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KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2021

Keskusvaalilautakunta
KOKOUSAIKA

Maanantai 26.4.2021 klo 15:00 – 15:10

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone Raharinne, Koulutie 2

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Merja Kannosto
Matti Koskensalo
Pirkko Laitajärvi
Seppo Leponiemi
Raimo Sällilä

(ja merkintä siitä, kuka
toimi puheenjohtajana)
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ASIAT

§§ 9 – 12

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Raimo Sällilä
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirjanpitäjä

Noora Nieminen

Tarkastusaika

Kunnanvirasto ___.___.2021

Matti Koskensalo

Merja Kannosto

Paikka ja pvm

Jämijärven kunnanvirasto

___.___.2021

Virka-asema

Allekirjoitus

talous- ja hallintopäällikkö

Noora Nieminen

Jämijärven kunta
Päivämäärä
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Keskusvaalilautakunta
26.4.2021
12
_____________________________________________________________________________

9§

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.
____

10 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätösehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Koskensalo ja Merja Kannosto.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Keskusvaalilautakunta
26.4.2021
13
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11 §

ILMOITUSASIAT
1. Keskusvaalilautakunnalle saapuneet kirjeet:
- Oikeusministeriö
Vuoden 2021 kuntavaalit: Uusi vaalipäivä 13.6.2021
8.3.2021
Ohjeistusta keskusvaalilautakunnalle (sis. laitosäänestyksen järjestäminen kuntavaaleissa 2021, ohje ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijalle, ohje vaalilautakunnalle, vinkkejä ulkoäänestysjärjestelyihin kuntavaaleissa 2021)
31.3.2021
Muistio ehdokashakemusten käsittelystä vuoden 2021 kuntavaaleissa
12.4.2021
- Oikeusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ohje keskusvaalilautakunnalle toimistotyön ja ääntenlaskennan järjestämisestä
3.3.2021
- Jämijärven kunta
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 19 § / 22.2.2021: Väliaikaisten varajäsenten määrääminen keskusvaalilautakuntaan
26.2.2021
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 35 § / 29.3.2021: Yleisen ennakkoäänestyspaikan ja vaalipäivän äänestyspaikan määrääminen vuoden
2021 kuntavaaleja varten
15.4.2021
- Pieni ele ry
Kirje keskusvaalilautakunnille
19.3.2021

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
26.4.2021
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12 §

ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ JA KOTIÄÄNESTYKSESTÄ KUULUTTAMINEN
KUNTAVAALEISSA 2021/VAALIPÄIVÄ 13.6.2021

Vuoden 2021 kuntavaalit on siirretty kuntavaalien siirtämisestä annetulla
lailla (256/2021), joka tuli voimaan 29.3.2021. Uusi vaalipäivä on
13.6.2021 ja kotimaassa toimitettavan ennakkoäänestyksen ajankohta on
26.5.2021-8.6.2021. Uuden aikataulun myötä kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään 1.6.2021 ennen klo 16.00.
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 29.3.2021 § 35 päättänyt seuraavasti:
Kunnanhallitus päättää, että
1) Jämijärven kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka kuntavaaleissa
vuonna 2021 on Jämijärven keskuskoulu (käyntiosoite Koulutie 6).
2) Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:
maanantai–perjantai klo 10.00–17.00
lauantai–sunnuntai klo 12.00–14.00
3) Jämijärven kunnassa vuoden 2021 kuntavaaleissa varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka on Jämijärven keskuskoulu
4) Jämijärven kunnassa vuonna 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa laitosäänestys toimeenpannaan Attendo Jämijärven hoivakodissa.
Vaalilain 49 § mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava
kunnan alueella kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Vaalilain 67 § mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.
Aikataulumuutoksista johtuen keskusvaalilautakunnan on julkaistava
edellä mainituista asioista uusi kuulutus.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Keskusvaalilautakunta
26.4.2021
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Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943

Päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta kuuluttaa ennakkoäänestyksestä ja kotiäänestyksestä liitteen 12.1 mukaisesti kunnan ilmoitustaululla, Kankaanpään
Seutu –lehdessä ja kuntatiedotteessa.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Keskusvaalilautakunta
26.4.2021
16
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13 §

VUODEN 2021 KUNTAVAALIEN EHDOKASHAKEMUSTEN JÄTTÄMISESTÄ
MÄÄRÄÄMINEN JA KUULUTTAMINEN SEKÄ VALITTAVIEN VALTUUTETTUJEN
MÄÄRÄSTÄ KUULUTTAMINEN / VAALIPÄIVÄ 13.6.2021
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.
Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan kunnan 9.3.2021 mennessä vastaanottamat ehdokashakemukset ja ehdokkaiden suostumukset ovat voimassa myös vaalipäivän ollessa 13.6.2021. Vaalien siirtymisestä johtuen
uusia ehdokashakemuksia on mahdollista jättää ja jo jätettyjä muuttaa
4.5.2021 klo 16.00 asti.
Liiteet: Oikeusministeriön kirje - Vuoden 2021 kuntavaalit: Uusi vaalipäivä
13.6.2021 (13.1.), ehdotus kuulutukseksi (13.2)
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943

Päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta päättää
1. hyväksyä liitteen 13.2 mukaisen kuulutuksen
2. antaa sen tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille
3. asettaa sen nähtäväksi kokoushuoneistossaan
4. julkaisee kuulutuksen kunnan ilmoitustaululla, Kankaanpään Seutu –
lehdessä ja kuntatiedotteessa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Keskusvaalilautakunta
26.4.2021
17
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Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:

Jämijärven kunta
Päivämäärä
Sivu
Keskusvaalilautakunta
26.4.2021
18
_____________________________________________________________________________

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Pykälät: Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa lisäksi 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 14.5.2021 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
26.4.2021
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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: 9 – 13
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (kuntalaki, 410/2015, 136 §).

