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OSALLISTUJAT
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Koivukoski Olli
Järvelä Ritva
Saralampi Antti
Göös Markku
Voutila Raija

Klo
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18.00 - 19.09
18.00 - 19.09
18.00 - 19.09
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MUU

Kultalahti Terhi
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POISSA

Rannila Maria
Jylhä Pauli
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LÄSNÄ
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jäsen
varajäsen
varajäsen

varapuheenjohtaja
jäsen
sihteeri

KÄSITELLYT ASIAT 33 - 41
LAILLISUUS JA
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS
ALLEKIRJOITUKSET
Olli Koivukoski
puheenjohtaja
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Terhi Kultalahti
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Järvelä ja Antti Saralampi.
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Perhossa, 2.12.2021.

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirjan tarkastus

Tämä pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuille 3.12.2021.
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN TYÖSKENTELY
Kesk § 33

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

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos keskusvaalilautakunnan
varajäsen on kuollut, estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä
valiaikaisen varajäsenen. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on huolehdittava
siitä, että lautakunta on kokouksissaan aina päätösvaltainen.
Keskusvaalilautakunnan jäsenen tai sihteerin ei ole suositeltavaa toimia oman
tehtävänsä ohessa minään muuna vaaliviranomaisena. Koska keskusvaalilautakunta
tarkastaa vaalilain 63 §:n mukaisesti ennakkoäänestysasiakirjat, vaalitoimitsijana tai
vaalitoimikunnan jäsenenä ollut keskusvaalilautakunnan jäsen tai sihteeri olisi
keskusvaalilautakunnassa esteellinen osallistumaan oman toimintansa laillisuuden
arviointiin. Vastaava tilanne saattaisi syntyä myös vaalipäivän äänten
tarkastuslaskennassa, jos keskusvaalilautakunnan jäsen olisi ollut myös
vaalilautakunnan jäsen.
Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun
tarvittavan henkilöstön.
Keskusvaalilautakunta päättää muiden kuin sen kokouksiin vaalilaissa tarkoitettujen
tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja
puheoikeudesta kokouksissaan. Keskusvaalilautakuntaan ei sovelleta kuntalaissa
tarkoitetun hallintosäännön määräyksiä kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan
tai pormestarin läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa.
Vaaliasiamiesten läsnäolo-oikeudesta vaaliviranomaisten kokouksissa säädetään
vaalilain 184 §:n 1 momentissa.
Valtuutuksen saaneen vaalitarkkailijan oikeudesta olla läsnä silloin kun
vaaliviranomainen suorittaa tehtäviään säädetään vaalilain 184 §:n 2 momentissa.
Läsnäolo-oikeus koskee paitsi kokouksia myös vaaliviranomaisen kaikkea muutakin
toimintaa. Vaalitarkkailijat päättävät itse, miten, missä paikoissa ja laajuudessa he
tarkkailunsa suorittavat.
Oikeusministeriön tiedossa ei toistaiseksi ole vaalitarkkailumissioiden kohdistumista
Suomeen vuoden 2022 aluevaaleissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai
armi.kirvesmaki@perho.com.

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ehdottaa, että:
1. sihteerinä toimii hallintosihteeri Armi Kirvesmäki ja hänen estyneenä ollessa
sijaisena toimii talous- ja hallintojohtaja Terhi Kultalahti,
2.
tietohallintovastaavana
toimii
ennakkoäänestyksen
ja
vaalipäivän
tietoliikenneyhteyksien hoitamista varten sekä sihteerin apuna mm. vaalilautakunnan
ja vaalitoimitsijoiden koulutusta varten tietohallintoasiantuntija Toni Varila,
3. puolueiden ja yhteislistojen sekä yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten
vaaliasiamiehillä taikka heidän kutakin vaaliviranomaista varten erikseen kirjallisesti
Pöytäkirjan tarkastus
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valtuuttamillaan henkilöillä on oikeus olla läsnä keskusvaalilautakunnan ja
vaalilautakunnan kokouksissa, jotka pidetään äänestyslippujen järjestämistä tai
laskemista taikka vaalien tuloksen määräämistä varten ja
4. valtuuttaa puheenjohtajan ja sihteerin tarvittaessa hankkimaan muita henkilöitä
sihteerin ja tietohallintoasiantuntijan avuksi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

---

-----
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VALMISTELEVAT TOIMENPITEET JA HENKILÖSTÖN
KOULUTUKSET
Kesk § 34

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

Keskusvaalilautakunnalla on aluevaaleissa seuraavat valmistavat tehtävät:
- äänestysjärjestelyistä tiedottaminen
- kunnan muiden vaaliviranomaisten kouluttaminen
- vaalimateriaalin käsittely
- vaalitietojärjestelmän käyttöönotto
- vaalipäivän äänestyksen valmistelut
- yleisen ennakkoäänestyksen valmistelut
- laitosäänestyksen valmistelut
- kotiäänestyksen valmistelut
- tarvittaessa: vaalitarkkailijoiden valtuuttaminen
Oikeisministeriö järjestää vaaliklinikoita, joissa vastataan osallistujien kysymyksiin
koskien aluevaaleja. Vaaliklinikat järjestetään Microsoft Teamsissa ja suositellaan, että
kunnasta osallistuu enintään yksi henkilö yhdelle klinikalle. Tulevat vaaliklinikat
järjestetään ke 1.12.2021, 10.1.2022 ja 20.1.2022.
Verkkokoulutus eOppiva on suunnattu kuntien keskusvaalilautakuntien henkilöstölle
täydentämään vaali- ja VAT-oheita, joka on avautunut 15.11.2021.
Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan huomioon kulloisenkin koronavirustilanteen
ja varautumaan siihen, että tilanne voi vaatia samanlaisia erityisjärjestelyitä, joita
toteutettiin kesän 2021 kuntavaaleissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi Kirvesmäki, puh.
0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedoksi aluevaalien valmistavat tehtävät ja tiedot
henkilöstön koulutuksista.

Päätös:

Hyväksyttiin.

---

-----
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOUKSET
Kesk § 35

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

Hallintosääntö 130-134 §:t ja 136 §
Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen
osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää
sähköistä asianhallintajärjestelmää.
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon
osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous).
Toimielin määrää kokoustensa ajan ja paikan.
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi ja
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen
pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää
kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
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 (4) päivää ennen kokousta.
Kutsu toimielimen kokoukseen on lähetettävä jäsenille toimielimen määräämällä
tavalla.
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin
kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat teknisen
laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta
poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity
tiedottamisintressiä.
Keskusvaalilautakunnan kokous on päätösvaltainen viisijäsenisenä.
Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava
varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa
kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua
varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi
toimittaa kutsun varajäsenelle.
Hallintosääntö 150 §
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos
puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja
laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Jos pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy
pöytäkirjaa, on se tarkastettava seuraavassa kokouksessa.
Pöytäkirjan tarkastus
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Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa
siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai
armi.kirvesmaki@perho.com.

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta päättää:
1. pitää aluevaalien johdosta kokoukset seuraavasti:
- perjantaina 21.1.2022 klo 19 (ennakkoäänten tarkastus)
- sunnuntaina 23.1.2022 klo 18 (ennakkoäänten laskenta)
- maanantaina 24.1.2022 klo 9 (tarkastuslaskenta)
- keskiviikkona 26.1.2022 klo 12 (äänimäärien vahvistaminen ja ilmoittaminen
aluevaalilautakunnalle)
Lisäksi keskusvaalilautakunta pitää muita kokouksia tarvittaessa.
2. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun
yhteydessä viisi päivää ennen kokousta postitse ja samana päivänä myös tieto
tekstiviestinä ja
3. kokousten pöytäkirja tarkastetaan toisena arkipäivänä kokouksesta ja pidetään
yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla kolmantena arkipäivänä kokouksesta.

Päätös:

Hyväksyttiin.

---

-----
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TIEDOKSI/ALUEVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKA JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKA
Khall § 275

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

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.
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.
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.
Kunnan keskusvaalilautakunta määrää ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat
tehtäviinsä. Kussakin ennakkoäänestyspaikassa tulee olla vähintään kaksi
vaalitoimitsijaa yhtä aikaa saapuvilla.
Kunnan on sen jälkeen huolehdittava, että sanotut tiedot ilmoitetaan Digi- ja
väestötietovirastolle sen määräämin ajoin ja tavoin.
Ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä
oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään perjantaihin 5.11.2021 mennessä.
Kunnanhallituksen tulee myös
määrätä ennakkoäänestyspaikkoina olevat
sosiaalihuollon toimintayksiköt, joissa saa äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai
niihin otetut henkilöt. Ennakkoäänestys laitoksessa toimitetaan uuden lain mukaan
vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.
Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen joko omissa virastoissaan ja muissa
toimipaikoissaan tai hankkimalla palvelun joltain muulta luotettavalta taholta.
Ensimmäisissä aluevaaleissa, jotka toimitetaan erillisinä vaaleina, Oikeusministeriö
suorittaa kunnille vaalilain 188 §:n mukaisena kertakorvauksena ministeriön
vahvistaman euromäärän jokaiselta aluevaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta.
Kunnanhallitus päättää myös vaalipäivän äänestyspaikasta.
Oikeusministeriön 30.6.2021 päivätty kirje esityslistan oheismateriaalina jaetuissa
asiakirjoissa.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai
lauri.laajala@perho.com.

Pöytäkirjan tarkastus

PERHON KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Keskusvaalilautakunta

30.11.2021

Kunnanhallitus
Keskusvaalilautakunta
Ehdotus:

§ 275
§ 36

11/2021

101

27.10.2021
30.11.2021

Kunnanhallitus päättää, että
1. Perhon kunnassa vuoden 2022 aluevaalien ennakkoäänestyspaikkana on
kunnanvirasto, Haanensali (os. Keskustie 2, 69950 PERHO) ja aukioloajat ovat:
ke-pe 12.-14.1.2022
la-su 15.-16.1.2022
ma-pe 17.-18.1.2022

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

2. vaalipäivän 23.1.2022 äänestyspaikkana on kunnanvirasto, Haanensali (os.
Keskustie 2, 69950 PERHO) ja
3. sosiaalihuollon yksikössä Jalmiinakodilla vaalitoimikunnan päättämänä päivänä ja
aikana.
Päätös:

Hyväksyttiin.

---

-----

Kesk § 36

Valmistelija ja lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400
798 010 tai

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta merkitsee ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän ajat ja paikat
tiedoksi.

Päätös:

Keskusvaalilautakunta merkitsi ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän ajat ja paikat
tiedoksi.
Ennakkoäänestypaikkana on kunnanvirasto, Haanensali (os. Keskustie 2, 69950
PERHO) ja aukioloajat ovat:
ke-pe
la-su
ma-ti

12.-14.1.2022
15.-16.1.2022
17.-18.1.2022

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

Vaalipäivän 23.1.2022 äänestyspaikkana on kunnavirasto, Haanensali (os. Keskustie
2, 69950 PERHO
Sosiaalihuollon yksikössä Jalmiinakodilla vaalitoimikunnan päättämänä päivänä ja
aikana.
---

-----
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ALUEVAALEISTA TIEDOTTAMINEN
Kesk § 37

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

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaalit toimitetaan omina erillisinä vaaleina
sunnuntaina 23.1.2022. Näissä aluevaaleissa valitun aluevaltuuston toimikausi alkaa
1.3.2022 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.
Aluevaalit toimitetaan pääpiirteittäin samalla tavalla kuin kuntavaalit, kuitenkin siten,
että ehdokasasetteluun liittyvistä tehtävistä ja vaalien tuloksen vahvistamisesta
huolehtii
kunnan
keskusvaalilautakunnan
sijasta
uusi
viranomainen,
aluevaalilautakunta.
Vaalilain mukaan keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin tiedotettava ennen
ennakkoäänestyksen alkamista mm. vaalipäivästä sekä äänestysalueiden
äänestyspaikoista
(nimet,
käyntiosoitteet,
äänestysaika),
ennakkoäänestysajanjaksosta sekä -paikoista (nimet, käyntiosoitteet, aukiolopäivät ja
päivittäiset aukioloajat).
Keskusvaalilautakunta voi harkintansa mukaan kuuluttaa kotiäänestyksen
järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen
liittyvistä asioista.
Perhon kunnan ilmoitukset vuosina 2021-2022 julkaistaan yleisessä tietoverkossa eli
kunnan www-sivuilla ja mahdollisuuksien mukaan jokaiseen talouteen jaettavassa
kuntatiedote Perholaisessa.
Aluevaalien 23.1.2022 kuulutus esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa hallintosihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai
armi.kirvesmaki@perho.com.

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevan kuulutuksen ja julkaisee sen
kunnan kotisivuilla ja viikolla 49 ja tammikuussa 2022 ilmestyvissä kuntatiedote
Perholaisissa.

Päätös:

Hyväksyttiin.

---

-----
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ALUEVAALIEN ULKOMAINONTA
Kesk § 38

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

Vaalien ulkomainonta on hyväksi todettu keino lisätä vaalien näkyvyyttä ja antaa
kuntalaisille tietoa ehdokkaista.
Kunnalla ei ole kuitenkaan lakisääteistä velvollisuutta osallistua vaalimainonnan
järjestämiseen. Suomen Kuntaliitto suosittelee, että aluevaalien ulkomainonta kunnan
hallinnossa ja määräysvallassa olevissa alueilla aloitettaisiin viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen aloittamista eli keskiviikkona 5.1.2022.
Perhon kunnan käytäntönä on ollut, että se laittaa puolueiden käyttöön tietyn määrän
ulkomainospaikkoja korvauksetta kirkonkylälle, Möttöseen ja Oksakoskelle.
Vaalilain mukaan yleisen ennakkoäänestyspaikalla tai vaalipäivän äänestyspaikalla
taikka niiden välittömässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää puheita,
julkipanna tai jakaa painettuja tai kirjoitettuja kehoituksia eikä muutoinkaan vaikuttaa
tai yrittää vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Käytännössä tämä tarkoittaa muun
muassa sitä, että vaalimainoksia ei tule asettaa ennakkoäänestyspaikkojen tai
äänestyspaikkojen läheisyyteen niin, että voidaan katsoa niiden vaikuttavan
äänestäjän valintaan. Vaalimainosten ei siten esimerkiksi tule näkyä vaalihuoneistoon
tai sen sisäänkäynnille.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi Kirvesmäki, puh.
0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta merkitsee ulkomainonnan alkamisen tiedoksi ja pyytää teknistä
toimea laittamaan vaalimainospaikat kirkonkylälle, Möttöseen ja Oksakoskelle
5.1.2022 mennessä.

Päätös:

Hyväksyttiin.

---

-----
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VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN YLEISEEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAAN JA
KOTIÄÄNESTYKSEEN
Kesk § 39

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 ja kotiäänestyksessä ei voi olla
- ehdokas, 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 27.10.2021, § 275 päättänyt vuoden 2022 aluevaalien
ennakkoäänestyspaikan ja -ajat seuraavasti:
- ke-pe 12.-14.1.2022
klo 9-15
kunnanvirasto, Haanensali
- la-su 15.-16.1.2022
klo 11-14
kunnanvirasto, Haanensali
- ma-ti 17.-18.1.2022
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).
Aluevaalit tullaan toimittamaan tammikuussa 2022 epidemiatilanteen edellyttämillä
järjestelyillä.
Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Armi Kirvesmäki, puh.
0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunta määrää aluevaalien 2022
ennakkoäänestyspaikkaan vaalitoimitsijat seuraavasti:

Perhon

kunnan

yleiseen

Arja Lindbom, Kirsi Anttila, Kirsi Polvilampi, Jaakko Kinnunen, Taina Jänkä, Tanja
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Kivijärvi, Lahja Varila, Päivi Peltoniemi ja Tiina Urpilainen ja heistä Kirsi Anttila ja Kirsi
Polvilampi toimivat kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina.
Lisäksi sihteerille annetaan oikeus valita lisää vaalitoimistijoita, mikäli vaalitoimitsijoita
ei ole riittävästi.
Päätös:

Hyväksyttiin.

---

-----
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ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN ALUSTAVA TARKASTUS
Kesk § 40

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 aluevaalien 2022 lähetekuoret ennen perjantaita
21.1.2022 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.
Keskustelun kuluessa puheenjohtaja teki muutetun päätösesityksen:
Keskusvaalilautakunta
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1. valtuuttaa sihteerin valitsemaan henkilöt, joiden
ennakkoäänestysasiakirjojen alustavan tarkastuksen.

kanssa

sihteeri

tekee

2. valtuuttaa sihteerin yhdessä valitsemiensa henkilöiden kanssa tarkastamaan,
aakkostamaan ja avaamaan 2022 lähetekuoret ennen perjantaita 21.1.2021 klo 19:00
pidettävää keskusvaalilautakunnan kokousta ja
3. päättää, että kirjeäänestysten vaalikuorien avaus, lippujen leimaaminen ja niiden
sulkeminen ennakkoäänestyksen vaalikuoreen tehdään keskusvaalilautakunnan
samassa kokouksessa, jossa ennakkoäänestysasiakirjat tarkistetaan.
Päätös:

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

---

-----
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TIETOONSAATETTAVAT ASIAT
Kesk § 41

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

Ehdotus:

Keskusvaalilautakunnalle saatetaan tiedoksi:
1. Pieni ele ry:n 28.10.2021 tiedote.
2. Kunnanhallitus valitsee
pidettävässä kokouksessa.

vaalilautakunnan

ja

vaalitoimikunnan

3. Vaaliohjeet: Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät.
Päätös:

Hyväksyttiin.

---

-----
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
Muutoksenhakukielto Koska päätökset koskevat valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla
päätöksistä §:t 33-41 ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
ja sen peruste

Pöytäkirjan tarkastus

