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KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone Raharinne, Koulutie 2 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 
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Matti Koskensalo 

Juhani Rantasalo 

Riikka Saloniemi 
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Pöytäkirja on tarkastettu ja to-

dettu kokouksen kulun mu-
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Pöytäkirjan käsittelylehdet on sa-

malla varustettu nimikirjaimil-
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Tarkastusaika  

Kunnanvirasto ___.___.2021  

 

 

Matti Koskensalo                  Juhani Rantasalo  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 

YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

 

Paikka ja pvm 
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talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

19 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltai-
nen viisijäsenisenä. 

 
Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Koskensalo ja Juhani Rantasalo. 

 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

21 § KUNTAVAALIEN 2021 EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄ 

 
 
Vaalilain 41 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen 
on laadittava 31. päivänä ennen vaalipäivää viimeistään kello 16 aloitetta-
vassa kokouksessaan ehdokaslistojen yhdistelmä, jossa on samalle puo-
lelle lehteä painettuna: 
 
1) yhteinen otsikko sen selvittämiseksi, mitä vaaleja varten yhdistelmä on 
laadittu; sekä 
 
2) puolueiden ehdokaslistat, yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomien 
valitsijayhdistysten ehdokaslistat. 
 
Vaaliliittoon kuulumattomien ja vaaliliiton muodostaneiden puolueiden eh-
dokaslistat sekä yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdis-
tysten ehdokaslistat sijoitetaan 37 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun jär-
jestykseen siten, että ensin ovat puolueiden ehdokaslistat ryhmiteltyinä 
vasemmalta oikealle, sitten yhteislistat vastaavalla tavalla ryhmiteltyinä ja 
lopuksi yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat 
aakkosjärjestyksessä allekkain. Ehdokkaille annetaan tässä järjestyk-
sessä numerot alkaen numerosta 2. 
 
Jos puolueita, vaaliliittoja tai yhteislistoja on niin paljon, että niiden ryhmit-
tely vasemmalta oikealle oleellisesti haittaisi yhdistelmän luettavuutta, ne 
tai osa niistä voidaan ryhmitellä yhdistelmään arvonnan mukaista järjes-
tystä noudattaen myös allekkain. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden 
ehdokaslistat erotetaan riittävän selkeästi vaaliliittoon kuulumattomien 
puolueiden ehdokaslistoista. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden eh-
dokaslistojen alapuolelle tehdään merkintä siitä, että kyseiset puolueet 
ovat vaaliliitossa. 
 
Puolueiden ja yhteislistojen ehdokkaiden tiedot merkitään asianomaisen 
puolueen nimen tai yhteislistan nimityksen alle ryhmiteltyinä yhdelle tai 
useammalle palstalle ylhäältä alaspäin. Yhteislistaan kuulumattomien eh-
dokkaiden tiedot merkitään äärimmäiseksi oikealle allekkain numerojär-
jestyksessä erotettuina selvästi toisistaan. 
 
Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdistelmään numero, nimi ja arvo, 
ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä muissa kuin kun-
tavaaleissa kotikunta. Ehdokkaan etunimen rinnalla tai sen sijasta voi-
daan käyttää ehdokkaan yleisesti tunnettua puhuttelunimeä tai etunimeä 
lyhennettynä. Muita tietoja ehdokkaasta ei saa merkitä, paitsi jos ne ovat 
tarpeen henkilöllisyyden täsmentämiseksi. Yhdistelmään ei merkitä henki-
lötunnuksia. (8.5.2015/563) 
 
Puolueiden nimet merkitään yhdistelmään noudattaen puoluelain 
(10/1969) 4 §:n ja yhdistyslain (503/1989) 9 §:n 2 momentin säännöksiä. 
Yhteislistalle merkitään sille ehdotettu nimitys tai, jos se ei huomautuksen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

jälkeenkään ole sen mukainen kuin siitä II osassa säädetään tai jos ehdo-
tusta ei ole tehty, ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen määrää 
nimityksen, joka ilmaisee vain yhteislistan järjestyksen yhdistelmässä 
muihin yhteislistoihin nähden. Yhteislistaan kuulumattomalle valitsijayh-
distykselle ei merkitä nimitystä. 
 
Vaalilain 44 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan tulee saattaa 
kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä tai siinä olevat tiedot taikka tieto 
siitä, missä yhdistelmä on nähtävänä, äänioikeutettujen tiedoksi sillä ta-
valla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja lisäksi keskusvaalilau-
takunnan kokoushuoneistossa julkaistavalla ilmoituksella. Tarpeellinen 
määrä yhdistelmiä on hyvissä ajoin ennen vaaleja toimitettava kunnanhal-
litukselle, vaalilautakunnille, vaalitoimikunnille ja kunnan alueella olevien 
yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille. Niitä on lisäksi toi-
mitettava ehdokkaita asettaneiden puolueiden, yhteislistojen ja yhteislis-
taan kuulumattomien valitsijayhdistysten vaaliasiamiehille. Yhdistelmiä on 
myös pidettävä kunnan asukkaiden saatavana. 
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 

 
 

Päätösehdotus: Keskusvaalilautakunta 
1) laatii ehdokaslistojen yhdistelmän 
2) päättää julkaista ehdokaslistojen yhdistelmän kunnan ilmoitustaululla, 

keskusvaalilautakunnan kokoushuoneessa, kirjaston ilmoitustaululla ja 
kuntatiedotteessa 

3) päättää julkaista ilmoituksen Kankaanpään Seutu –lehdessä siitä, 
missä ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävillä 

4) päättää toimittaa tarpeellisen määrän ehdokaslistojen yhdistelmiä kun-
nanhallitukselle, vaalilautakunnalle, vaalitoimikunnalle, yleisen ennak-
koäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille, vaaliasiamiehille ja hoivakoti 
Attendo Jämijärvelle 

5) päättää, että ehdokaslistojen yhdistelmiä pidetään saatavana kunnan-
virastolla. 

 
Päätös: Keskusvaalilautakunta laati ehdokaslistojen yhdistelmän, joka on liit-

teessä 21.1, ja hyväksyi päätösehdotuksen sillä lisäyksellä, että kohdan 3 
ilmoitus julkaistaan myös UutisOiva-lehdessä. 
 
_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

22 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TOISEN VARASIHTEERIN 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 osallis-
tumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksis-
saan. 
 
Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 1.2.2021 § 4 valinnut sihteerik-
seen Noora Niemisen ja hänen varahenkilökseen Merja Kangasniemen.  
 
Vaalien onnistumisen varmistamiseksi on syytä valita keskusvaalilauta-
kunnalle vielä toinen varasihteeri.  
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Päätösehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää valita keskusvaalilautakunnan sihteerin 
toiseksi varahenkilöksi Sirpa-Liisa Ritakorven. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
_____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 22 

 

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 pää-

tös 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 ylei-

sesti nähtäväksi 14.6.2021 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti. 

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilau-

antai, 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 pu-

helinnumero.  

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan kirjaa-

mosta. 

 

Muutoksenhakukielto 

 

 Pykälät: 19-21 

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytän-

töönpanoa (kuntalaki, 410/2015, 136 §). 

 

Muutosta ei saa erikseen hakea vaalilaissa 714/1998 mainittuihin vaaliviranomaisen 

päätöksiin. 

 


