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14 §

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.
____

15 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Päätösehdotus:

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pirkko Laitajärvi ja Krista Koskinen.
____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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16 §

ILMOITUSASIAT
1. Keskusvaalilautakunnalle saapuneet kirjeet:
- Oikeusministeriö
Tiedote koskien vaalivirkailijoiden rokottamista koskevaa asetusmuutosta
19.4.2021

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
10.5.2021
22
_____________________________________________________________________________
17 §

KUNTAVAALIEN 2021 EHDOKASHAKEMUSTEN KÄSITTELY

Vaalilain 31 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelee kuntavaaleissa
kunnan keskusvaalilautakunta. Vaalilain 35 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on tutkittava, onko ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta jätetty sille laissa säädetyssä
määräajassa (4.5.2021 klo 16.00 mennessä) ja onko asiakirjat laadittu
laissa tai sen nojalla säädetyin tai määrätyin muodoin sekä ovatko ehdokkaat vaalikelpoisia ja onko heidän ehdokkuudelleen muutoin laissa säädettyä estettä. Ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen asiana ei
ole tutkia, miten jäsenäänestys ja ehdokkaiden asettaminen siihen liittyvine menettelyineen puolueessa taikka sen piiri-, perus- tai muussa järjestössä taikka puolueen jäseniä kunnassa edustavassa yhdistyksessä on
toimitettu.
Vaalilain 36 §:n mukaan ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen tarkastetaan 34. päivänä ennen kuntavaalien vaalipäivää pidettävässä kokouksessa.
Jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei
ole annettu viranomaiselle määräaikana, se jätetään tutkimatta.
Puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen
vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos:
1) ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole
tehty tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka
ehdokashakemukseen ei ole liitetty tässä laissa edellytettyjä asiakirjoja;
2) ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1 kohdassa mainitusta
syystä voida pitää lainmukaisina; taikka
3) ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on
asetettu samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla.
Vaalilain 146 §:n mukaan kuntavaaleissa voivat ehdokkaita asettaa:
1) puolueet
2) äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen.
Ehdokkaita asetettaessa kahdella tai useammalla puolueella on oikeus
yhtyä vaaliliitoksi sopimalla siitä keskenään. Kahdella tai useammalla valitsijayhdistyksellä on oikeus vastaavalla tavalla muodostaa yhteislista.
Vaalilain 147 §:n mukaan puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa kussakin kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita. Jos ehdokkaiden enimmäismääräksi ei
saada kokonaislukua, pyöristetään tulos alaspäin. Jämijärven kunnassa
tämä tarkoittaa 25 henkilöä (17x1,5=25,5).
Vaalilain 148 §:n mukaan sama henkilö saadaan samoissa vaaleissa
asettaa vain yhden puolueen tai yhden valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Vaalilain 149 §:n mukaan puolueen ehdokkaat asettaa puolueen kunnan
keskusvaalilautakunnalle ilmoittama puolueen henkilöjäseniä kunnassa
edustava yhdistys.
Vaalilain 150 §:n mukaan valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdokkaan
asettamiseksi kuntavaaleja varten tarvitaan vähintään kymmenen äänioikeutettua kunnan asukasta. Kunnassa, jonka asukasluku on yli 1 500,
mutta enintään 2 000, saa valitsijayhdistyksen perustaa vähintään viisi
äänioikeutettua kunnan asukasta.
Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja, jossa on oltava seuraavat tiedot:
1) maininta siitä, mitkä kuntavaalit ovat kyseessä;
2) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen;
3) jokaisen jäsenen nimi, syntymäaika ja osoite;
4) jokaisen jäsenen allekirjoittama vakuutus siitä, että hän on kysymyksessä olevissa vaaleissa asianomaisessa kunnassa äänioikeutettu;
5) valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimi ja yhteystiedot.
Äänioikeutettu voi olla jäsenenä vain yhdessä valitsijayhdistyksessä. Jos
hän on jäsenenä kahdessa tai useammassa valitsijayhdistyksessä, kunnan keskusvaalilautakunnan on poistettava hänen nimensä kaikista perustamisasiakirjoista.
Vaalilain 153 §:n mukaan puolueen ehdokashakemukseen on liitettävä:
1) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa on mainittava siinä järjestyksessä kuin ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asetetaan, kunkin
ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen; etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan käyttää yleisesti tunnettua
ehdokkaan puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä; ehdokaslistassa ei
saa olla muita merkintöjä, paitsi jos ne ovat tarpeen ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämiseksi;
2) kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu suostumus hänet asettaneen puolueen ehdokkaaksi ja suostumus
ottaa vastaan valtuutetuntoimi sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaaleissa suostunut toisen puolueen eikä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi;
3) puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen antama ilmoitus siitä, että
yhdistys, jonka puolesta puolueen vaaliasiamies esiintyy, edustaa puolueen henkilöjäseniä kunnassa; ja
4) puoluetta edustavan yhdistyksen antama ilmoitus puolueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehensä nimestä, henkilötunnuksesta ja yhteystiedoista sekä yhdistyksen puolueen vaaliasiamiehelle ja hänen varamiehelleen antama valtakirja.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashakemus ja vakuutettava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia.
Vaalilain 154 §:n mukaan jos puolueet ovat sopineet yhtymisestä vaaliliitoksi, siitä on laadittava yhteinen ilmoitus, jossa luetellaan vaaliliittoon yhtyvät puolueet ja joka kaikkien vaaliliittoon yhtyvien puolueiden vaaliasiamiesten on allekirjoitettava. Vaaliliittoon yhtyneen puolueen vaaliasiamiehen on annettava ilmoitus kunnan keskusvaalilautakunnalle samanaikaisesti puolueen ehdokashakemuksen kanssa.
Vaalilain 155 §:n mukaan valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen on
liitettävä:
1) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi, jossa ehdokkaasta on 153
§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot;
2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu
suostumus hänet asettaneen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan valtuutetuntoimi sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa
vaaleissa suostunut toisen valitsijayhdistyksen eikä puolueen ehdokkaaksi; ja
3) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja.
Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashakemus, merkittävä siihen henkilötunnuksensa sekä vakuutettava
siinä, että ehdokas on vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäsenet
ovat itse allekirjoittaneet perustamisasiakirjan.

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

Päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta
1) toteaa sille jätetyt kuntavaalien 2021 ehdokashakemukset
2) tarkastaa ehdokashakemukset ja
3) antaa mahdolliset huomautukset vaaliasiamiehille.

Päätös:

Keskusvaalilautakunta totesi, että sille oli jätetty määräaikaan mennessä
seuraavat ehdokashakemukset:
Kansallinen Kokoomus r.p.
Perussuomalaiset r.p.
Suomen Keskusta r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Todettiin, että Suomen Keskusta r.p. ja Suomen Kristillisdemokraatit (KD)
– Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. ovat jättäneet ilmoituksen vaaliliitosta.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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Keskusvaalilautakunta tarkasti ehdokashakemukset ja hyväksyi ne.
Keskusvaalilautakunnalla ei ole huomautuksia vaaliasiamiehille.
_____

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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18 §

PUOLUEIDEN, YHTEISLISTOJEN JA VALITSIJAYHDISTYSTEN KESKINÄISEN
JÄRJESTYKSEN ARPOMINEN KUNTAVAALEISSA 2021

Vaalilain 37 §:n mukaan vaalilain 36 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa
määrätään puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen
järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten sekä presidentinvaalin ehdokkaiden keskinäinen järjestys ehdokasluetteloa varten.
Eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa arvotaan:
1) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys;
2) vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys;
sekä
3) yhteislistojen keskinäinen järjestys.
Yhteislistaan kuulumattomat valitsijayhdistykset järjestetään aakkosjärjestykseen.
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943
Päätösehdotus:

Keskusvaalilautakunta suorittaa vaalilain 37 §:n mukaisen arvonnan puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäisestä järjestyksestä
ehdokaslistan yhdistelmää varten.

Päätös:

Keskusvaalilautakunta arpoi vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja
vaaliliiton keskinäisen järjestyksen. Järjestys muodostui seuraavaksi:
1.
2.
3.
4.

Perussuomalaiset r.p.
Kansallinen Kokoomus r.p.
Vaaliliitto
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

Keskusvaalilautakunta arpoi vaaliliittoon kuuluvien puolueiden keskinäisen järjestyksen. Järjestys muodostui seuraavaksi:
1. Suomen Keskusta r.p.
2. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD)
r.p.
Todettiin, että keskusvaalilautakunnan suorittamien arvontojen tuloksena
puolueiden järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten on:
1. Perussuomalaiset r.p.
2. Kansallinen Kokoomus r.p.
3. Suomen Keskusta r.p.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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4. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD)
r.p.
5. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
_____
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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
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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: 14-18
Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (kuntalaki, 410/2015, 136 §).

