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Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Keskusvaaliltk § 34
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 25.2.2021) 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.
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.
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
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puheoikeudesta kokouksissaan. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt.
25.2.2021) 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.
Kokous voidaan järjestää häiriö- ja poikkeustilaneteen mukaisena
hybridikokouksena (Tervon kunnan hallintosääntö 25.2.2021 § 101).
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille 4.5.2021.
Keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteerin päätösehdotus:
Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTEN LASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Keskusvaaliltk § 35
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 25.2.2021) 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 esittelijä/sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjan
tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Marjaana Ylönen ja Pertti
Julkunen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Keskusvaaliltk § 36
Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt. 25.2.2021) 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 esittelijä/sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta päättää asialistan hyväksymisestä.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
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VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN JA ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN KORONAEPIDEMIAAN
LIITTYVÄT JÄRJESTELYT
Keskusvaaliltk § 37
Keskusvaaliltk § 9 (11.2.2021)
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 keskiviikkona 24.3.2021 kello 8.00-10.00.
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).
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Kuntien tuleekin huolehtia siitä, että vastaanottopisteitä on riittävästi. Tämä
tarkoittaa käytännössä sitä, että ennakkoäänestyspaikassa tulee olla riittävästi
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, Henna Ruuskasen, Johanna
Tuomaisen ja Minna Heikkisen. Mahdollisia lisähenkilöitä nimetään
keskusvaalilautakunnan sihteerin kokouksessa esittämällä tavalla.
2. Keskusvaalilautakunta saa tietoonsa oikeusministeriön antamat
ennakkoäänestyspaikkaan (ja vaalipäivän äänestyspaikkaan) liittyvät
koronaepidemiaan liittyvät ohjeistukset.
Päätös:
Kohta 1:

Päätösehdotuksen mukainen. Lisäksi vaalitoimitsijoiksi nimettiin
Maija Lehtonen ja Pia Rasmus.

Kohta 2:

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

Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
Keskusvaaliltk § 37
Vaalitoimitsijoiksi ennakkoäänestyksien vastaanottamista varten nimetty
Minna Heikkinen on ilmoittanut keskusvaalilautakunnan sihteerille 29.4.2021
seuraavaa: Nimettäessä hänet vaalitoimitsijaksi oletettiin vaalien olevan
huhtikuussa. Tuolloin hän oli ylimääräinen henkilöresurssi perusturvassa.
Toukokuun alusta hän on siirtynyt perusturvajohtajaksi, joten osallistuminen
vaalitoimitsijan tehtäviin on erittäin haasteellista.
Keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteerin päätösehdotus:
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Keskusvaalilautakunta peruu Minna Heikkisen nimeämisen vaalitoimitsijaksi
ennakkoäänestyksien vastaanottamista varten.
Keskusvaalilautakunta nimeää vaalitoimitsijaksi ennakkoäänestyksien
vastaanottamista varten Marja Pölläsen.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
____________________________________________
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KUNTAVAALIEN TOIMITTAMINEN JA COVID-19-PANDEMIA
Keskusvaaliltk § 38
Keskusvaaliltk § 28 (19.4.2021)
Keskusvaaliltk § 18 (15.3.2021)
Keskusvaaliltk § 12 (11.2.2021)
Oikeusministeriön 1.10.2020 (VN/20585/2020) kunnille antamassa
kuntavaaleihin liittyvässä ohjekirjeessä kuvataan kuntavaalien toimittamista
Covid-19-pandemian aikana seuraavasti:
”Koronaviruksen aiheuttama maailmanlaajuinen Covid-19tartuntatautiepidemia johti keväällä 2020 Suomessakin laajoihin
valtioneuvoston päättämiin rajoitustoimiin, joita on sittemmin tilanteen
helpottuessa asteittain purettu. Elokuussa epidemia on kuitenkin alkanut
Suomessakin uudelleen voimistua, mistä johtuen valtioneuvosto on tehnyt
eräitä uusia linjauksia, mm. periaatepäätöksen maskisuosituksesta ja
etätyöstä.
Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan huomioon koronavirustilanteen ja
varautumaan siihen, että jos tilanne on jossain muodossa edelleen päällä
vielä ensi keväänäkin, kuntavaalien toimittamisessa on syytä ottaa käyttöön
eräitä erityisjärjestelyitä. Niitä selostetaan osittain tässä kirjeessä jäljempänä
ja yksityiskohtaisemmin myöhemmin annettavissa oikeusministeriön
vaaliohjeissa. Lisäksi kuntien on huomioitava myös sosiaali- ja
terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yleiset
ohjeet ja suositukset, joita löytyy mm. seuraavista osoitteista:
- sosiaali- ja terveysministeriön koronavirussivut
- THL:n koronavirussivut.
Oikeusministeriö seuraa epidemiatilannetta jatkuvasti ja pitää kuntia ajan
tasalla kuntavaalien valmisteluihin liittyen.
Kuntavaalien koronanäkökohdat tiivistetysti:
Kuntavaalit toimitetaan nykyisen vaalilain puitteissa. Vaalilaki tarjoaa hyvät
lähtökohdat joustaviin ratkaisuihin, jotta vaalit voidaan toimittaa luotettavasti ja
turvallisesti.
Kunnan on huolehdittava, että
a) äänestyspaikkoja on riittävästi,
b) äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin
äänestäjien kuin vaalivirkailijoidenkin osalta. Kunta voi harkita myös yleisen
ennakkoäänestyspaikan ja/tai vaalipäivän äänestyspaikan äänestystilan
sijoittamista ulkotilaan (esimerkiksi telttaan äänestyspaikan pihalle);
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;
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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 viisi-jäsenisinä (vaikka päätösvaltaiseen kokoonpanoon
riittääkin kolme jäsentä) ja tarvittaessa myös vaalilautakunnan varajäsenet
voivat olla paikalla.
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, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus ja
ehdokasasettelutehtävät järjestetään siten, että riittävät turvavälit voidaan
näissäkin tehtävissä toteuttaa.
Oikeusministeriö antaa myöhemmin, yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen kanssa, tarkempia suosituksia siitä,
- minkälaisia suojavarusteita (esimerkiksi kasvomaskit) vaalivirkailijoiden tulisi
mahdollisesti käyttää;
- miten äänestyspaikat tulisi varustella (esimerkiksi ohjeet äänestäjille,
äänestyskoppien sijoittelu riittävän etäälle toisistaan, käsidesimahdollisuus,
tarvittaessa vaalitoimitsijan ja äänestäjän välissä muovipleksi jne.);
- mitä seikkoja koti- ja laitosäänestysten toimittamisessa tulee ottaa
huomioon.
Keskusvaalilautakunnan sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta saa tietoonsa oikeusministeriön ohjeet kuntavaalien
toimittamisesta Covid-19-pandemian aikana.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Lisäksi keskusvaalilautakunta saa tietoonsa oikeusministeriön ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen 10.2.2021 antamat ohjeet eri vaaliviranomaisille,
oheismateriaali 2. Ohjeissa käsitellään kuntavaalien järjestämistä
koronapandemian aikana. Ohjeet täydentävät oikeusministeriön vaaliohjeita.
Ohjeiden lisäksi oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos lähettävät
myöhemmin keväällä kunnille ohjejulisteita. Äänestäjille lähetetään
äänioikeusilmoituksen liitteenä ohjeita terveysturvallisesta äänestämisestä ja
ohjeita lisätään myös vaalit.fi-sivustolle.
Lisäksi tilataan pleksisuojat vaalivirkailijoiden toimipisteisiin.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi.
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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________________________________________________________
Keskusvaaliltk § 18
Oikeusministeriön ja THL:n Ohje keskusvaalilautakunnalle toimistotyön ja
ääntenlaskennan järjestämisestä, 3.3.2021, VN/20585/2020, oheismateriaali 2.
Keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteerin päätösesitys:
Keskusvaalilautakunta
1. Päättää, että aiemmasta käytännöstä poiketen vaalipäivänä ja
ennakkoäänestyspäivinä vammais- ja terveysjärjestöjen Pieni elerahankeräyslipas sijoitetaan valtuustosaliin. Järjestöjen edustajia ei
kutsuta vaalipaikalle.
2. Käy läpi ja tekee tarvittavat ennakkoäänestyksen, vaalipäivän
äänestyksen sekä toimistotyön ja ääntenlaskennan toimeenpanoon
liittyvät lisäohjeistukset äänestäjien ja vaalien toimeenpanijoiden
terveysturvallisuuden turvaamiseksi.
Päätös:
Kohta 1:
Kohta 2:

Päätösehdotuksen mukainen.
Keskusvaalilautakunta kävi läpi ennakkoäänestyksen,
vaalipäivän äänestyksen sekä toimistotyön ja ääntenlaskennan
toimeenpanoon liittyvät lisäohjeistukset äänestäjien ja vaalien
toimeenpanijoiden terveysturvallisuuden turvaamiseksi.

Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
Keskusvaaliltk § 28
Keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteerin päätösesitys:
Keskusvaalilautakunta päivittää ennakkoäänestyksen, vaalipäivän
äänestyksen sekä toimistotyön ja ääntenlaskennan toimeenpanoon liittyvät
lisäohjeistukset äänestäjien ja vaalien toimeenpanijoiden
terveysturvallisuuden turvaamiseksi (kts § 26).
Ajankohtaiset ohjeet löytyvät osoitteesta https://vaalit.fi/kuntavaalit-jakoronavarautuminen .
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
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Keskusvaaliltk § 38
Oheismateriaalit 1-5.
Keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta päivittää ennakkoäänestyksen, vaalipäivän
äänestyksen sekä toimistotyön ja ääntenlaskennan toimeenpanoon liittyvät
lisäohjeistukset äänestäjien ja vaalien toimeenpanijoiden
terveysturvallisuuden turvaamiseksi:
- Oikeusministeriön ja THL:n ohje keskusvaalilautakunnalle toimistotyön ja
ääntenlaskennan järjestämisestä, 27.4.2021; VN/20585/2020
- Oikeusministeriön ja THL:n ohje vaalilautakunnalle 27.4.2021,
VN/20585/2020
- Oikeusministeriön ja THL:n ohje kotiäänestyksen vaalitoimitsijalle
VN/20585/2020
- Oikeusrekisterikeskus, Laskennan kenraaliharjoitus torstaina 20.5.2021
klo 16-20
- Oikeusrekisterikeskus, Ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitus
maanantaina 17.5.2021 klo 13–15.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
____________________________________________
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENTEN, VARAJÄSENTEN JA ESITTELIJÄ/SIHTEERIN
ESTEELLISYYDET JA VIRANOMAISENA TOIMIMISEN RAJOITUKSET
KESKUSVAALILAUTAKUNNASSA KEVÄÄN 2021 KUNTAVAALEISSA
Keskusvaaliltk § 39
Keskusvaaliltk § 19 (15.3.2021)
Vaalilain muutos (361/2016) tuli voimaan 1.6.2016. Sen merkittävimmät muutokset liittyivät vaaliviranomaisten kelpoisuus- ja esteellisyysasioihin ja olivat
keskusvaalilautakunnan osalta seuraavat:
- Uusi 9 a §: Lakiin lisättiin säännös, jonka mukaan vaaliviranomaisen on
toimittava tehtävässään puolueettomasti;
- 14 §: Kunnan keskusvaalilautakunnan toiminnassa sovelletaan hallintolain
27-30 §:n esteellisyyssääntelyä.
Keskusvaalilautakunnan esteellisyydet: Jäsenten ja varajäsenten
esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain 27-30 §:ssä säädetään. Tämä
tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että ehdokasasettelun jälkeen
keskusvaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokas ja ehdokkaan läheiset ovat
esteellisiä osallistumaan ehdokasasettelusta päättämiseen puolisoaan
koskevan listan osalta, ennakkoäänten laskentaan, tarkastuslaskentaan ja
vaalien tuloksen vahvistamiseen.
Kuntalain (410/2015) 97 §:n mukaan virkamiehen esteellisyydestä säädetään
Hallintolain (434/2003) §:ssä 27-30. Kuntalain 97 §:n mukaan esteellisen
henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään. Henkilön on lisäksi toimielimen
pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen
esteellisyytensä arvioinnissa. Virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn
eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Mitä virkamiehen
esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen toimielimen jäsentä.
Virkamies on esteellinen, jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen.
Esteellisen henkilön on ensisijaisesti itse ilmoitettava esteellisyydestään.
Monijäsenisen toimielimen jäsenen esteellisyydestä päättää asianomainen
toimielin. Esteellisyyttä koskevaan päätökseen ei saa hakea erikseen oikaisua
eikä muutosta valittamalla.
Keskusvaalilautakunta päättää keskusvaalilautakunnan jäsenten,
varajäsenten ja esittelijä/sihteerin esteellisyyksistä ja viranomaisena
toimimisen rajoituksista keskusvaalilautakunnassa ja määrää esteellisten
tilalle varahenkilöt toimimaan keskusvaalilautakunnassa kevään 2021
kuntavaalien ajan.
Keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteerin päätösesitys:
1. Keskusvaalilautakunta saa tietoonsa, että hallintojohtaja Kaija Tarvainen on
jäävännyt itsensä keskusvaalilautakunnan esittelijän ja sihteerin tehtävien
hoitamisesta vaaliasiakirjojen käsittelyn osalta Hallintolain (434/2003) 29 §:n
mukaisesti 28 §:n 1. momentin (läheisen asianosaisuus) –perustein 8.3.2021
alkaen. Tuolloin esteellisyyden perusteena olevia ehdokashakemuksia
jätetään kuntaan.
Esittelijän ollessa esteellinen, esittelijänä toimii sijaiseksi määrätty.
Keskusvaalilautakunta määrää hallintojohtajan sijaiseksi kunnanjohtaja Seppo
_____________________________
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Niskasen tai vs. perusturvajohtaja Mari Jalavan hoitamaan
keskusvaalilautakunnan esittelijän ja sihteerin tehtävät 8.3.2021 alkaen
kevään 2021 kuntavaalien ajaksi.
2. Keskusvaalilautakunta toteaa mahdolliset keskusvaalilautakunnan
esteelliset jäsenet ja määrää heille kutsumajärjestyksessä varajäsenet
keskusvaalilautakunnan varajäsenistä.
Päätös:
Kohta 1:

Kohta 2:

Päätösehdotuksen mukainen lisäten, että
keskusvaalilautakunnan esittelijä, sihteeri Kaija Tarvaisen
varalle nimetään Seppo Niskasen ja Mari Jalavan lisäksi Jukka
Korhonen.
Keskusvaalilautakunta toteaa, että Teija Korhonen on
esteellinen toimimaan keskusvaalilautakunnan varajäsenenä.

Kaija Tarvainen poistui kokouksesta klo 10.42 kohdan 1 käsittelyn jälkeen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
Keskusvaaliltk § 39
Keskusvaalilautakunnan jäsen Jouko Paretskoi on 3.5.2021 ilmoittanut
keskusvaalilautakunnan sihteerille, että hänen läheisensä on ehdokkaana
vuoden 2021 kuntavaaleissa.
Keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteerin päätösesitys:
1. Keskusvaalilautakunta päättää, että keskusvaalilautakunnan jäsen Jouko
Paretskoi on esteellinen toimimaan keskusvaalilautakunnan jäsenenä
Hallintolain (434/2003) 28 §:n 1. momentin (läheisen asianosaisuus)
–perustein 4.5.2021 alkaen. Tuolloin esteellisyyden perusteena olevat
ehdokashakemukset on jätetty kuntaan.
2. Keskusvaalilautakunta toteaa, että keskusvaalilautakunnan 2. varajäsen
Marjaana Ylönen toimii keskusvaalilautakunnan jäsenenä Jouko
Paretskoin tilalla.
3. Keskusvaalilautakunta päättää, onko vaalitoimikunnan jäsen Jouko
Paretskoi esteellinen toimimaan vaalitoimikunnan tehtävissä. Mikäli
Paretskoi todetaan esteelliseksi, keskusvaalilautakunta määrää
Paretskoille kutsumajärjestyksessä varajäsenen vaalitoimikunnan
varajäsenistä.
4. Keskusvaalilautakunta toteaa mahdolliset muut keskusvaalilautakunnan
esteelliset jäsenet ja määrää heille kutsumajärjestyksessä varajäsenet
keskusvaalilautakunnan varajäsenistä.
Kaija Tarvainen poistuu kokouksesta pykälän käsittelyn jälkeen.
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Päätös:
Kohta 1:
Kohta 2:

Päätösehdotuksen mukainen.
Päätösehdotuksen mukainen.

Kohta 3:

Keskusvaalilautakunta päätti, että vaalitoimikunnan jäsen Jouko
Paretskoi on esteellinen toimimaan vaalitoimikunnan tehtävissä.
Keskusvaalilautakunta määrää Paretskoille
kutsumajärjestyksessä varajäsenen vaalitoimikunnan
varajäsenistä.

Kohta 4:

Päätösehdotuksen mukainen.

Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
____________________________________________
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EHDOKASHAKEMUKSET, ILMOITUKSET VAALILIITOISTA JA YHTEISLISTOISTA /
TARKASTAMINEN / PUOLUEIDEN, YHTEISLISTOJEN JA VALITSIJAYHDISTYSTEN KESKINÄISEN
JÄRJESTYKSEN MÄÄRÄÄMINEN EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄÄ VARTEN
Keskusvaaliltk § 40
Keskusvaaliltk § 20 (15.3.2021)
Puolueiden, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava
ehdokashakemus sekä ilmoitus vaaliliitosta ja ilmoitus yhteislistasta kunnan
keskusvaalilautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen
kello 16 (VaaliL 152, 154 ja 156 §) eli 9.3.2021 ennen kello 16 mennessä.
Samassa yhteydessä on toimitettava ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista.
Vaalilain 35 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on
tutkittava, onko ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta
jätetty sille laissa säädetyssä määräajassa ja onko asiakirjat laadittu laissa tai
sen nojalla säädetyin tai määrätyin muodoin sekä ovatko ehdokkaat
vaalikelpoisia ja onko heidän ehdokkuudelleen muutoin laissa säädettyä
estettä.
Ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen asiana ei ole tutkia, miten
jäsenäänestys ja ehdokkaiden asettaminen siihen liittyvine menettelyineen
puolueessa taikka sen piiri-, perus- tai muussa järjestössä taikka puolueen
jäseniä kunnassa edustavassa yhdistyksessä on toimitettu.
36 §:n (21.5.2010/431) mukaan ehdokashakemukset niihin liitettyine
asiakirjoineen tarkastetaan 34. päivänä ennen muiden vaalien vaalipäivää
pidettävässä kokouksessa. Ehdokashakemusten tarkistus ja ilmoitukset
vaaliliitoista ja yhteislistoista tarkistetaan keskusvaalilautakunnankokouksessa
15.3.2021.
Jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole
annettu viranomaiselle määräaikana, se jätetään tutkimatta.
Puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen
vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos:
1) ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole
tehty tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka
ehdokashakemukseen ei ole liitetty tässä laissa edellytettyjä asiakirjoja;
2) ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1 kohdassa mainitusta syystä
voida pitää lainmukaisina; taikka
3) ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on
asetettu samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla.
Vaalilain 37 §:n mukaan edellä 36 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa
määrätään puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen
järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten.
Kuntavaaleissa arvotaan:
_____________________________
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1) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen
järjestys;
2) vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys; sekä
3) yhteislistojen keskinäinen järjestys.
Yhteislistaan kuulumattomat valitsijayhdistykset järjestetään
aakkosjärjestykseen.
Vaalilain 38 §:n mukaan vaaliasiamiehillä, joille huomautuksia on tehty, on
oikeus viimeistään 32. päivänä ennen muiden vaalien vaalipäivää ennen kello
16 tehdä huomautuksista johtuvat oikaisut sekä täydentää
ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja. Saman ajan kuluessa
vaaliasiamiehillä on oikeus tehdä tarvittavia ehdokkaan nimeä, arvoa,
ammattia tai tointa taikka kotikuntaa koskevia tarkistuksia. Jos huomautus
koskee ilmoitusta vaaliliitosta, puolueiden vaaliasiamiehillä on oikeus antaa
yhteinen kirjallinen ehdotuksensa ilmoituksen oikaisemiseksi.
Jos huomautus on tehty 36 §:n 3 momentin 3 kohdassa mainitusta syystä,
vaaliasiamiehellä on oikeus tämän pykälän 1 momentissa säädetyn ajan
kuluessa poistaa ensin mainitussa lainkohdassa tarkoitettu ehdokas.
Vaalilain 39 §:n mukaan määräaikana saapuneet ehdokashakemukset niihin
liitettyine asiakirjoineen käsitellään uudelleen 32. päivänä ennen muiden
vaalien vaalipäivää pidettävässä kokouksessa. Samalla tehdään päätökset
ehdokashakemusten sekä vaaliliittoa ja yhteislistaa koskevien ilmoitusten
johdosta.
Ne määräaikana perille toimitetut ehdokashakemukset sekä ilmoitukset
vaaliliitosta ja yhteislistasta, joita vastaan huomautuksia ei ole tehty, on
hyväksyttävä.
Kunnanjohtajan/keskusvaalilautakunnan sihteerin päätösesitys:
1. Keskusvaalilautakunta saa tietoonsa puolueen, yhteislistan ja
valitsijayhdistyksen määräaikaan 9.3.2021 kello 16 mennessä
keskusvaalilautakunnalle jätetyt ehdokashakemukset sekä ilmoitukset
vaaliliitoista ja yhteislistoista:
2. Keskusvaalilautakunta saa tietoonsa mahdolliset vaaliasiamiehille esitetyt
ehdokashakemusten ensitarkastuksessa havaitut huomautettavat asiat ja
niiden korjaustoimenpiteet.
3. Keskusvaalilautakunta toteaa, onko ehdokashakemusten
ensitarkastuksessa havaitut huomautettavat asiat korjattu.
4. Keskusvaalilautakunta tarkastaa ehdokashakemukset.
5. Keskusvaalilautakunta määrää arpomalla puolueiden keskinäisen
järjestyksen ehdokaslistojen yhdistelmää varten.
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6. Keskusvaalilautakunta toteaa, että jos huomautuksia tulee määräaikaan
17.3.2021 kello 16 mennessä, pidetään keskusvaalilautakunnan kokous
keskiviikkona 17.3.2021 kello 16. Mikäli huomautuksia ei tule,
keskusvaalilautakunta ei kokoonnu ko. päivänä kello 16.
7. Keskusvaalilautakunta toteaa, että torstaina 18.3.2021 kello 15
pidettävässä kokouksessa keskusvaalilautakunta hyväksyy
ehdokashakemukset ja laatii ehdokaslistojen yhdistelmän. Toimistosihteeri
Saini Malinen kirjaa tiedot ehdokkaista valtakunnalliseen
ehdokasrekisteriin torstaina 18.3.2021 ennen kello 18. Perjantaina
19.3.2021 ehdokaslistojen yhdistelmä laitetaan julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle.
Päätös:
Kohta 1:
Keskusvaalilautakunta sai tietoonsa puolueen, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen määräaikaan 9.3.2021 kello 16 mennessä keskusvaalilautakunnalle
jätetyt ehdokashakemukset sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista:
Määräajassa ehdokashakemukset jättivät seuraavat puolueet:
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
-Jääskeläinen Sakari
-Pietikäinen Petteri
Kansallinen Kokoomus
-Hytönen Minna
-Hämäläinen Juha
-Hätinen Pirkko-Liisa
-Iivarinen Liisa
-Järvinen Jukka
-Korhonen Risto
-Leinonen Ville
Suomen Keskusta rp.
-Huuskonen Sami
-Jäntti Petri
-Karhatsu Kimmo
-Karppanen Terhi
-Korhonen Ilkka
-Mykkänen Jaana
-Närhi Sara
-Palmio Inkeri
-Puranen Pekka
-Pääkkönen Erkki
-Raatikainen Riitta
-Raatikainen Touko
-Simonen Jussi
-Suhonen Katja
Perussuomalaiset rp.
_____________________________
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-Tähtivaara Juhani
-Nuutinen Joni
-Askola Jarmo

Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue
-Farin Anja
-Hänninen Pirjo
Ilmoitukset vaaliliitoista tai yhteislistoista:
Vaaliliittoja ei ilmoitettu ja yhteislistoja ei tullut.
Kohta 2:
Keskusvaalilautakunta sai tietoonsa mahdolliset vaaliasiamiehille esitetyt
ehdokashakemusten ensitarkastuksessa havaitut huomautettavat asiat ja
niiden korjaustoimenpiteet:
Ei huomautuksia.
Kohta 3:
Keskusvaalilautakunta totesi, onko ehdokashakemusten ensitarkastuksessa
havaitut huomautettavat asiat korjattu:
Ei huomautuksia.
Kohta 4:
Keskusvaalilautakunta tarkasti ehdokashakemukset.
Keskusvaalilautakunta totesi, että ehdokasasettajien on mahdollista täydentää
hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 saakka.
Kohdat 5-7:
Siirtyvät myöhemmin toimeenpantaviksi.
Asian valmistelija kunnanjohtaja Seppo Niskanen.
Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Seppo Niskanen, puhelin 0447 499200, seppo
niskanen@tervo.fi .
__________________________________________________________
Keskusvaaliltk § 40
Keskusvaalilautakunnan varaesittelijä/sihteerin päätösehdotus:
1. Keskusvaalilautakunta saa tietoonsa puolueen, yhteislistan ja
valitsijayhdistyksen määräaikaan 4.5.2021 kello 16 mennessä
keskusvaalilautakunnalle jätetyt ehdokashakemukset sekä ilmoitukset
vaaliliitoista ja yhteislistoista. 9.3.2021 kello 16 mennessä
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keskusvaalilautakunnalle jätetyt ehdokashakemukset sekä ilmoitukset
vaaliliitoista ja yhteislistoista otetaan huomioon.
2. Keskusvaalilautakunta saa tietoonsa mahdolliset vaaliasiamiehille esitetyt
ehdokashakemusten ensitarkastuksessa havaitut huomautettavat asiat ja
niiden korjaustoimenpiteet.
3. Keskusvaalilautakunta toteaa, onko ehdokashakemusten
ensitarkastuksessa havaitut huomautettavat asiat korjattu.
4. Keskusvaalilautakunta tarkastaa ehdokashakemukset.
5. Keskusvaalilautakunta määrää arpomalla puolueiden keskinäisen
järjestyksen ehdokaslistojen yhdistelmää varten.
6. Keskusvaalilautakunta toteaa, että jos huomautuksia tulee määräaikaan
12.5.2021 kello 16 mennessä, pidetään keskusvaalilautakunnan kokous
keskiviikkona 12.5.2021 kello 16. Mikäli huomautuksia ei tule,
keskusvaalilautakunta ei kokoonnu ko. päivänä kello 16.
7. Keskusvaalilautakunta toteaa, että perjantaina 14.5.2021 kello 13
pidettävässä kokouksessa keskusvaalilautakunta hyväksyy
ehdokashakemukset ja laatii ehdokaslistojen yhdistelmän. Toimistosihteeri
Saini Malinen kirjaa tiedot ehdokkaista valtakunnalliseen
ehdokasrekisteriin perjantaina 14.5.2021 ennen kello 18. Maanantaina
17.5.2021 ehdokaslistojen yhdistelmä laitetaan julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle.
Päätös:
Kohta 1:
Keskusvaalilautakunta sai tietoonsa puolueen, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen määräaikaan 4.5.2021 kello 16 mennessä keskusvaalilautakunnalle
jätetyt ehdokashakemukset sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista:
Määräajassa ehdokashakemukset jättivät seuraavat puolueet:
Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
-Jääskeläinen Sakari
-Pietikäinen Petteri
Kansallinen Kokoomus
-Hytönen Minna
-Hämäläinen Juha
-Hätinen Pirkko-Liisa
-Iivarinen Liisa
-Järvinen Jukka
-Korhonen Risto
-Leinonen Ville
Suomen Keskusta rp.
-Huuskonen Sami
_____________________________
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-Jäntti Petri
-Karhatsu Kimmo
-Karppanen Terhi
-Korhonen Ilkka
-Mykkänen Jaana
-Närhi Sara
-Palmio Inkeri
-Puranen Pekka
-Pääkkönen Erkki
-Raatikainen Riitta
-Raatikainen Touko
-Simonen Jussi
-Suhonen Katja
-Paretskoi Lotta
-Vartiainen Jukka
Perussuomalaiset rp.
-Tähtivaara Juhani
-Nuutinen Joni
-Askola Jarmo
-Nousiainen Eetu
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue
-Farin Anja
-Hänninen Pirjo
Ilmoitukset vaaliliitoista tai yhteislistoista:
Vaaliliittoja ei ilmoitettu ja yhteislistoja ei tullut.
Kohta 2:
Keskusvaalilautakunta sai tietoonsa mahdolliset vaaliasiamiehille esitetyt
ehdokashakemusten ensitarkastuksessa havaitut huomautettavat asiat ja
niiden korjaustoimenpiteet:
Ei huomautuksia.
Kohta 3:
Keskusvaalilautakunta totesi, onko ehdokashakemusten ensitarkastuksessa
havaitut huomautettavat asiat korjattu:
Ei huomautuksia.
Kohta 4:
Keskusvaalilautakunta tarkasti ehdokashakemukset.
Kohdat 5:
Keskusvaalilautakunta suoritti arvonnan puolueiden keskinäisen järjestyksen
ehdokaslistojen yhdistelmää varten: Suomen sosiaalidemokraattinen puolue,
_____________________________
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Suomen Kristillisdemokraatit (KD), Suomen Keskusta rp, Kansallinen
Kokoomus ja Perussuomalaiset rp.
Kohta 6:

Päätösehdotuksen mukainen.

Kohta 7:

Päätösehdotuksen mukainen.

Asian valmistelija Mari Jalava.
Lisätietoja antaa Mari Jalava, puhelin 0447 499263,
mari.jalava@tervo.fi .
____________________________________________________
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET
Keskusvaaliltk § 41
Keskusvaalilautakunnan varaesittelijä/sihteerin päätösehdotus:
Keskusvaalilautakunta saa tietoonsa seuraavat keskusvaalilautakunnan
kokoukset:
Keskusvaalilautakunta tarkistaa mahdolliset ehdokashakemusten
täydennykset (VaaliL 36 §) ja tekee mahdolliset huomautukset
vaaliasiamiehille sekä määrää puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten
keskinäisen järjestyksen ehdokaslistojen yhdistelmää varten (VaaliL 37 §)
maanantaina 10.5.2021 klo 9.00 valtuustosalissa. Jos huomautuksia tulee
määräaikaan 12.5.2021 kello 16 mennessä, pidetään keskusvaalilautakunnan
kokous keskiviikkona 12.5.2021 kello 16.00. Mikäli huomautuksia ei tule,
keskusvaalilautakunta ei kokoonnu ko. päivänä kello 16.00.
Keskusvaalilautakunta tekee perjantaina 14.5.2021 ennen ehdokaslistojen
yhdistelmän laatimista ehdokashakemusten ratkaisemisen jälkeen päätökset
ehdokkaan jättämisestä pois ehdokaslistojen yhdistelmästä tai
ehdokashakemuksen peruutuksen johdosta (§ 40).
Perjantaina 14.5.2021 kello 13.00 pidettävässä kokouksessa
keskusvaalilautakunta hyväksyy ehdokashakemukset ja laatii ehdokaslistojen
yhdistelmän.
Toimistosihteeri Saini Malinen kirjaa tiedot ehdokkaista valtakunnalliseen
ehdokasrekisteriin perjantaina 14.5.2021 ennen kello 16.00.
Perjantaina 14.5.2021 ehdokaslistojen yhdistelmä laitetaan julkisten
kuulutusten ilmoitustaululle.
Keskusvaalilautakunta tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat (§ 63.1)
perjantaina 11.6.2021 kello 17.00 alkavassa, vähintään kello 19.00
kestävässä kokouksessa kunnanjohtajan työhuoneessa / kokoushuoneessa.
Keskusvaalilautakunta laskee ennakkoäänet (86.1 §) sunnuntaina 13.6.2021
kello 17.00 kunnanjohtajan työhuoneessa / hallintojohtajan työhuoneessa /
kokoushuoneessa.
Keskusvaalilautakunta tarkastaa vaalipäivänä annetut äänet (87.1 §)
maanantaina 14.6.2021 kello 9.00 valtuustosalissa.
Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen, julkaisee tulokset ja
tiedottaa tuloksesta (95 §) keskiviikkona 16.6.2021 kello 9.00 valtuustosalissa.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija Mari Jalava.
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Lisätietoja antaa Mari Jalava, puhelin 0447 499263, mari.jalava@tervo.fi .
_________________________________________________________

_____________________________
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37, 39, 40

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

10.5.2021/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

10.5.2021

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
34, 35, 36, 38, 41
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

10.5.2021/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)
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