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1§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.

Päätösehdotus:

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

2§

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätösehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Koskensalo ja Raimo Sällilä.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Keskusvaalilautakunta
1.2.2021
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3§

ILMOITUSASIAT
1. Keskusvaalilautakunnalle saapuneet kirjeet:
- Oikeusministeriö
Vuoden 2021 kuntavaalit
1.10.2020
- Kuntaliitto
Yleiskirje 9/2020 Kuntavaalit 18.4.2021
13.10.2020
- Jämijärven kunta
Kunnanhallituksen pöytäkirjaote 141 § / 14.12.2020:
Yleisen ennakkoäänestyspaikan ja vaalipäivän äänestyspaikan määrääminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten
22.12.2020
- Pieni ele ry
Tiedote 19.1.2021
19.1.2021

Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943
Päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoon saaduksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Keskusvaalilautakunta
1.2.2021
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4§

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN VALITSEMINEN

Vaalilain 14 §:n 2 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa
itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön. Se päättää muiden
kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan.
Talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen on ilmoittanut olevansa käytettävissä keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtäviin. Toimistovirkailija
Merja Kangasniemi on ilmoittanut olevansa käytettävissä keskusvaalilautakunnan sihteerin varahenkilöksi.
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943
Päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta valitsee itselleen sihteerin ja sihteerille varahenkilön.

Käsittely:

Noora Nieminen jääväsi itsensä (osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta
tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Tämän pykälän ajan pöytäkirjanpitäjänä toimi Merja Kannosto.

Päätös:

Keskusvaalilautakunnan sihteeriksi valittiin Noora Nieminen ja hänen varahenkilökseen Merja Kangasniemi.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Keskusvaalilautakunta
1.2.2021
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5§

ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ JA KOTIÄÄNESTYKSESTÄ KUULUTTAMINEN
KUNTAVAALEISSA 2021
Vaalilain 49 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava
kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.
Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat:
1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä
muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi;
2) valtioneuvoston asetuksella säädettävät Suomen edustustot ja niiden
toimipaikat sekä valtioneuvoston asetuksella säädettävät kuntavaalien
yleiset ennakkoäänestyspaikat Ahvenanmaan maakunnassa;
3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitos);
4) suomalaiset laivat, jotka ovat ulkomailla, kun ennakkoäänestys toimitetaan.
(8.5.2015/563)
Lisäksi ennakkoäänestys voidaan jäljempänä säädetyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona (kotiäänestys).
Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.12.2020 § 141 päättänyt seuraavaa:
1) Jämijärven kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on kirjastorakennuksen alakerrassa sijaitseva kokoushuone Raharinne
2) ennakkoäänestyspaikka on avoinna:
maanantai, keskiviikko – perjantai: klo 10.00 – 17.00
lauantai – sunnuntai: klo 12.00 – 14.00
tiistai: klo 10.00 – 20.00
3) Jämijärven kunnan varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka on Jämijärven keskuskoulu
4) vaalilain 9 § 3:n kohdan tarkoittamana ennakkoäänestyspaikkana toimii hoivakoti Attendo Jämijärvi.
Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on
siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa, sen mukaisesti kuin 55
§:ssä säädetään, äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun
kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa
laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty
äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Keskusvaalilautakunta
1.2.2021
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Päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta kuuluttaa asiasta liitteen 5.1 mukaisesti kunnan
nettisivuilla, kunnan ilmoitustaululla, Kankaanpään Seutu –lehdessä ja
kuntatiedotteessa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Keskusvaalilautakunta
1.2.2021
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6§

VUODEN 2021 KUNTAVAALIEN EHDOKASHAKEMUSTEN JÄTTÄMISESTÄ
MÄÄRÄÄMINEN JA KUULUTTAMINEN SEKÄ VALITTAVIEN VALTUUTETTUJEN
MÄÄRÄSTÄ KUULUTTAMINEN

Vaalilain 31 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelee kunnallisvaaleissa kunnan keskusvaalilautakunta. Vaalilain 33 ja 34 §:en mukaan keskusvaalilautakunnan on kokoonnuttava puheenjohtajan kutsusta hyvissä
ajoin, viimeistän 48. päivänä ennen vaalipäivää ja määrättävä kyseisessä
kokouksessa kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat
asiakirjat on annettava.
Päätöksestä samoin kuin kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä on laadittava kuulutus. Kuulutus on annettava tiedoksi puolueiden
ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa sekä julkaistava sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi (vaalilain 34 ja 145 §). Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa sekä tarpeen vaatiessa muualla kunnan päättämällä tavalla.
Kuntalain 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto.
Lain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset
muun ohella toimielimiestä. Jämijärven kunnanvaltuuston voimassaolevan
hallintosäännön 15 §:n mukaan Jämijärven kunnanvaltuustossa on 17
valtuutettua. Kuntalain 17 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin
valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen
valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943
Päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä ja kuuluttaa, että sille osoitettavat
ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat
kuntavaaleissa 2021 tulee jättää talous- ja hallintopäällikkö Noora Niemiselle tai toimistovirkailija Merja Kangasniemelle kunnanvirastossa liitteessä 6.1 mainittuina aikoina. Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää kuuluttaa vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuutettujen lukumäärän
(liite 6.1).

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Keskusvaalilautakunta
1.2.2021
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7§

VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN YLEISEEN
ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAAN JA KOTIÄÄNESTYKSEEN VUODEN 2021
KUNTAVAALEISSA

Vaalilain 17 §:n mukaan ennakkoäänestyksestä, kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, Suomen edustustossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useampia.
Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.
Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Muissa ennakkoäänestyspaikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on nimetty
tai määrätty kaksi tai useampia, riittää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa on saapuvilla yksi vaalitoimitsija. Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen
toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa
ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä
henkilöitä. Vaalitoimitsijaan ei sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia
säännöksiä.
Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan vaalitoimitsijana ei voi olla vajaavaltainen (alle 18-vuotias tai vajaavaltaiseksi julistettu) eikä myöskään ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa
kunnassa: esimerkiksi kunnassa A ehdokkaaksi asetetun sisar ei ole kelpoinen vaalitoimitsijaksi missään kunnassa.
Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimitsijan toimintaan.
Tämä tarkoittaa, että vaalitoimitsijaksi määrätty voi toimia kaikissa vaalitoimitsijan tehtävissä.
Suostumuksensa vaalitoimitsijan tehtävään ovat antaneet Merja Kangasniemi, Leena Sarin, Sirpa-Liisa Ritakorpi, Maarit Määttä, Marko Sillanpää,
Riikka Koivumäki ja Sirpa Mäenpää. Suostumuksensa kotiäänestyksen
vaalitoimitsijan tehtävään ovat antaneet Sirpa-Liisa Ritakorpi, Ritva Mäkinen, Marko Sillanpää, Riikka Koivumäki ja Maarit Määttä.

Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Keskusvaalilautakunta
1.2.2021
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Päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta määrää yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiksi Merja Kangasniemen, Leena Sarinin, Sirpa-Liisa Ritakorven,
Maarit Määtän, Marko Sillanpään, Riikka Koivumäen ja Sirpa Mäenpään
sekä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi Sirpa-Liisa Ritakorven, Ritva Mäkisen, Marko Sillanpää, Riikka Koivumäen ja Maarit Määtän. Valtuutetaan
keskusvaalilautakunnan sihteeri hoitamaan työvuorojärjestelyt.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Keskusvaalilautakunta
1.2.2021
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8§

ÄÄNIOIKEUSTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ KUNTAVAALEISSA 2021
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.
Oikeusministeriön mukaan 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.
Jämijärven kunta on käyttänyt äänioikeustietojärjestelmää ennakkoäänestyksessä.
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943

Päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta päättää, että äänioikeustietojärjestelmää käytetään kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyksessä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Keskusvaalilautakunta
1.2.2021
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Pykälät: 4, 7
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), sekä
kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jämijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä,
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi 8.2.2021 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti.
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
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven keskusvaalilautakunta.
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi
Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi
Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi
Puhelinnumero: 02 572 970

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Keskusvaalilautakunta
1.2.2021
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:




päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan kirjaamosta.
Muutoksenhakukielto
Pykälät: 1 – 3, 5 – 6, 8
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (kuntalaki, 410/2015, 136 §).

