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Kirvesmäki Armi
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KÄSITELLYT ASIAT 1 - 8
LAILLISUUS JA
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALLEKIRJOITUKSET

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirjan tarkastus

Olli Koivukoski
Armi Kirvesmäki
puheenjohtaja
pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Valio Huopana ja Hannele Kivijärvi.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Perhossa 15.2.2021
Valio Huopana
Hannele Kivijärvi
Tämä pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuille 16.2.2021.
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TYÖSKENTELY
Kesk § 1

Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai
armi.kirvesmaki@perho.com.

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.
Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei saa olla puolueen tai
valitsijayhdistyksen vaaliasiamies.
Kunnan keskusvaalilautakunnan työskentelyyn ei saa osallistua sellainen jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on
asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi kyseisissä vaaleissa. Säännös
koskee vain kuntavaaleja, koska vain niissä ehdokashakemus toimitetaan kunnan
keskusvaalilautakunnalle.
Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja
muun tarvittavan henkilöstön.
Se päättää muiden kuin sen kokoukseen tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi
osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnä- ja puheoikeudesta kokouksessaan.
Oikeusministeriö on pyytänyt kiinnittämään huomiota vallitsevaan koronatilanteeseen
ja ennakoimaan se mahdollisimman hyvin koko vaalien osalta.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. (06) 888 3204 tai
0400 798 010.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ehdottaa, että
1. sihteerinä toimii hallintosihteeri Armi Kirvesmäki ja hänen estyneenä ollessa
sijaisena toimii henkilöstösihteeri Kirsi Polvilampi,
2. it-vastaavana toimii ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän tietoliikenneyhteyksien
hoitamista varten sekä sihteerin apuna mm. vaalilautakunnan ja vaalitoimitsijoiden
koulutusta varten tietohallintoasiantuntija Toni Varilan,
3. että keskusvaalilautakunnan kokous, jossa ehdokkaiden numeroiden määräämistä,
äänestyslippujen järjestämistä tai laskemista taikka vaalien tuloksen määräämistä varten, puolueiden ja yhteislistojen sekä yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten
vaaliasiamiehillä taikka heidän kutakin vaaliviranomaista varten erikseen kirjallisesti
valtuuttamilla henkilöillä ja vaaleja tarkkailevalla oikeusministeriön edustavalla henkilöllä tai tämän valtuuttamalla henkilöllä on oikeus olla läsnä (VaaliL 184 §).
4. oikeuttaa puheenjohtajan ja sihteerin tarvittaessa hankkimaan muita henkilöitä
sihteerin ja it-asiantuntijan avuksi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOUKSET
Kesk § 2

Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.

Kuntalaki 12 luku 90 §, Hallintosääntö 130 §: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai
hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista
lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä vähintään neljä päivää
ennen kokousta.
Kutsu muun toimielimen kokoukseen on lähetettävä jäsenille toimielimen määräämällä
tavalla.
Hallintosääntö 129 §:n toimielin määrää kokoustensa ajan ja paikan.
Keskusvaalilautakunnan on pidettävä kokous viimeistään 48. päivää ennen vaalipäivää
ja sen jälkeen, jos asioita on käsiteltävänä 40., 34., 32. ja 31. päivää ennen vaalipäivää, vaalipäivänä, vaalipäivän jälkeisenä päivänä ja 3. päivänä vaalipäivän jälkeen sekä muulloin, jos asian käsittely siitä vaatii.
Hallintosäännön 148 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla ja se pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää
aiemmin on ilmoitettu.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi Kirvesmäki, puh.
0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta päättää seuraavaa:

1. Varsinaiset kokoukset pidetään:
Torstaina 11.2.2021 klo 18.00 (kokous pidettävä viimeistään 1.3.2021)
 Keskusvaalilautakunnan on kuulutettava siitä, montako valtuutettua valitaan. (Vaalilaki 145 §) Vaalilain 34 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen
määrää viimeistään 48. päivänä ennen muiden vaalien vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava. Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi viranomaisen kokoushuoneistossa sekä julkaistava kuntavaaleissa sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan
tiedoksi.
Maanantaina 15.3.2021 klo 18.00


Pöytäkirjan tarkastus

ehdokashakemusten tarkastaminen, puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäisen järjestyksen määrääminen ehdokaslistojen yhdistelmässä sekä
mahdolliset huomautukset vaaliasiamiehille, Vaalilain 36 ja 37 §.
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Keskiviikko 17.3.2021 klo 18:00 tarvittaessa


käsitellään määräaikana saapuneiden ehdokashakemusten uudelleen käsitteleminen ja päätöksen vaaliliittoja ja yhteislistoja koskevien ilmoitusten johdosta, Vaalilain 39 §.

Torstai 18.3.2021 klo 15.30 (viimeistään klo 16.00)


päätetään ehdokashakemusten ratkaisemisen jälkeen tehtävät päätökset ehdokkaan jättämisestä pois ehdokaslistojen yhdistelmästä tai ehdokashakemuksen peruutuksen johdosta (40 §). Lisäksi ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen (41 §)
sekä ehdokkaista ehdokaslistojen yhdistelmässä olevien tietojen sekä ehdokkaiden
henkilötunnusten merkitseminen valtakunnalliseen ehdokasrekisteriin (43 § 2
mom.)

Perjantai 16.4.2021 klo 19.00


tarkastetaan ennakkoäänestysasiakirjat siten, että perjantaina 16.4.2021 ennen klo
19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä (vaalilain 63 §).

Sunnuntai 18.4.2021 klo 17.30


suoritetaan ennakkoäänien laskeminen (vaalilain 86 §, 1 mom.).

Maanantai 19.4.2021 klo 09.00


suoritetaan vaalipäivänä annettujen äänten tarkastuslaskenta (vaalilain 87 §).

Keskiviikko 21.4.2021 klo 18.00


vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen (95
§)

Lisäksi keskusvaalilautakunta kokoontuu tarvittaessa.
2. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun
yhteydessä viisi päivää ennen kokousta postitse ja samana päivänä myös tieto
tekstiviestinä.
3. Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan toisena päivänä kokouksesta ja pidetään
yleisesti nähtävänä kolmantena päivänä kokouksesta.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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TIEDOKSI/VALTUUTETTUJEN MÄÄRÄ 1.6.2021 ALKAEN
Khall § 217

Valmistelija kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.–13.4.2021 (keskiviikosta tiistaihin) ja
ulkomailla 7.-10.4.2021 (keskiviikosta lauantaihin).
Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun.
Kuntalain 16 §:ssä on määrätty kunnan asukaslukuun sidotut valtuutettujen vähimmäismäärät. Valtuutettuja valitaan pariton lukumäärä kunnan asukasluvun perusteella
porrastetusti siten, että mikäli kunnan asukasluku on enintään 5 000 asukasta, on valtuutettuja oltava vähintään 13.
Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 12.9.2016 § 64, että Perhon kunnanvaltuustoon valitaan 19 valtuutettua vuoden 2017 valtuustokaudesta alkaen.
Kuntavaaleissa valittavien valtuustojen koot määräytyvät kuntalain (410/2015) 16 §:n
mukaisesti. Pykälän 1 momentissa säädetään valtuuston vähimmäiskoosta. Pykälän 2
momentin mukaan valtuuston päätös valittavien valtuutettujen 1 momentissa tarkoitettua lukumäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on
ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun mennessä eli siis
viimeistään 31.12.2020.
Jos kunta oli tehnyt vuoden 2017 kuntavaaleja varten päätöksen vähimmäismäärää
suuremmasta valtuutettujen määrästä ja ilmoittanut sen oikeusministeriölle 31.12.2016
mennessä ja aikoo nyt jatkaa samalla valtuutettujen lukumäärällä vuoden 2021 kuntavaaleissa, ilmoitusta ei tarvitse oikeusministeriölle tehdä.
Kunnanvaltuusto keskusteli valtuuston 27.10.2020 kokouksen jälkeen pidetyssä iltakoulussa asiasta.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää esityksestään valtuutettujen määräksi 1.6.2021 alkaen.

Kunnanjohtajan muutettu päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää
kunnanvaltuutettujen määrän 1.6.2021 alkaen.
Päätös:

Kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

-----

Kvalt § 64

Lisätietoja asiasta antaa
lauri.laajala@perho.com.

Päätös:

Keskustelun aikana valtuutettu Jarkko Sivula esitti Keskustan valtuustoryhmän

Pöytäkirjan tarkastus

kunnanjohtaja

Lauri

Laajala,

puh.

0400

517

380

tai
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puolesta, että valtuuston koko on 19 henkilöä, jota valtuutetut Jussi Jänkä, Matti Kytölä
ja Anni Hertteli kannattivat.
Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti, että kunnanvaltuuston koko on 19 henkilöä.
---

-----

Kesk § 3

Valmistelija ja lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi
Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta merkitsee valtuutettujen määrän 19 1.6.2021 lukien tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

---

-----
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TIEDOKSI/ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN VUODEN 2021 KUNTAVAALEJA VARTEN
Khall § 205

Valmistelija kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa
7.-13.4.2021. Vaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) sekä kuntalain (410/2015)
kuntavaaleja koskevia säännöksiä.
Vaalilain
9
§:n
mukaan
kunnanhallitus
päättää
kotimaan
yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa
kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä
muuta johdu.
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on
ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä,
jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisestä syistä toisin määrätä. Erityinen syy voi
olla lähinnä vain kunnan jonkin alueen tai taajaman vähäiseksi arvioitu
äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa tulisi kuitenkin olla vähintään yksi sellainen
ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena ajanjakson (29.3.-4.4.2017)
päivänä. Tällaisen ennakkoäänestyspaikan lisäksi on mahdollista perustaa kunnan eri
alueille ennakkoäänestyspaikkoja, jotka ovat auki vähemmän kuin seitsemän päivää.
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan
päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna
arkipäivisin ennen klo 8 eikä klo 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisiin ennen klo
9 eikä klo 18 jälkeen.
Koronaviruksen aiheuttama maailmanlaajuinen covid-19-tartuntatautiepidemia johti
keväällä 2020 Suomessakin laajoihin valtioneuvoston päättämiin rajoitustoimiin, joita
on sittemmin tilanteen helpottuessa asteittain purettu. Elokuussa epidemia on kuitenkin
alkanut Suomessakin uudelleen voimistua, mistä johtuen valtioneuvosto on tehnyt
eräitä uusia linjauksia, mm. periaatepäätöksen maskisuosituksesta ja etätyöstä.
Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan huomioon koronavirustilanteen ja
varautumaan siihen, että jos tilanne on jossain muodossa edelleen päällä vielä ensi
keväänäkin, kuntavaalien toimittamisessa on syytä ottaa käyttöön eräitä
erityisjärjestelyitä.
Kunnan keskusvaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat
tehtäviinsä. Kussakin ennakkoäänestyspaikassa tulee olla vähintään kaksi
vaalitoimitsijaa yhtä aikaa saapuvilla.
Kunnan on sen jälkeen huolehdittava, että sanotut
Väestörekisterikeskukselle sen määräämin ajoin ja tavoin.

tiedot

ilmoitetaan

Ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä
pohjatietojärjestelmään perjantaihin 29.1.2021 klo 12:00 mennessä.
Kunnanhallituksen tulee myös
määrätä ennakkoäänestyspaikkoina olevat
sosiaalihuollon toimintayksiköt, joissa saa äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai
niihin otetut henkilöt. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan vähintään yhtenä ja
enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Pöytäkirjan tarkastus

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Keskusvaalilautakunta

11.02.2021

Kunnanhallitus
Keskusvaalilautakunta

§ 205
§4

1/2021

9

02.11.2020
11.02.2021

Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen joko omissa virastoissaan ja muissa
toimipaikoissaan tai hankkimalla palvelun joltain muulta luotettavalta taholta. Kunta
vastaa itse ennakkoäänestyksen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.
Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen
jakaa useampaan äänestysalueeseen. Perhon kunta on siirtynyt yhteen
äänestysalueeseen kunnanvaltuuston 19.4.2010, § 12 tekemällä päätöksellä.
Kunnanhallitus päättää vaalipäivän äänestyspaikasta.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus:

Kunnanhallitus päättää, että
1. Perhon kunnassa vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkana on
kunnanvirasto, Haanensali (os. Keskustie 2, 69950 PERHO) ja aukioloajat ovat:
ke-pe 7.-9.4.2021
la-su 10.-11.4.2021
ma-ti 12.-13.4.2021

klo 9-15
klo 11-14
klo 10-17

2. vaalipäivän 18.4.2021 äänestyspaikkana on kunnanvirasto, Haanensali (os.
Keskustie 2, 69950 PERHO) ja
3. sosiaalihuollon yksikössä Jalmiinakodilla vaalitoimikunnan päättämänä päivänä ja
aikana.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----

---

-----

Kesk § 4

Valmistelija ja lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi
Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta merkitsee
äänestyspaikat tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

---

-----

Pöytäkirjan tarkastus
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EHDOKASHAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN JA KUNTAVAALIEN KUULUTUSTEN JULKAISEMINEN
Kesk § 5

Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai
armi.kirvesmaki@perho.com.

Keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin tiedotettava vaaleista. Viimeistään ma
1.3.2021 on julkaistava kuulutus, jossa mainitaan montako valtuutettua valitaan ja
päätös ehdokashakemusten vastaanottojärjestelyistä (minä päivinä ja kellonaikoina
sekä missä kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetut ehdokashakemukset ja muut
ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava).
Keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista
tiedotettava:
- ennakkoäänestyspaikat ja -ajat
- kotiäänestykseen ilmoittautumisesta
- vaalipäivän äänestyspaikat ja -ajat
- harkintansa mukaan myös muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista.
Yksi tiedotettava muu asia voisi olla esim., että jos äänioikeutetulla ei ole
äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle
maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi Kirvesmäki, puh.
0400 798 010.

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta päättää:
1. että ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on
annettava keskusvaalilautakunnalle ti 9.3.2021 klo 16 mennessä. Vaaliasiakirjoja
vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai
hänen estyneenä ollessa kanslisti Tanja Kivijärvi puh. 040 684 2849 kunnanvirastolla
tai postitse: PL 20, 69951 PERHO.
2. julkaista kuulutuksen viikolla 9 ilmestyvässä kuntatiedote Perholaisessa ja kunnan
sähköisellä ilmoitustaululla, joka sisältää valittavien valtuutettujen määrän,
ehdokashakemusten
vastaanottojärjestelyt,
tiedot
ennakkoäänestyksestä,
kotiäänestyksestä sekä vaalipäivästä ja
3. lähempänä vaaleja julkaista toisen kuulutuksen Perholaisessa ja kunnan sähköisellä
ilmoitustaululla, jossa tiedotetaan ennakkoäänestyksestä, kotiäänestyksestä,
vaalipäivästä ja ehdokaslistojen yhdistelmän julkaisemisesta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN KOTIMAAN YLEISEEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAAN
JA KOTIÄÄNESTYKSEEN
Kesk § 6

Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai
armi.kirvesmaki@perho.com.

Vaalilain 17 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on määrättävä vaalitoimitsijat
kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen.
Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa
vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Kunkin yksittäisen
kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.
Vaalitoimitsijoita tulee määrätä riittävästi erityisesti sairaustapauksissa ja vastaavia
silmälläpitäen.
Vaalitoimitsijana yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ei voi olla
- kuntavaaleissa ehdokas eikä missään kunnassa ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai
vanhempi;
vaalitoimitsijana kotiäänestyksessä
- ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi.
Yleisenä kelpoisuusrajoituksena on lisäksi, että vaaliviranomaisena ei saa olla
vajaavaltainen henkilö.
Keskusvaalilautakunnan jäsenen tai sihteerin ei ole suositeltavaa toimia yleisen
ennakkoäänestyspaikan
vaalitoimitsijana
eikä
vaalitoimikunnan
jäsenenä.
Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain 63 §:n mukaisesti tarkastaa
keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat. Vaalitoimitsijana tai
vaalitoimikunnan jäsenenä ollut keskusvaalilautakunnan jäsen tai sihteeri on
keskusvaalilautakunnassa esteellinen osallistumaan oman toimintansa laillisuuden
arviointiin.
Perhon kunnanhallitus on 1.11.2020, § 205 päättänyt vuoden 2021 kuntavaalien
ennakkoäänestyspaikan ja -ajat seuraavasti:
- ke-pe 7.-9.4.2021
klo 9-15
kunnanvirasto, Haanensali
- la-su 10.-11.4.2021
klo 11-14
kunnanvirasto, Haanensali
- ma-ti 12.-13.4.2021
klo 10-17
kunnanvirasto, Haanensali
Vaalitoimitsijoina ovat toimineet pääsääntöisesti kunnan omaan henkilöstöön kuuluvat
viranhaltijat/työntekijät oman työnsä ohessa.
Vaalitietojärjestelmän käyttäjähallinta perustuu ns. vahvaan tunnistamiseen eli
jokaisella vaalitietojärjestelmän osajärjestelmää käyttävällä henkilöllä tulee olla suomi.fi
-tunnistautumisessa toimiva tunnistautumistapa eli joko sirullinen henkilökortti,
verkkopankkitunnukset
tai
matkapuhelimeen
liitetty
henkilövarmenne
(mobiilivarmenne).
Korona-epidemian vuoksi on tärkeää huolehtia siitä, että äänestyspaikalla mm.
noudatetaan turvavälejä ja tarvittaessa on henkilökuntaa ohjaamassa äänestäjiä.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi Kirvesmäki, puh.
0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirjan tarkastus
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ennakkoäänestyspaikkaan vaalitoimitsijat seuraavasti:
Kirsi Anttilan, Tanja Kivijärven, Taina Jängän, Kirsi Polvilammen, Arja Lindbomin, Tiina
Urpilaisen, Päivi Peltoniemen, Jyri Harjun, Marika Kinnusen, Jaakko Kinnusen sekä
Saara-Maija Kalliokosken ja heistä Kirsi Anttila ja Kirsi Polvilampi toimivat
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina ja varalla Marika Kinnunen ja Tanja Kivijärvi.
Lisäksi sihteerille annetaan oikeus valita lisää vaalitoimitsijoita, mikäli vaalitoimitsijoita
ei ole riittävästi.
Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN ALUSTAVA TARKASTUS
Kesk § 7

Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai
armi.kirvesmaki@perho.com.

VaaliL 63 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat
tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksessa, joka pidettävä siten, että vaalipäivää
edeltävänä perjantaina ennen klo 19:00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat
ehditään siinä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä
avaamatta huomioon ottamatta.
Keskusvaalilautakunnan harkintaan jää, miten se käytännössä suorittaa
ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen. Perhon kunnassa on ollut käytäntönä,
että asiakirjat on alustavasti tarkastettu keskusvaalilautakunnan sihteerin ja avustavan
henkilön toimesta keskusvaalilautakunnan kokoukseen mennessä. Vähintään kahden
henkilön on oltava samanaikaisesti paikalla kun ennakkoäänestysasiakirjoja
käsitellään.
Kirjeäänestyksessä äänestäjällä on normaalia ennakkoäänestystä
velvollisuuksia. Kirjeäänestyksestä säädetään vaalilain 66 a - g §
Vaalilaki 66 d § käsittelee kirjeäänestyksen toimittamista.

enemmän

Kirjeäänestyksen asiakirjojen tarkastuksessa ja käsittelyssä on useampia vaiheita,
mm. kirjeäänestyksen vaalikuoren tarkistaminen ja äänestyslipun leimaaminen ja
äänestyslipun siirtäminen vaalikuoreen, lähetekirjeestä äänestäjän ja todistajien
tietojen (mm. todistajien kelpoisuudesta säädetään VaaliL 66 d §:n 5 mom)
tarkistaminen, on tarkoituksenmukaista, että mahdolliset kirjeäänestykset tarkistetaan
kokonaisuudessaan keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Kirjeäänet on syytä
tarkistaa omana ryhmänään joko ennen varsinaisten ennakkoäänestysasiakirjojen
tarkastamista tai niiden jälkeen.
Tarkastamiseen liittyvät ratkaisut, kuten huomioon ottamatta jättämiset,
keskusvaalilautakunnan on tehtävä päätösvaltaisessa kokoonpanossa ja merkittävä
kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi Kirvesmäki, puh.
0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta
1. valtuuttaa sihteerin yhdessä valitsemiensa henkilöiden kanssa tarkastamaan,
aakkostamaan ja avaamaan kuntavaalien 2021 lähetekuoret ennen perjantaita
16.4.2021 klo 19:00 pidettävää keskusvaalilautakunnan kokousta ja
2. päättää, että kirjeäänestysten vaalikuorien avaus, lippujen leimaaminen ja niiden
sulkeminen ennakkoäänestyksen vaalikuoreen tehdään keskusvaalilautakunnan
samassa kokouksessa, jossa ennakkoäänestysasiakirjat tarkistetaan.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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TIETOONSAATETTAVAT ASIAT
Kesk § 8

Valmistelija ja lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi
Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedoksi:
1. Oikeusministeriön kirje 1.10.2020 Vuoden 2021 kuntavaalit: Äänestyspaikkojen
määrääminen
ja
niistä
ilmoittaminen,
koronavirustilanteen
vaikutus,
vaalitietojärjestelmän käyttö, vaalikoulutus ym.
2. Digi- ja väestötietovirasto 18.12.2020 Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan
yhteystietojen ilmoittaminen.
3. Pieni ele ry:n kirje 19.1.2021 vaaleissa tapahtuvasta pieni ele keräyksestä.
4. Vaalituen tiedote 1.2.2021: Oikeusministeriö ei koronatilanteesta johtuen järjestä
läsnä-koulutusta keskusvaalilautakunnille. Tänä vuonna koulutus järjestetään
eOppiva-alustalla julkaistuna verkkokoulutuksena, jota täydentävät nk. vaaliklinikat.
Verkkokoulutus eOppivassa avautuu 8.2.2021.
Verkkokoulutus on suunnattu kuntien keskusvaalilautakuntien henkilöstölle
täydentämään vaali- ja VAT-ohjeita sekä muuta vaaliohjeistusta. Koulutuksessa
käydään läpi kaikki vaalin toimittamisen vaiheet. Vaalitoimitsijalle ja vaalilautakunnalle
suunnattuja osioita voi hyödyntää kunnan omien vaalivirkailijoiden koulutuksessa.
5. Kunnanhallitus ei ole vielä valinnut vaalilautakuntaa eikä vaalitoimikuntaa.
6. Vaaliohjeet; Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

---

-----
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnalKieltojen perusteet
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
1-8
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 § tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
PERHON KUNTA
Kirjaamo
PL 20
69951 PERHO
kirjaamo@perho.com
Kirjaamon aukioloaika ma-to klo 9-14:30 ja pe klo 9-14.
Pykälät
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Perhon 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.

Oikaisuvaatimukse
n muoto ja sisältö

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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.
VALITUSOSOITUS
Pöytäkirjan tarkastus
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Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

(Valitusaika 30 pv päätöksenantopäivästä lukien, tätä päivää lukuunottamatta.)
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Pykälät

Valituksen muoto ja
sisältö

Valitusaika

14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
(vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan
laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen
muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut
enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.

Lisätietoja:
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastus

