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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Keskusvaaliltk § 23
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.
Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille 13.4.2021.
Keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteerin päätösesitys:
Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTEN LASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Keskusvaaliltk § 24
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 päätösesitys:
Keskusvaalilautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjan
tarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Helena Kautto ja Jouko
Paretskoi.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Keskusvaaliltk § 25
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 päätösesitys:
Keskusvaalilautakunta päättää asialistan hyväksymisestä.
Päätös:
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
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VUODEN 2021 KUNTAVAALIT: ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN JA NIISTÄ
ILMOITTAMINEN, KORONAVIRUSTILANTEEN VAIKUTUS, VAALITIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ,
VAALIKOULUTUS YM.
Keskusvaaliltk § 26
Khall. § 65 (16.3.2021)
Khall. § 278 (17.11.2020)
Oikeusministeriö on toimittanut kuntien kunnanhallituksille seuraavan
sisältöisen kirjeen koskien vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja
(VN/20585/2020, 1.10.2020):
Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina
18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.–13.4.2021
(keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 7.−10.4.2021 (keskiviikosta lauantaihin).
Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo
keskiviikkona 31.3.2021.
Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa
1.6.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.
Oikeusministeriö pyytää kunnanhallitusta saattamaan tämän kirjeen kunnan
keskusvaalilautakunnan tietoon. Kirje on luettavissa oikeusministeriön
vaalisivuilla.
1. Vaalilainsäädäntö
Edellisten, huhtikuussa 2017 toimitettujen kuntavaalien jälkeen vaalilakiin
(714/1998) on tehty kolme muutosta:
- Vaalilain muutoksella (939/2017) otettiin käyttöön ulkomailta tapahtuva
kirjeäänestys ja sitä sovellettiin ensimmäisen kerran vuoden 2019
eduskuntavaaleissa ja sen jälkeen vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa;
- Vaalilain muutos (1223/2018) sisälsi eräitä teknisluonteisia uudistuksia, mm.
äänestysaluejakoa koskevien päätösten aikataulumuutoksen ja
mahdollisuuden lähettää äänioikeutetuille äänioikeusilmoitus (ilmoituskortti)
sähköisessä muodossa;
- Vaalilain muutos (1132/2019) liittyi Digi- ja väestötietoviraston (DVV)
perustamiseen 1.1.2020.
Ajantasainen vaalilaki löytyy Finlex-palvelusta.
2. Kuntajaon muutosten vaikutus
Kuntarakennelain (1698/2009) 23 §:n 1 momentin mukaan kuntajaon
muutoksen voimaantuloa edeltävänä vuonna toimitettavat kuntavaalit
toimitetaan uutta kuntajakoa noudattaen. Tämä koskee siis niitä kuntajaon
muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.1.2022. Hallituksen esityksen (HE
268/2014 vp) perusteluiden mukaan valtioneuvoston tulee näissä tapauksissa
tehdä kuntajaon muutosta koskeva päätös viimeistään vaalivuotta edeltävän
vuoden (siis vuoden 2020) loppuun mennessä. Toistaiseksi tällaisia kuntajaon
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muutoksia ei ole tiedossa.
3. Valtuuston päätös valtuutettujen lukumäärästä
Kuntavaaleissa valittavien valtuustojen koot määräytyvät kuntalain (410/2015)
16 §:n mukaisesti. Pykälän 1 momentissa säädetään valtuuston
vähimmäiskoosta. Pykälän 2 momentin mukaan valtuuston päätös valittavien
valtuutettujen 1 momentissa tarkoitettua lukumäärää suuremmasta
lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava
oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä eli siis
viimeistään 31.12.2020.
Jos kunta oli tehnyt vuoden 2017 kuntavaaleja varten päätöksen
vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen määrästä ja ilmoittanut sen
oikeusministeriölle 31.12.2016 mennessä ja aikoo nyt jatkaa samalla
valtuutettujen lukumäärällä vuoden 2021 kuntavaaleissa, ilmoitusta ei tarvitse
oikeusministeriölle tehdä.
Kunnan on huolehdittava, että ilmoitus tehdään sanotussa määräajassa.
Vapaamuotoiset ilmoitukset toivotaan tehtävän sähköpostitse osoitteeseen
vaalit@om.fi. Mikäli kunta on jo ennen tämän kirjeen laatimista ehtinyt tehdä
ilmoituksen kirjeellä tai sähköpostilla oikeusministeriön virastosähköpostiin,
ilmoitukset otetaan luonnollisesti sellaisenaan huomioon.
4. Kuntavaalien toimittaminen ja covid-19-pandemia
4.1 Yleistä
Koronaviruksen aiheuttama maailmanlaajuinen covid-19-tartuntatautiepidemia
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.
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4.2 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;
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 viisijäsenisinä (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.
5. Äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa
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
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äänestyspaikkojen riittävää lukumäärää yhtenä keskeisenä tekijänä hyvän
äänestysaktiivisuuden saavuttamiselle kuntavaaleissa.
Kunnan on vaalijärjestelyissään huolehdittava siitä, että äänestäminen
äänestyspaikoissa on kaikissa tilanteissa äänestäjille mahdollisimman
turvallista ja että järjestelyt myös näyttävät äänestäjien silmissä siltä. Yhtä
lailla on huolehdittava vaalivirkailijoiden turvallisuudesta.
5.1 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.
Ennakkoäänestyspaikassa on voitava pitää riittävät turvavälit äänestämään
tulleiden kesken. Ennakkoäänestyspaikkoja tulisi perustaa riittävä määrä ja eri
puolille kuntaa/kaupunkia, jotta äänestäjät jakaantuisivat mahdollisimman
tasaisesti eri paikkojen kesken, jolloin suuria ruuhkia ei syntyisi.
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 mainitut
näkökohdat.
5.2 Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen
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 2021 kuntavaaleissa noudatetaan sitä äänestysaluejakoa, joka tulee
voimaan 1.1.2021 ja joka perustuu kuntien 31.8.2020 mennessä Digi- ja
väestötietovirastolle ilmoittamiin äänestysaluejakopäätöksiin.
Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty
vaalipäivän äänestyspaikka. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen
äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin
hänen kohdalleen. Oikeusministeriö suosittelee, että päättäessään vaalipäivän
äänestyspaikoista kunnat noudattavat soveltuvin osin tämän kirjeen liitteessä 1
olevia yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja koskevia kriteereitä.
Viime vuosina kunnat ovat vähentäneet merkittävästi äänestysalueidensa
määrää. Tämä on siten merkinnyt tuntuvaa heikennystä äänioikeutettujen
mahdollisuuksiin äänestää vaalipäivänä. Ministeriö suosittelee, että jatkossa
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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.
5.3 Äänestyspaikkoja koskevien päätösten aikataulu
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä
oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 29.1.2021
mennessä.
6. Äänestyspaikkatietojen ja muiden tietojen merkitseminen
vaalitietojärjestelmään
6.1 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 joulukuussa 2020 lähetettävässä
kirjeessään. Samoin VAT-ohjeessa nro 2b tulee olemaan tarkemmat ohjeet
tietojen ilmoittamisesta. Näihin ohjeisiin on huolellisesti tutustuttava ja niitä
tarkoin noudatettava.
6.2 Muiden tietojen merkitseminen
Kunnan keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että
pohjatietojärjestelmään merkitään
1) keskusvaalilautakunnan voimassa olevat yhteystiedot vuoden 2021
kuntavaaleissa ja että tiedot kuitataan järjestelmässä tarkistetuiksi. Erityisesti
tulee huolehtia, että pohjatietoihin merkitään
− äänioikeusilmoitukselle (ilmoituskortille) tulostuva kunnan
keskusvaalilautakunnan puhelinnumero (ns. yleisöpuhelin) ja
− vaaliluettelon toimitusosoite, jonka tulee olla käyntiosoite (ei PL-osoite);
2) kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärä. Valtuutettujen lukumäärä on
joko
− kuntalain 16 §:n 1 momentin mukaisesti määräytyvä valtuutettujen lukumäärä
tai
− kunnan oikeusministeriölle 31.12.2016 mennessä ilmoittama ja vuoden 2017
kuntavaaleissa käytetty lukumäärä, jota kunta ei ole myöhemmin muuttanut tai
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− kunnan oikeusministeriölle 31.12.2020 mennessä ilmoittama lukumäärä.
6.3 Tietojen merkitsemisen aikataulu
Kunnan on huolehdittava siitä, että kaikki edellä mainitut tiedot, siis yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen tiedot, vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot,
keskusvaalilautakunnan yhteystiedot, vaaliluettelon toimitusosoite sekä
kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärä, merkitään vaalitietojärjestelmän
pohjatietojärjestelmään perjantaihin 29.1.2021 klo 12 mennessä. Tietojen tulee
ehdottomasti olla oikein, koska ne (kahta viimeksi mainittua lukuun ottamatta)
tulostetaan äänioikeutetuille lähetettävään äänioikeusilmoitukseen
(ilmoituskorttiin) ja sen liitteelle. Vastuu tietojen oikeellisuudesta on kunnalla.
7. Kunnan vaaliviranomaisten kelpoisuudesta ja esteellisyydestä
Vaaliviranomaisia koskevat kelpoisuus- ja esteellisyyssäännöt ovat tiivistetysti
seuraavat:
7.1 Kunnan keskusvaalilautakunta
Vuoden 2021 kuntavaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii vuoden 2017
vaaleissa 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. Jäsen, joka on
ehdokkaana kuntavaaleissa, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan
työskentelyyn siitä lukien, kun häntä koskeva ehdokashakemus on annettu
lautakunnalle. Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla
keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä.
Esteellisyys: Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä
hallintolain 27−30 §:ssä säädetään. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi
sitä, että keskusvaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso on
esteellinen osallistumaan ehdokasasettelusta päättämiseen puolisoaan
koskevan listan osalta, ennakkoäänten laskentaan, tarkastuslaskentaan ja
vaalien tuloksen vahvistamiseen.
7.2 Vaalilautakunta
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. 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
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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 vaalilauta kunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun
ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä oleva 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.
7.3 Vaalitoimikunta
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. Jäsenenä tai
varajäsenenä eivät voi olla ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa,
sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa
ehdokkuutta missä tahansa kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi
asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi missään
kunnassa. 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.
7.4 Yleisen ennakkoäänestyspaikan ja kotiäänestyksen vaalitoimitsija
Kelpoisuus: Vaalitoimitsijana ei voi olla vajaavaltainen eikä myöskään
ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.
Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa
kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole
kelpoinen vaalitoimitsijaksi missään kunnassa.
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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.
7.5 Vaaliavustaja vaalipäivän äänestyspaikalla
Kelpoisuus: Vaaliavustajana ei voi olla vajaavaltainen 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.
8. Vaalitietojärjestelmän käyttö
8.1 Yleistä
Vuoden 2021 kuntavaaleissa kaikki kunnat käyttävät seuraavia
vaalitietojärjestelmän osajärjestelmiä:
1) pohjatietojärjestelmä (keskusvaalilautakunta),
2) ehdokastietojärjestelmä (keskusvaalilautakunta),
3) äänioikeustietojärjestelmä (ennakkoäänestyksen vaalitoimitsija,
keskusvaalilautakunta ns. ”jälkikirjauksissa”),
4) 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, verkkopankkitunnukset tai matkapuhelimeen
liitetty henkilövarmenne (mobiilivarmenne).
Kaikkiin osajärjestelmiin on edellisten eduskuntavaalien jälkeen tehty joukko
pienehköjä toiminnallisia parannuksia käyttäjiltä saatujen palautteiden pohjalta.
Pääosin järjestelmien käyttäminen on kuitenkin samanlaista kuin viime
kuntavaaleissa ja viime vuoden vaaleissa.
Vaalitietojärjestelmän tuotantokäyttö aloitetaan maanantaina 18.1.2021, jolloin
pohjatietojärjestelmä avautuu kuntien käyttöön. Vaalituki antaa
vaalitietojärjestelmän käytöstä tarkempia ohjeita, aikatauluja ja muistutuksia
erikseen vaalien valmisteluperiodin aikana.
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Kenraaliharjoitukset pidetään seuraavasti:
- ennakkoäänestys maanantaina 22.3.2021 ja
- laskenta ja sähköisen vaaliluettelon käyttö torstaina 25.3.2021.
Seuraavassa kiinnitetään kuntien huomiota vielä erityisiin käyttötapauksiin.
8.2 Äänioikeustietojärjestelmän käyttäminen vaalipäivänä
Äänioikeustietojärjestelmää (”sähköinen vaaliluettelo”) on käytetty vaalipäivän
äänestyksessä vuoden 2011 eduskuntavaaleista lukien. Vuoden 2017
kuntavaaleissa sitä käytettiin 120 kunnassa 529 äänestysalueella ja vuoden
2019 eduskuntavaaleissa 142 kunnassa 661 äänestysalueella.
Sähköistä vaaliluetteloa voidaan käyttää paperisen vaaliluettelon sijasta tai sen
rinnalla. Jokaisella äänestysalueella on kuitenkin oltava myös paperinen
vaaliluettelo.
Vuoden 2021 kuntavaaleissa sähköisen vaaliluettelon käyttöä vaalipäivän
äänestyksessä jatketaan seuraavasti:
- Vuosien 2011−2019 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 kuntavaaleissa 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).
8.3 Laskentajärjestelmän käyttö alustavassa laskennassa suoraan
äänestysalueelta
Alustavan laskennan tuloksia on useissa kunnissa tallennettu
tuloslaskentajärjestelmään suoraan äänestysalueilta vuodesta 2014 lukien.
Vuoden 2017 kuntavaaleissa suora tallennus oli käytössä 55 kunnassa 334
äänestysalueella ja vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 84 kunnassa 479
äänestysalueella.
Suoraa tallennusta aiemmin käyttäneet kunnat voivat halutessaan jatkaa
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samaa menettelyä ilmoittamalla aikeistaan vaalituelle. Myös muut kunnat
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.
8.4 Äänioikeuskyselyn mobiilikäyttö
Näissä kuntavaaleissa on tarkoitus ottaa käyttöön äänioikeusrekisterin
toiminto, 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.
9. Vaalimateriaali ja vaaliohjeet
Oikeusministeriön vaalimateriaalin tilausjärjestelmä avataan
keskusvaalilautakuntien käyttöön torstaina 10.12.2020 klo 8. Tilausjärjestelmä
on uudistunut painotalon vaihtumisen myötä (nyt PunaMusta Media Oyj), mutta
sen käyttöperiaatteet ovat samanlaiset kuin aiemmissakin tilausjärjestelmissä.
Keskusvaalilautakunnan tulee merkitä tilausjärjestelmään tarvitsemansa
vaalimateriaali viimeistään maanantaina 11.1.2021 klo 12. Oikeusministeriö
lähettää tilausjärjestelmän käytöstä tarkemmat ohjeet erikseen.
Vaalimateriaalin jakelu keskusvaalilautakunnille suoritetaan 12.2.2021 lukien.
Vaaliohjeet ja vaalitietojärjestelmän käyttöohjeet (VAT-ohjeet) jaetaan
keskusvaalilautakunnille 18.1.2021 lukien, kuitenkin niin, että VAT-ohjeet nro 1
ja 2b jaetaan kunnille jo 4.12.2020 lukien.
Uusien vaaliuurnien tarpeesta ja vanhojen vaaliuurnien kierrättämisestä
oikeusministeriö lähettää erillisen sähköpostikyselyn joulukuussa 2020.
10. Vaalikoulutus
10.1 Oikeusministeriön koulutus
Oikeusministeriön vaalikoulutus vuoden 2021 kuntavaaleja varten tapahtuu
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verkkokoulutuksena. Perinteisiä läsnä-koulutustilaisuuksia ei tällä kertaa
järjestetä. Ministeriö laatii vaalikoulutuskokonaisuuden, joka tulee kaikkien
kuntien katsottavaksi verkkoon 8.2.2021 lukien. Tarkoitus on, että kukin kunta
käy läpi ja suorittaa vaalikoulutuksen omatoimisesti haluamanaan ajankohtana.
Tämän lisäksi ministeriö järjestää helmikuussa 2021 verkossa suomenkielisiä
ja ruotsinkielisiä vaalikoulutusklinikoita, joissa kunnat voivat esittää
vaalikoulutuskokonaisuutta ja vaaliohjeita koskevia kysymyksiä.
Vaalituki ilmoittaa kunnille vaalikoulutuskokonaisuuden ja koulutusklinikoiden
verkkolinkit, klinikoiden tarkemmat ajankohdat sekä muut tarvittavat ohjeet
hyvissä ajoin ennen 8.2.2021.
Vaalikoulutuskokonaisuudessa käydään läpi vaaliohjeissa ja VAT-ohjeissa
selostettuja asioita:
- kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät,
- ehdokasasettelu,
- vaalikelpoisuus (Suomen Kuntaliitto ry:n osuus),
- ennakkoäänestyksen järjestäminen
- vaalipäivän äänestyksen järjestäminen
- vaalitietojärjestelmän käyttö, mm.:
• ehdokastietojärjestelmä,
• äänioikeustietojärjestelmä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa,
• äänioikeustietojärjestelmä keskusvaalilautakunnassa (”jälkikirjaukset”),
• äänioikeustietojärjestelmä vaalilautakunnassa (”sähköinen vaaliluettelo”),
• laskentajärjestelmä (ennakkoäänet; alustava ja tarkastuslaskenta).
10.2 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 seuraavasti:
- ehdokastietojärjestelmä 8.2.–2.3.
- äänioikeustietojärjestelmä (ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat) 8.2.–6.4.
- äänioikeustietojärjestelmä (vaalilautakunnat) 8.2.–17.4.
- äänioikeustietojärjestelmä (äänioikeuskyselyn mobiilikäyttö) 8.2.–6.4.
- laskentajärjestelmä keskusvaalilautakunnille 8.2.–15.4. ja suoraa tallennusta
käyttäville vaalilautakunnille 8.2.–17.4.
11. Oikeusministeriön ja vaalituen viestintä keskusvaalilautakunnille
Kuntavaalien valmistelun ja toimittamisen aikana oikeusministeriö ja vaalituki
tulevat viestimään keskusvaalilautakunnille pääasiassa sähköpostitse.
Keskusvaalilautakunnan onkin jo tässä vaiheessa syytä tarkistaa, että sillä on
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toimiva sähköpostiosoite. Vuoden 2019 vaalien aikaiset
keskusvaalilautakuntien yhteystiedot on koottu vaalit.fi-sivuille.
Sähköpostiosoitteiden mahdolliset muutokset ilmoitetaan vaalituelle
(vaalituki@om.fi).
12. Tervon kunnan vaalitoimielimet
Tervon kunnanvaltuusto (Kvalt. 12.6.2017 § 37 / 7.9.2017 § 65) valitsi
keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021
1. viisi varsinaista jäsentä ja
2. kuusi varajäsentä:
jäsen

varajäsen

Jouko Voutilainen
Pertti Julkunen
Jouko Paretskoi
Helena Kautto
Heta Nuutinen

1. vj. Teija Korhonen
2. vj. Marjaana Ylönen
3. vj. Liisa Jäntti
4. vj. Matti Laukkanen
5. vj. Marjatta Puranen
6. vj. Seppo Matilainen.

Puheenjohtajaksi nimettiin Jouko Voutilainen ja varapuheenjohtajaksi Pertti
Julkunen.
Tervon kunnanhallitus valitsi (Khall. 5.9.2017 § 202 / 26.9.2017 § 214)
vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan seuraavasti:
Vaalilautakunta
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
1. varajäsen
2. varajäsen
3. varajäsen
4. varajäsen
5. varajäsen

Mali Pentti
Kekkonen Kyllikki
Jäntti Taisto
Vehniäinen Pirjo
Kemppainen Seija
Pursiainen Ilkka
Lasse Tähtivaara
Orpana Eeva
Liimatainen Heikki
Korhonen Mirja.

Vaalitoimikunta
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
1. varajäsen
2. varajäsen
3. varajäsen

Harimo Ulla
Myyryläinen Veijo
Paretskoi Jouko
Kukkonen Arja
Ylönen Hannu
Nuutinen Heta.

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Nro/vuosi

Pöytäkirja

(8)

3/ 2021

Julkinen

19.4.2021

1.Nimeää vuoden 2021 kuntavaalien kunnan yleiseksi
ennakkoäänestyspaikaksi ja vaalipäivän äänestyspaikaksi kunnanviraston
valtuustosalin, osoite Tervontie 4, 72210 Tervo.
2. Päättää ennakkoäänestyspaikan aukioloajoiksi:
ke-pe
la-su
ma
ti

7.-9.4.2021
10.-11.4.2021
12.4.2021
13.4.2021

klo 9.00-15.00
klo 10.00-15.00
klo 9.00-15.00
klo 9.00-18.00.

Kunnanjohtajan kokouksessa antama muutettu päätösehdotus:
Kunnanhallitus
1.Nimeää vuoden 2021 kuntavaalien kunnan yleiseksi
ennakkoäänestyspaikaksi ja vaalipäivän äänestyspaikaksi kunnanviraston
valtuustosalin, osoite Tervontie 4, 72210 Tervo.
2. Päättää ennakkoäänestyspaikan aukioloajoiksi:
ke-pe
la-su
ma
ti

7.-9.4.2021
10.-11.4.2021
12.4.2021
13.4.2021

klo 9.00-15.00
klo 10.00-15.00
klo 9.00-15.00
klo 9.00-18.00.

3. Saa tietoonsa, että vaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi nimetty Kyllikki
Kekkonen ei ole käytettävissä ao. puolueen nimissä luottamustehtäviin.
Kunnanhallitus nimeää vaalilautakunnan seuraavasti:
Vaalilautakunta
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
1. varajäsen
2. varajäsen
3. varajäsen
4. varajäsen
5. varajäsen

Mali Pentti
Jäntti Taisto
Vehniäinen Pirjo
Kemppainen Seija
Pursiainen Ilkka
Tähtivaara Lasse
Orpana Eeva
Liimatainen Heikki
Korhonen Mirja
Turunen Elina.

Päätös:
Kunnanjohtajan kokouksessa antaman muutetun päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi.
______________________________________________________
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Khall. § 65
Vaalilautakunnan 2. varajäsen Lasse Tähtivaara on muuttanut pois
paikkakunnalta.
Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus nimeää vaalilautakunnan 2. varajäsenen Lasse Tähtivaaran
tilalle.
Kunnanjohtajan kokouksessa antama muutettu päätösehdotus:
1. Kunnanhallitus nimeää
- vaalilautakunnan 2. varajäsenen Lasse Tähtivaaran tilalle ja
- vaalitoimikuntaan varajäsenen Heta Nuutisen tilalle.
2. Kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikan aukioloajoiksi:
ke-pe
la-su
ma-pe
la-su
ma
ti

26.5-28.5.2021
29.-30.5.2021
31.5-4.6.2021
5.6-6.6.2021
7.6.2021
8.6.2021

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

Päätös:
Kohta 1:
Kunnanjohtajan kokouksessa antaman muutetun päätösehdotuksen mukainen.
Kunnanhallitus nimesi Matti Liimataisen vaalilautakunnan 2. varajäsenen
Lasse Tähtivaaran tilalle ja vaalitoimikuntaan varajäseneksi Pekka Nuutisen
Heta Nuutisen tilalle.
Kohta 2:
Kunnanjohtajan kokouksessa antaman muutetun päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi.
______________________________________________________
Keskusvaaliltk § 26
Kunnanhallituksen 16.3.2021 § 65 mukaisesti vuoden 2021 myöhempään
ajankohtaan siirrettyjen kuntavaalien kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka
ja vaalipäivän äänestyspaikka on aiemman päätöksen mukaisesti
kunnanviraston valtuustosali, osoite Tervontie 4, 72210 Tervo.
(Valtuustosalin viereinen kahvio otetaan lisätilaksi ennakkoäänestys- ja
vaalipäivinä. Äänestäjät ohjataan poistumaan kahvion kautta. Vaalipäivänä
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vaalilautakunnan taukotilaksi varataan viraston henkilökunnan kahviokäytössä
oleva B3-asuinhuoneisto).
Vaalilautakunnan kokoonpano on seuraava:
Vaalilautakunta
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
1. varajäsen
2. varajäsen
3. varajäsen
4. varajäsen
5. varajäsen

Mali Pentti
Jäntti Taisto
Vehniäinen Pirjo
Kemppainen Seija
Pursiainen Ilkka
Liimatainen Matti
Orpana Eeva
Liimatainen Heikki
Korhonen Mirja
Turunen Elina.

Vaalitoimikunnan kokoonpano on seuraava:
Vaalitoimikunta
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
1. varajäsen
2. varajäsen
3. varajäsen

Harimo Ulla
Myyryläinen Veijo
Paretskoi Jouko
Kukkonen Arja
Ylönen Hannu
Nuutinen Pekka.

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:
ke-pe
la-su
ma-pe
la-su
ma
ti

26.5-28.5.2021
29.-30.5.2021
31.5-4.6.2021
5.6-6.6.2021
7.6.2021
8.6.2021

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

Oikeusminiteriön vaalituesta 29.3.2021 tulleessa tiedotteessa todettiin
seuraavaa:
Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) tuli voimaan
29.3.2021. Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.
Ennakkoäänestys kotimaassa on 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla
2.–5.6.2021.Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021.
Kuntavaalien ehdokashakemukset tulee jättää keskusvaalilautakunnalle
viimeistään tiistaina 4.5. ennen kello 16. Vanhan aikataulun (määräaika 9.3.)
mukaisesti jätetyt ehdokashakemukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa,
mutta vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa niitä 4.5. mennessä.
Keskusvaalilautakuntien tulee tarkistaa ja kuitata torstaihin 8.4.2021 klo 12
mennessä vaalitietojärjestelmän pohjatietoihin 1) tiedot kunnan yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista aukioloaikoineen
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sekä 2) tiedot keskusvaalilautakunnan yhteystiedoista. Valittavien
valtuutettujen lukumäärää ei tarvitse kuitata uudelleen.
Keskusvaalilautakunnan uudet VAT-aikataulut -liite sisältää muuttuneet
keskusvaalilautakuntien VAT-aikataulut (Oheismateriaali 1).
Vaalitietojärjestelmän koulutusympäristö on yhä auki osoitteessa
https://koulutusvat.om.fi/Aloitus . Ehdokastietojen koulutusvaalitapahtuma ei
ole käytettävissä, mutta äänioikeuden käytön kirjausta sekä laskentaa voi
harjoitella kuten aiemminkin.
Kenraaliharjoitukset järjestetään 17.5. ja 20.5. Koulutusympäristö ei ole
käytössä kenraaliharjoitusten aikana.
Vaalitietojärjestelmän varakirjautumistunnukset on lähetetty kuntiin postitse
maaliskuun alussa. Varakirjautumistunnusten käyttöä harjoitellaan
kenraaliharjoituksissa. Lisätietoa varakirjautumistunnuksista on vaalituen 4.3.
lähettämässä sähköpostissa.
Helmikuussa julkaistuun keskusvaalilautakuntien verkkokurssiin on päivitetty
kuntavaalien 2021 muuttuneet aikataulut. Verkkokoulutuksen videoita ei ole
kuvattu uusiksi, ja ne saattavat sisältää vanhoja päivämääriä. Kurssin osoite
on https://www.eoppiva.fi/koulutukset/vaalikoulutus-kuntienkeskusvaalilautakunnille/.
Oikeusministeriön ohje vaalilautakunnille 31.3.2021. Sisältää ohjeen
karanteenissa olevien äänestämisen järjestämisestä (Oheismateriaali 2).
Oikeusministeriön ja Kuntaliiton vinkit ulkoäänestysjärjestelyihin
kuntavaaleissa 2021. Sisältää ohjeen karanteenissa olevien äänestämisen
järjestämisestä mm. vaaliavustajasta (vaalilaki 76.2 §) ja vaalilautakunnan
varajäsenestä (Oheismateriaali 3).
Oikeusministeriön vaalituen antamat Määräajat vuoden 2021 kuntavaaleissa
Vaalipäivä 13.6.2021 (Oheismateriaali 4).
Kunnat vastaavat vaalijärjestelyistä aiheutuvista kustannuksista
kuntavaaleissa. Poikkeuksellisesti kuntavaalien turvalliseen toimittamiseen on
osoitettu kunnille lisäavustusta 1,3 M€ sekä ennakkoäänestysajan
pidentämisestä on esitetty korvausta 4,9 M€ (1,1 €/äänioikeutettu).
Keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteerin päätösesitys:
1. Keskusvaalilautakunta saa tietoonsa
Kunnanhallituksen päätöksen 16.3.2021 § 65
Oikeusminiteriön vaalituen tiedotteen 29.3.2021
Uudet VAT-aikataulut
Vaalitietojärjestelmän koulutusympäristön
Kenraaliharjoitusten ajankohdat
Oikeusministeriön ohjeen vaalilautakunnille 31.3.2021
Oikeusministeriön ja Kuntaliiton vinkit ulkoäänestysjärjestelyihin
kuntavaaleissa 2021
- Oikeusministeriön vaalituen antamat Määräajat vuoden 2021
kuntavaaleissa, Vaalipäivä 13.6.2021
-
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Kunnille kuntavaaleihin osoitetun lisäavustuksen.
2. Keskusvaalilautakunta päättää, että vaalipäivänä vaalilautakuntaan
kutsutaan varsinaisten jäsenten lisäksi kaksi varajäsentä, vaaliavustaja
mahdollisessa karanteenissa olevien äänestäjien ulkona äänestämisen
järjestelyihin sekä Tervon metsästäjiä ohjeistamaan ulkona äänestäjiä
äänestyskäytänteisiin.
3. Keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan
ohjeistamaan ja kouluttamaan vaalilautakunnan, vaalitoimikunnan ja
vaalitoimitsijat toimeenpanemaan vaalit terveysturvallisesti.
Päätös:
Kohta 1:
Päätösehdotuksen mukainen lisäten seuraavaa:
Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen on toimittanut 12.4.2021
keskusvaalilautakunnille muistion Ehdokashakemusten käsittelystä vuoden
2021 kuntavaaleissa:
Vaaliasiamiehen 9.3.2021 mennessä (”vanhan lain” mukainen hakemusten
viimeinen jättöpäivä) keskusvaalilautakunnalle tekemä ehdokashakemus on
sellaisenaan edelleen voimassa, jollei vaaliasiamies muuta sitä 4.5.
mennessä. Ehdokashakemusta ei siis tarvitse tehdä uudelleen 4.5.
mennessä, jos tarkoitus on, että hakemus pysyy muuttumattomana. Sama
koskee ilmoituksia vaaliliitoista ja yhteislistoista.
Puolueen nimenkirjoittajien ilmoitus puoluetta kunnassa edustavasta
yhdistyksestä ja kyseisen yhdistyksen antama ilmoitus vaaliasiamiehestä,
jotka oli annettu 9.3.2021 mennessä tehdyn ehdokashakemuksen liitteenä,
ovat edelleen voimassa, jollei puolue tai yhdistys niitä muuta.
Keskusvaalilautakunnan on tarkistettava puolueiden nimenkirjoittajien tilanne
oikeusministeriön 26.4. antaman ilmoituksen (ks. kohta 9) mukaisesti. Jos
nimenkirjoittajat ovat vaihtuneet, puolueen on tehtävä uusi ilmoitus puoluetta
edustavasta yhdistyksestä.
Ehdokkaan suostumus ja vakuutus, joka oli 9.3.2021 mennessä annetun
ehdokashakemuksen liitteenä, on edelleen voimassa sellaisenaan ja
huolimatta siitä, että siihen on mahdollisesti merkitty kohtaan vaalipäivä
”18.4.2021”. Jos ehdokas haluaa peruuttaa jo allekirjoittamansa
suostumuksen, hänen tulee ilmoittaa, mieluiten todisteellisesti, siitä
vaaliasiamiehelle siten, että vaaliasiamies ehtii puolestaan ilmoittaa
keskusvaalilautakunnalle ennen 4.5.2021 klo 16 poistavansa ehdokkaan
listalta.
Vaaliasiamies voi muuttaa 9.3.2021 mennessä tekemäänsä
ehdokashakemusta aina 4.5. ennen klo 16 saakka. Hän voi:
-lisätä listalle uuden ehdokkaan,
-poistaa listalta jonkun ehdokkaan,
-muuttaa jonkun ehdokkaan tietoja,
-muuttaa ehdokkaiden järjestystä listalla,
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-peruuttaa koko hakemuksen.
Lisäksi vaaliasiamiehet voivat 4.5.2021 ennen klo 16 saakka
-purkaa 9.3.2021 mennessä ilmoitetun vaaliliiton tai yhteislistan,
-muodostaa kokonaan uuden vaaliliiton tai yhteislistan.
Vaaliasiamies voi halutessaan tehdä kokonaan uuden ehdokashakemuksen,
vaikka olisi tehnytkin hakemuksen jo 9.3.2021 mennessä. Tällöin myöhemmin
tehty hakemus kumoaa vanhan.
Vaaliasiamies, joka ei tehnyt ehdokashakemusta 9.3.2021 mennessä, voi
tehdä normaaliin tapaan ehdokashakemuksen 4.5. mennessä.
Keskusvaalilautakunta voi valmistavasti tarkastaa sille jo jätettyjä
ehdokashakemuksia ennen 10.5.2021 pidettävää kokoustaan. Valmistavassa
tarkastuksessa on huomioitava, että kuntavaalien äänioikeusrekisteri
perustetaan lauantaina 24.4. edellisen päivän (23.4.) VTJ-tietojen pohjalta.
Kaikki 4.5. mennessä tehdyt hakemukset on kuitenkin viimeistään
tarkastettava 10.5. pidettävässä kokouksessa.
Kuulutuksessa on hyvä mainita, että 9.3. mennessä jätetyt hakemukset ovat
edelleen voimassa, jollei vaaliasiamies niitä muuta, eikä niitä tarvitse tehdä
uudelleen. Kuulutus, joka laadittiin vanhan aikataulun nojalla (viimeistään 1.3.
pidetyssä kokouksessa), on mitätöitynyt.
Oikeusministeriö ilmoittaa keskusvaalilautakunnille 26.4.2021
puoluerekisteriin merkityt puolueet ja niiden nimenkirjoittajat (VaaliL 32 §).
Oikeusministeriön vastaava, vanhan aikataulun nojalla (1.3.) antama ilmoitus
on mitätöitynyt.
Keskusvaalilautakuntien kokoukset, jotka pidettiin 15.3., 17.3. ja 18.3.2021
(VaaliL 36, 37, 39-41 ja 43 §) sekä niissä tehdyt ratkaisut ovat mitätöityneet
vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain tultua voimaan. Näin
ollen esimerkiksi siinäkin tilanteessa, jossa 9.3. mennessä tehtyihin
ehdokashakemuksiin ei tehtäisi mitään muutoksia 4.5. mennessä,
keskusvaalilautakunnan tulee suorittaa kaikki niitä koskevat vaalilaissa
säädetyt toimenpiteet uudelleen.
Kohdat 2-3 päätösehdotuksen mukaiset.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
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KOTI- JA LAITOSÄÄNESTYS
Keskusvaaliltk § 27
Keskusvaaliltk § 17 (15.3.2021)
Keskusvaaliltk § 7 (11.2.2021)
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.
Jos äänestäjä on muuttanut toiseen kuntaan 26.2.2021 jälkeen
(äänioikeusrekisterissä olevan kotikunnan määräytymispäivä), ei hän voi
vuoden 2021 kuntavaaleissa äänestää kotiäänestyksessä.
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.
Kotiäänestyksen 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 6.4.2021 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
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ilmoitettuna aikana kello 9.00-20.00 välillä. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan
äänestäjille ilmoittautumisajan päätyttyä.
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 Veijo
Myyryläisen ja jäsenen Jouko Paretskoin. 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 6.4.2021 kello 16.00 mennessä Tervon
kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen Tervontie 4, 72210 TERVO
tai puhelimella kunnanviraston vaihteeseen 017-499111. 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 hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
Keskusvaaliltk § 17
Oikeusministeriön ja THL:n ohje kotiäänestyksen vaalitoimitsijoille, 3.3.20201,
VN/20585/2020, oheismateriaalina 1.
Koronaepidemian vuoksi on todennäköistä, että kotiäänestykseen
ilmoittautujia on aiempaa enemmän. Kotiäänestyksen toimeenpanoon
tarvittaneen myös varahenkilöitä. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden
varahenkilöiksi on nimetty kutsumajärjestyksessä Kukkonen Arja, Ylönen
Hannu ja Nuutinen Heta.
Kirjettä kotiäänestyksestä ei ole tarkoituksenmukaista ja tasa-arvoista lähettää
aiemmin kotonaan äänestäneille henkilöille. Ohjeistus kotiäänestyksestä on
annettu vaalikuulutuksessa.
Keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteerin päätösesitys:
Keskusvaalilautakunta
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

(8)

3/ 2021

19.4.2021

Julkinen

1. Päättää, että aiemmasta käytännöstä poiketen kirjettä kotiäänestyksestä
ei toimiteta aiemmin kotonaan äänestäneille.
2. Käy läpi koti- ja laitosäänestysohjeistukset ja tekee tarvittavat koti- ja
laitosäänestyksen toimeenpanoon liittyvät lisäohjeistukset.
Keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteerin kokouksessa antama muutettu
päätösesitys:
Keskusvaalilautakunta
1. Päättää, että aiemman käytännön mukaisesti kirje kotiäänestyksestä
toimitetaan aiemmin kotonaan äänestäneille, jotka ovat
äänioikeusrekisterissä.
2. Käy läpi koti- ja laitosäänestysohjeistukset ja tekee tarvittavat koti- ja
laitosäänestyksen toimeenpanoon liittyvät lisäohjeistukset.
Päätös:
Kohta 1:
Kohta 2:

Kokouksessa annetun muutetun päätösehdotuksen mukainen.
Keskusvaalilautakunta kävi läpi koti- ja
laitosäänestysohjeistukset.

Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
Keskusvaaliltk § 27
Oikeusministeriön ohje ”Laitosäänestyksen järjestäminen kuntavaaleissa
2021”, 1.4.2021 (Oheismateriaali 5). Laitosäänestys toteutetaan vähintään
yhtenä ja enintään neljänä ennakkoäänestysajanjaksoon 26.5.-8.6.2021
sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.
Keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteerin päätösesitys:
Keskusvaalilautakunta
- saa tietoonsa Oikeusministeriön ohje ”Laitosäänestyksen järjestäminen
kuntavaaleissa 2021”, 1.4.2021
- saa tietoonsa Kirjeen kotiäänestyksestä (liite 1).
- valtuuttaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ohjeistamaan ja
kouluttamaan vaalitoimikunnan toimeenpanemaan kuntavaalien koti- ja laitosäänestyksen terveysturvallisesti.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Laitosäänestys toimeen pannaan Attendo Vuokko-hoivakodissa Asontie 4,
Kuntoutusyksikkö Attendo Tervontähdessä, Kanervatie 2 sekä Kanervan
Palvelukodissa, Asontie 2.
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
19.4.2021

Nro/vuosi

(8)

3/ 2021

Julkinen

Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
19.4.2021

Nro/vuosi

(8)

3/ 2021

Julkinen

KUNTAVAALIEN TOIMITTAMINEN JA COVID-19-PANDEMIA
Keskusvaaliltk § 28
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;
d) vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi.
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

(8)

3/ 2021

19.4.2021

Julkinen

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

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

(8)

3/ 2021

19.4.2021

Julkinen

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 .
________________________________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
19.4.2021

Nro/vuosi

(8)

3/ 2021

Julkinen

KUNNAN VAALIVIRANOMAISTEN KOULUTTAMINEN
Keskusvaaliltk § 29
Keskusvaaliltk § 5 (11.2.2021)
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. Keskusvaalilautakunnan tai sen henkilöstön tulee
jakaa hyvissä ajoin ennen vaaleja asianomaisille viranomaisille
Oikeusministeriön kuntavaaleja varten laatimat vaaliohjeet. Lisäksi
keskusvaalilautakunnan edustajien tulee olla koko vaalien ajan viranomaisten
tavoitettavissa näiden kysymyksiä varten.
Vaalitietojärjestelmän koulutuskanta, jossa voi harjoitella eri osajärjestelmien
käyttöä, on kuntien käytettävissä seuraavasti:
- ehdokastietojärjestelmä 8.2.-2.3.2021
- äänioikeustietojärjestelmä (ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat) 8.2.6.4.2021
- äänioikeustietojärjestelmä (vaalilautakunnat) 8.2.-17.4.2021
- äänioikeustietojärjestelmä (äänioikeuskyselyn mobiilikäyttö) 8.2.-6.4.2021
- laskentajärjestelmä keskusvaalilautakunnille 8.2.-15.4.2021 ja suoraa
tallennusta käyttäville vaalilautakunnille 8.2.-17.4.2021
Oikeusministeriön vaalikoulutus vuoden 2021 kuntavaaleja varten tapahtuu
verkkokoulutuksena. Perinteisiä läsnä-koulutustilaisuuksia ei tällä kertaa
järjestetä. Ministeriö laatii vaalikoulutuskokonaisuuden, joka tulee kaikkien
kuntien katsottavaksi verkkoon 8.2.2021 lukien. Tarkoitus on, että kukin kunta
käy läpi ja suorittaa vaalikoulutuksen omatoimisesti haluamanaan
ajankohtana. Tämän lisäksi ministeriö järjestää helmikuussa 2021 verkossa
suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä vaalikoulutusklinikoita, joissa kunnat voivat
esittää vaalikoulutuskokonaisuutta ja vaaliohjeita koskevia kysymyksiä.
Vaalituki ilmoittaa kunnille vaalikoulutuskokonaisuuden ja koulutusklinikoiden
verkkolinkit, klinikoiden tarkemmat ajankohdat sekä muut tarvittavat ohjeet
hyvissä ajoin ennen 8.2.2021.
Vaalikoulutuskokonaisuudessa käydään läpi vaaliohjeissa ja VAT-ohjeissa
selostettuja asioita:
- kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät,
- ehdokasasettelu,
- vaalikelpoisuus (Suomen Kuntaliitto ry:n osuus)
- ennakkoäänestyksen järjestäminen
- vaalipäivän äänestyksen järjestäminen
- vaalitietojärjestelmän käyttö, mm.:
• ehdokastietojärjestelmä,
• äänioikeustietojärjestelmä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa,
• äänioikeustietojärjestelmä keskusvaalilautakunnassa (”jälkikirjaukset”),
• äänioikeustietojärjestelmä vaalilautakunnassa (”sähköinen vaaliluettelo”),
• laskentajärjestelmä (ennakkoäänet; alustava ja tarkastuslaskenta).
Keskusvaalilautakunnan sihteerin päätösehdotus:
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

(8)

3/ 2021

19.4.2021

Julkinen

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
ja käytännön järjestelyihin liittyvän koulutuksen vaalitietojärjestelmän
koulutuskantaa käyttäen keskiviikkona 24.3.2021 kello 8.00-10.00.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jouko Voutilainen ja sihteeri Kaija
Tarvainen järjestävät valtuustosalissa vaalilautakunnan jäsenille ja
varajäsenille vaalien säädöksiin ja käytännön järjestelyihin liittyvän
koulutuksen vaalitietojärjestelmän koulutuskantaa käyttäen keskiviikkona
14.4.2021 kello 8.00-10.00.
Oikeusministeriön koulutusoppaat jaetaan vaalilautakunnan ja
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajille.
Perjantaina 16.4.2021 keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jouko
Voutilainen, vaalilautakunnan puheenjohtaja Pentti Mali ja toimistosihteeri
Saini Malinen tarkistavat, että sunnuntain 18.4.2021 vaalipäivän
valtuustosalin järjestelyt ovat kunnossa.
Sunnuntaina 18.4.2021 toimistosihteeri Saini Malinen avaa valtuustosalin
ovet kello 7.45 ja antaa vaalimateriaalit vaalilautakunnan puheenjohtaja
Pentti Malille.
3. Päättää, että vaalitietojärjestelmän testaus suoritetaan vastuuhenkilöiden
toimesta.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen lisäten, että vaalitoimikunnan jäsenten ja
varajäsenten koulutus toimeenpannaan 24.3.2021 klo 10.00-12.00.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
Keskusvaaliltk § 29

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

(8)

3/ 2021

19.4.2021

Julkinen

Koulutusaineistot ovat osoitteessa
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/vaalikoulutus-kuntienkeskusvaalilautakunnille/
Oikeusministeriön ja THL:n Ohje ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijalle,
31.3.2021 (Oheismateriaali 6).
Keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteerin päätösesitys:
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jouko Voutilainen ja sihteeri Kaija
Tarvainen järjestävät valtuustosalissa vaalitoimitsijoille vaalien säädöksiin ja
käytännön järjestelyihin liittyvän koulutuksen vaalitietojärjestelmän
koulutuskantaa käyttäen keskiviikkona 12.5.2021 kello 8.00-10.00.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jouko Voutilainen ja sihteeri Kaija
Tarvainen järjestävät valtuustosalissa vaalilautakunnan jäsenille ja
varajäsenille vaalien säädöksiin ja käytännön järjestelyihin liittyvän
koulutuksen vaalitietojärjestelmän koulutuskantaa käyttäen keskiviikkona
12.5.2021 kello 10.00-12.00.
Perjantaina 11.6.2021 keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Jouko
Voutilainen, vaalilautakunnan puheenjohtaja Pentti Mali ja toimistosihteeri
Saini Malinen tarkistavat, että sunnuntain 13.6.2021 vaalipäivän valtuustosalin
järjestelyt ovat kunnossa.
Sunnuntaina 13.6.2021 toimistosihteeri Saini Malinen avaa valtuustosalin ovet
kello 7.45 ja antaa vaalimateriaalit vaalilautakunnan puheenjohtaja Pentti
Malille.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
19.4.2021

Nro/vuosi
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ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA JA AUKIOLOAJOISTA, VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKOISTA
JA KOTIÄÄNESTYKSEEN ILMOITTAUTUMISESTA / VALTUUTETTUJEN MÄÄRÄSTÄ /
EHDOKASHAKEMUSTEN JÄTTÄMISESTÄ SEKÄ MAHDOLLISTEN VAALILIITOJEN JA
YHTEISLISTOJEN ILMOITTAMISESTA KUULUTTAMINEN / VAALIKUULUTUKSEN
HYVÄKSYMINEN
Keskusvaaliltk § 30
Keskusvaaliltk § 6 (11.2.2021)
Oikeusministeriön ohjeen (Vaalilaki 49 § 1 mom. ja 67 § 3 mom.) mukaan
keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin, viimeistään 1.3.2021 tiedotettava,
sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi seuraavat asiat:
- yleiset ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat
- vaalipäivän äänestyspaikat
- kotiäänestykseen ilmoittautuminen.
Vaalilain 145 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin,
viimeistään 1.3.2021 kuulutettava siitä, montako valtuutettua valitaan.
Kuulutus voidaan antaa 34 §:ssä määrätyn ehdokashakemusten
vastaanottojärjestelyjä koskevan kuulutuksen kanssa. Kuulutus on viipymättä
julkaistava sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja pantava
nähtäville keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa.
Kuntalain 16 §:n 2 momentin mukaan valtuuston päätös valittavien
valtuutettujen saman pykälän 1 momentissa tarkoitettua lukumäärää
suuremmasta lukumäärästä on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta
edeltävän vuoden loppuun mennessä eli siis viimeistään 31.12.2020.
Jos kunta oli tehnyt vuoden 2017 kuntavaaleja varten päätöksen
vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen määrästä ja ilmoittanut sen
oikeusministeriölle 31.12.2016 mennessä ja aikoo nyt jatkaa samalla
valtuutettujen lukumäärällä vuoden 2021 kuntavaaleissa, ilmoitusta ei tarvitse
oikeusministeriölle tehdä.
Tervon kunnassa valtuutettujen lukumääräksi päätettiin 17 (seitsemäntoista)
1.6.2017 lukien (Kvalt. 20.9.2016 § 35). Tieto päätöksestä on toimitettu
oikeusministeriöön 31.12.2016 mennessä.
34 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin, viimeistään
1.3.2021 kuulutettava päätöksestä koskien ehdokashakemusten
vastaanottojärjestelyjä. Päätöksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava
tiedoksi puolueiden mahdollisesti ilmoittamille vaaliasiamiehille, pantava
nähtäville keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa sekä julkaistava sillä
tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.
Ehdokashakemus sekä ilmoitus vaaliliitosta ja ilmoitus yhteislistasta on
annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021
kello 16 mennessä.
Harkintansa mukaan keskusvaalilautakunta voi lisäksi kuuluttaa muista
vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista.

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

(8)

3/ 2021

19.4.2021

Julkinen

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 / valtuutettujen määrästä / ehdokashakemusten
jättämisestä sekä mahdollisten vaaliliitojen ja yhteislistojen ilmoittamisesta
julkaistaan kunnan www-sivujen ja kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi
paikallislehti Sisä-Savossa viikolla 8, tiistaina 23.2.2021. Lehtikuulutus
julkaistaan yhteiskuulutuksena Vesannon kunnan kanssa. Kuulutus
pannaan nähtäville keskusvaalilautakunnan kokoushuoneeseen.
2. Keskusvaalilautakunta päättää, että puolueen, yhteislistan ja
valitsijayhdistyksen on toimitettava ehdokashakemukset ja muut
vaaliasiakirjat sekä mahdolliset ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista
keskusvaalilautakunnan sihteerille Tervon kunnanvirastoon maanantaina
8.3.2021 kello 13.00-15.45 välisenä aikana tai viimeistään tiistaina
9.3.2021 kello 13.00-15.45 välisenä aikana.
3. Keskusvaalilautakunta hyväksyy vaalikuulutuksen.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
Keskusvaaliltk § 30
Kuulutus liitteenä 2.
Keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteerin päätösesitys:
1. Keskusvaalilautakunta päättää, että kuulutus ennakkoäänestyspaikoista ja
aukioloajoista, vaalipäivän äänestyspaikoista ja kotiäänestykseen
ilmoittautumisesta / valtuutettujen määrästä / ehdokashakemusten
jättämisestä sekä mahdollisten vaaliliitojen ja yhteislistojen ilmoittamisesta
julkaistaan kunnan www-sivujen ja kunnan virallisen ilmoitustaulun lisäksi
paikallislehti Sisä-Savossa viikolla 16, torstaina 22.4.2021. Lehtikuulutus
julkaistaan yhteiskuulutuksena Vesannon kunnan kanssa. Kuulutus
pannaan nähtäville keskusvaalilautakunnan kokoushuoneeseen.
2. Keskusvaalilautakunta päättää, että puolueen, yhteislistan ja
valitsijayhdistyksen on toimitettava mahdolliset ehdokashakemusten
täydennykset ja muut vaaliasiakirjat sekä mahdolliset ilmoitukset
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
19.4.2021

Nro/vuosi

(8)

3/ 2021

Julkinen

vaaliliitoista ja yhteislistoista keskusvaalilautakunnan sihteerille Tervon
kunnanvirastoon maanantaina 3.5.2021 kello 13.00-15.45 välisenä aikana
tai viimeistään tiistaina 4.5.2021 kello 13.00-15.45 välisenä aikana.
3. Keskusvaalilautakunta hyväksyy vaalikuulutuksen.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

(8)

3/ 2021

19.4.2021

Julkinen

ENNAKKOÄÄNTEN VASTAANOTTO KESKUSVAALILAUTAKUNNASSA
Keskusvaaliltk § 31
Keskusvaaliltk 10 § (11.2.2021)
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

7.4.2021 Jouko Voutilainen
8.4.2021 Pertti Julkunen
9.4.2021 Heta Nuutinen
10.4.2021 Jouko Paretskoi
11.4.2021 Helena Kautto
12.4.2021 Pertti Julkunen
13.4.2021 Jouko Voutilainen

Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
Keskusvaaliltk § 31
Keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteerin päätösesitys:
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja huolehtii lautakunnan jäsenten kanssa
annettujen ennakkoäänten vastaanottamisesta ja kuittaamisesta sovittavan
työnjaon mukaisesti:
keskiviikko
torstai
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

26.5.2021
27.5.2021

klo 14.00 Jouko Voutilainen
klo 14.00 Pertti Julkunen

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
19.4.2021

perjantai
lauantai
sunnuntai
maanantai
tiistai
keskiviikko
torstai
perjantai
lauantai
sunnuntai
maanantai
tiistai

28.5.2021
29.5.2021
30.5.2021
31.5.2021
1.6.2021
2.6.2021
3.6.2021
4.6.2021
5.6.2021
6.6.2021
7.6.2021
8.6.2021

Nro/vuosi

(8)

3/ 2021

Julkinen

klo 14.00 Helena Kautto
klo 14.00 Marjaana Ylönen
klo 14.00 Jouko Voutilainen
klo 14.00 Pertti Julkunen
klo 14.00 Helena Kautto
klo 14.00 Marjaana Ylönen
klo 14.00 Jouko Voutilainen
klo 14.00 Pertti Julkunen
klo 14.00 Helena Kautto
klo 14.00 Marjaana Ylönen
klo 14.00 Pertti Julkunen
klo 18.00 Jouko Voutilainen.

Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi
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3/ 2021

19.4.2021

Julkinen

KIRJEÄÄNESTYS
Keskusvaaliltk § 32
Keskusvaaliltk § 11 (11.2.2021)
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.
Kirjeäänestysmateriaalien tilauspalvelu kuntavaalien 2021 osalta aukeaa
18.1.2021.
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 hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________
Keskusvaaliltk § 32
Kirjeitse äänestäminen alkaa 14.5.2021aikaisintaan ehdokaslistojen
yhdistelmän laatimisen jälkeen.
Kirjeäänestysasiakirjojen oltava perillä asianomaisen kunnan
keskusvaalilautakunnassa viimeistään 11.6.2021 ennen klo 19.

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi

(8)

3/ 2021

19.4.2021

Julkinen

Ennakkoäänestys- ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen tehdään siten,
että perjantaina 11.6.2021 ennen kello 19 saapuneet ennakkoäänestysja kirjeäänestysasiakirjat ehditään käsitellä.
Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen jälkeen keskusvaalilautakunta
toimeenpanee hyväksyttyjen kirjeäänestysten vaalikuorissa olevien
äänestyslippujen uudelleen leimaamisen ja kuorittamisen.
Keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteerin päätösesitys:
Keskusvaalilautakunta saa tietoonsa kirjeäänestyksen ohjeistukset.
Päätös:
Päätösehdotuksen mukainen.
Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja

Nro/vuosi
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19.4.2021
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SEURAAVAT KOKOUKSET
Keskusvaaliltk § 33
Keskusvaalilautakunnan esittelijä/sihteerin päätösesitys:
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. Samassa kokouksessa
todetaan mahdolliset vaalien toimeenpanoon liittyvien henkilöiden
esteellisyydet.
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 19.00 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:
_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Tervon kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
19.4.2021

Nro/vuosi
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Päätösehdotuksen mukainen.

Asian valmistelija hallintojohtaja Kaija Tarvainen.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Kaija Tarvainen, puhelin 0447 499201,
kaija.tarvainen@tervo.fi .
________________________________________________________

_____________________________
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

TERVON KUNTA

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus
Kuntalaki 410/2015 § 134

Keskusvaalilautakunta

Kokouspäivämäärä

§:t

19.4.2021

26, 27, 29, 30, 31, 32

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

20.4.2021/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

19.4.2021

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
23, 24, 25, 28, 33
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

20.4.2021/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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