk § 14
Ehdokashakemukset jätetään aluevaalilautakunnalle viimeistään 14.12.2021
ennen klo 16.
Aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot)
23.12.2021.
Keskusvaalilautakunnan sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat (§ 63.1)
perjantaina 21.1.2022 klo 17.00 - 19.00 valtuustosalissa.
Keskusvaalilautakunta laskee ennakkoäänet (86.1 §) sunnuntaina 23.1.2022
kello 17.00 kunnanjohtajan työhuoneessa / kokoushuoneessa.
Keskusvaalilautakunta tarkastaa vaalipäivänä annetut äänet (87.1 §)
maanantaina 24.1.2022 kello 9.00 valtuustosalissa.
Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen, julkaisee tulokset ja
tiedottaa tuloksesta (95 §) keskiviikkona 26.1.2022 kello 9.00 valtuustosalissa.
Aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset 26.1.2022.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija vs. kunnanjohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
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TERVON KUNTA

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus
Kuntalaki 410/2015 § 134

Keskusvaalilautakunta

Kokouspäivämäärä

§:t

20.12.2021

5, 6, 7, 8, 9, 10

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
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)
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Tervon kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston 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.
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 oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Tervon keskusvaalilautakunta
Postiosoite: Tervontie 4, 72210 TERVO
Sähköpostiosoite: tervon.kunta@tervo.fi
Faksinumero: 017-3872 240
Puhelinnumero: 017-499111
Kunnanviraston aukioloaika: arkisin 9.00 – 14.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan oikaisua
- millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Tervon kunnanvirastosta:
Postiosoite: Tervontie 4, 72210 TERVO
Sähköpostiosoite: tervon.kunta(at)tervo.fi
Faksinumero: 017-3872 240
Puhelinnumero: 017-499 111
Kunnanviraston aukioloaika: arkisin 9.00 – 14.00
Tiedoksianto
asianosaiselle

☒

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 410/2015 §:t 139-140)

☒

Annettu postin kuljetettavaksi (kuntalaki 410/2015 §:t 139-

140)
pvm/tiedoksiantaja

☐

Luovutettu asianosaiselle (kuntalaki 410/2015 §:t 139-140)

Asianosainen

21.12.2021/SM
Asianosainen

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)

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kunta
TERVON KUNTA
Keskusvaalilautakunta

Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

20.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §:n 136 mukaan
perusteet
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät
1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 §:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät
HallintolainkäyttöL 586/1996 § 5 §: Päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan
toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.
Valitusta ei saa tehdä hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun
toimenpiteen suorittamista.
Hallintolaki 434/2003 § 48: Jos valittaminen on erityisen säännöksen nojalla kielletty tai
päätös ei ole valituskelpoinen, päätöksen on sisällytettävä ilmoitus siitä, minkä
säännöksen nojalla valittaminen ei ole mahdollista.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Tiedoksianto
asianosaiselle

☒

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 410/2015 §:t 139-140)

☒

Annettu postin kuljetettavaksi (kuntalaki 410/2015 §:t 139-

140)
pvm/tiedoksiantaja

☐

Luovutettu asianosaiselle (kuntalaki 410/2015 §:t 139-140)

Asianosainen

21.12.2021/SM
Asianosainen

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)

