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35 §  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.  

 
____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

36 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Heli Syrjätie ja Emilia Laihonen. 

 
____ 
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37 § ILMOITUSASIAT  

 

1. Keskusvaalilautakunnalle saapuneet kirjeet: 
 

- Oikeusministeriö 
Aluevaalit vuonna 2022: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä il-
moittaminen, vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalimateriaali, vaalikoulu-
tus ym. 30.6.2021 
- Oikeusministeriö ja thl 
Ohje keskusvaalilautakunnalle toimistotyön ja ääntenlaskennan järjes-
tämisestä koronaepidemian aikana 9.11.2021 
- Jämijärven kunta 
Kunnanhallituksen pöytäkirjaote 141 § / 25.10.2021: 
Yleisen ennakkoäänestyspaikan ja vaalipäivän äänestyspaikan mää-
rääminen vuoden 2022 aluevaaleja varten 2.11.2021 
Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 145 § / 15.11.2021: Vaalilautakun-
nan ja vaalitoimikunnan nimeäminen vuoden 2022 aluevaaleja varten 
- Pieni ele ry 
Tiedote 28.10.2021 28.10.2021 
 
 

Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 
Päätösehdotus: Keskusvaalilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoon saaduksi. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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38 § 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 osallis-
tumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksis-
saan. 
 
Jämijärven kunnan hallintosäännön 31 §:n kohdan 5 mukaan talous- ja 
hallintopäällikön tehtävänä on vastata keskusvaalilautakunnan asioiden 
valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä toimia lautakunnan pöytäkirjanpi-
täjänä. Talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen on ilmoittanut ole-
vansa käytettävissä keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtäviin. Hallinto-
sihteeri Sirpa-Liisa Ritakorpi on ilmoittanut olevansa käytettävissä keskus-
vaalilautakunnan sihteerin varahenkilöksi.  
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Päätösehdotus: Keskusvaalilautakunta valitsee sihteerikseen talous- ja hallintopäällikkö 
Noora Niemisen ja tälle varahenkilöksi hallintosihteeri Sirpa-Liisa Ritakor-
ven. 

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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39 § VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKASTA, YLEISESTÄ 
ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKASTA JA KOTIÄÄNESTYKSEEN 
ILMOITTAUTUMISESTA KUULUTTAMINEN ALUEVAALEISSA 2022 

 
Vaalilain 49 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava 
kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja 
äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tie-
doksi. 
 
Vaalilain 48 §:n mukaan ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyk-
sen ajanjaksona: 
1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen pää-
töksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen kello 8:aa 
eikä kello 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää 
eikä kello 18:n jälkeen; 
2) Suomen edustustossa jokaisena päivänä edustuston päällikön mää-
rääminä aikoina, ei kuitenkaan pitkäperjantaina, ensimmäisenä pääsiäis-
päivänä, helluntaipäivänä, juhannuspäivänä, jouluaattona eikä ensimmäi-
senä tai toisena joulupäivänä; 
3) laitoksessa vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimi-
kunnan määrääminä aikoina; 
4) suomalaisessa laivassa vähintään yhtenä päivänä laivan päällikön 
määrääminä aikoina; 
5) kotiäänestyksessä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n 
välisenä aikana. 

 
Kunnanhallitus on kokouksessaan 25.10.2021 § 141 päättänyt seuraa-
vaa: 
 
1) Jämijärven kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on Jämijärven kes-
kuskoulu (käyntiosoite Koulutie 6)  
2) Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:  
12.-14.1. keskiviikko-perjantai klo 12.00 – 17.00  
15.-16.1. lauantai-sunnuntai klo 12.00 – 14.00  
17.-18.1. maanantai-tiistai klo 12.00 – 17.00  
3) Jämijärven kunnan varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikka on Jämijär-
ven keskuskoulu  
4) Laitosäänestys toimeenpannaan Attendo Jämijärven hoivakodissa. 

 
Vaalilain 46 §:n mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on 
siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestys-
paikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa, sen mukaisesti kuin 55 
§:ssä säädetään, äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kun-
nassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Koti-
äänestyksen 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. 
 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937
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Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 
Päätösehdotus: Keskusvaalilautakunta kuuluttaa asiasta liitteen 39.1 mukaisesti kunnan 

nettisivuilla, kunnan ilmoitustaululla, Kankaanpään Seutu ja UutisOiva –
lehdissä ja kuntatiedotteessa. 
 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
____ 
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40 § VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN YLEISEEN 
ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAAN JA KOTIÄÄNESTYKSEEN VUODEN 2022 
ALUEVAALEISSA 

 

Vaalilain 17 §:n mukaan ennakkoäänestyksestä, kotimaan yleisessä en-
nakkoäänestyspaikassa, Suomen edustustossa ja suomalaisessa lai-
vassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin koti-
maan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi vaali-
toimitsijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tar-
vittaessa olla kaksi tai useampia. 
 
Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänes-
tykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta. 
 
Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimi-
tettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapu-
villa. Muissa ennakkoäänestyspaikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on nimetty 
tai määrätty kaksi tai useampia, riittää, että ennakkoäänestystä toimitetta-
essa 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 vajaa-
valtainen eikä myöskään ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruk-
sensa tai vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa 
ehdokkuutta missä hyvinvointialueessa tahansa: esimerkiksi hyvinvointi-
alueella A ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimitsijaksi 
missään kunnassa. 
 
Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimitsijan toimintaan. 
Tämä tarkoittaa, että vaalitoimitsijaksi määrätty voi toimia kaikissa vaali-
toimitsijan tehtävissä. 
 
Suostumuksensa vaalitoimitsijan tehtävään ovat antaneet Merja Kangas-
niemi, Kari Niemi, Aku Autio, Riikka Koivumäki, Toni Ojala ja Marko Sil-
lanpää. Suostumuksensa kotiäänestyksen vaalitoimitsijan tehtävään ovat 
antaneet Ritva Mäkinen, Aku Autio, Riikka Koivumäki ja Toni Ojala. 

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

Päätösehdotus: Keskusvaalilautakunta määrää yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoi-
mitsijoiksi Merja Kangasniemen, Kari Niemen, Aku Aution, Riikka Koivu-
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mäen, Toni Ojalan ja Marko Sillanpään sekä kotiäänestyksen vaalitoimit-
sijoiksi Ritva Mäkisen, Aku Aution, Riikka Koivumäen ja Toni Ojalan. Val-
tuutetaan keskusvaalilautakunnan sihteeri hoitamaan työvuorojärjestelyt.  

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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41 § ÄÄNIOIKEUSTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ KUNTAVAALEISSA 2021 

 
Äänioikeustietojärjestelmää (”sähköinen vaaliluettelo”) on käytetty vaali-
päivän äänestyksessä vuoden 2011 eduskuntavaaleista lukien. Vuoden 
2021 kuntavaaleissa sitä käytettiin 152 kunnassa 682 äänestysalueella. 
Sähköistä vaaliluetteloa voidaan käyttää paperisen vaaliluettelon sijasta 
tai sen rinnalla. Jokaisella äänestysalueella on kuitenkin oltava myös pa-
perinen vaaliluettelo. Vuoden 2022 aluevaaleissa sähköisen vaaliluettelon 
käyttöä vaalipäivän äänestyksessä jatketaan seuraavasti: 
 
Oikeusministeriö ja vaalituki varaavat itselleen mahdollisuuden rajoittaa 
mukaan tulevien äänestysalueiden lukumäärää. Kunta voi myös perua 
tekemänsä ilmoittautumisen, jos ilmenee esimerkiksi teknisiä ongelmia. 
 

 Vuosien 20112021 vaaleissa järjestelmää käyttäneet kunnat: Jär-
jestelmää voidaan käyttää millä tahansa kunnan päättämillä äänes-
tysalueilla. Kunnan on kuitenkin hyvissä ajoin ennen vaaleja ilmoi-
tettava nämä äänestysalueet vaalituelle; 

 Muut kunnat: Kunta voi ilmoittaa vaalituelle kiinnostuksensa käyt-
tää järjestelmää yhdellä äänestysalueella. Sen jälkeen vaalituki ar-
vioi, 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 ennakkoäänes-
tyksessä.  
 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 
 

Päätösehdotus:  Keskusvaalilautakunta päättää, että äänioikeustietojärjestelmää käyte-
tään aluevaalien 2022 ennakkoäänestyksessä.  

 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: 38, 40, 41 

 

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 3.12.2021 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: 35, 36, 37, 39 

 

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. 

 
 


