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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Keltk § 20
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Varajäsenet kutsutaan
siinä järjestyksessä kuin heidät on määrätty.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Keltk § 21
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavan pöytäkirjan ennen pöytäkirjan
nähtävänä pitämistä.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Uusihaka ja Yrjö Welling.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KUNTAVAALIEN SIIRTYMINEN
Keltk 12.4.2021 § 22
Keskusvaalilautakunta päätti 15.3.2021 § 17 yksimielisesti, että vaalilain 36-41 ja 4344 §:n mukaisia toimia ei tässä vaiheessa tehdä vaan ne tehdään myöhemmin kuntavaalien 2021 ajankohdan muuttamista koskevan hallituksen esityksen 33/2021 mukaisessa aikataulussa.
Hallituksen esitys 33/2021 eteni eduskuntakäsittelyyn, jossa lakiesitys muuttui siltä
osin, että vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021 esitetyn
1.9.2021 sijaan.
Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) tuli voimaan 29.3.2021. Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa on 26.5.–
8.6.2021. Kuntavaalien ehdokashakemukset tulee jättää keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5.2021 ennen kello 16.00 Vanhan aikataulun (määräaika
9.3.2021) mukaisesti jätetyt ehdokashakemukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa, mutta vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa niitä 4.5.2021 klo 16.00
mennessä.
Isonkyrön kunnan keskusvaalilautakunnalle on aiemman, vanhan aikataulun mukaisesti 9.3.2021 klo 16.00 mennessä toimitettu viiden (5) puolueen ehdokashakemukset keskusvaalilautakunnalle.
Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Järvi-Laturi, puh. 050 314
2358, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta merkitsi tiedoksi lain vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä
ja totesi, että keskusvaalilautakunnan 15.2.2021 § 10 ja 11 päätökset ehdokashakemusasiakirjojen vastaanottamisesta, vaalitoimituksesta ym. ilmoittamisesta ja vaaleista tiedottamisesta on tehtävä uudelleen.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto
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KUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSEN JÄRJESTÄMINEN, VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT SEKÄ ULKOMAINONTA
Khall 7.12.2020 § 199
Kuntavaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 7.–13.4.2021, varsinainen vaalipäivä
on sunnuntaina 18.4.2021. Vuoden 2021 kuntavaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2021 ja kestää vuoden 2025 toukokuun loppuun. Isonkyrön kunnanvaltuusto on 10.9.2020 § 24 päättänyt, että valtuutettujen lukumäärä on jatkossakin
27.
Oikeusministeriö on 1.10.2020 antanut kunnanhallituksille kirjeen kuntavaalien järjestämisestä ja mm. kehottanut 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 on huolehdittava, että
a) äänestyspaikkoja on riittävästi,
b) äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin äänestäjien
kuin vaalivirkailijoidenkin osalta. Kunta voi harkita myös yleisen ennakkoäänestyspaikan ja/tai vaalipäivän äänestyspaikan äänestystilan sijoittamista ulkotilaan (esimerkiksi telttaan äänestyspaikan pihalle);
c) ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat mahdollisimman laajat, paikalliset olosuhteet kuitenkin huomioiden (vaalilain mukaiset maksimit ovat arkisin klo 8-20 ja
viikonloppuisin klo 9-18). Kunta voi suositella, että osa äänestysajasta varattaisiin
ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville
d) vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi. Ennakkoäänestyspaikoissa resursseja tarvitaan esimerkiksi äänestäjän henkilöllisyyden tarkastukseen ja äänestyslipun antoon, äänestyksen vastaanottopisteisiin sekä jonojen ja turvavälien ohjaukseen.
Vastaavasti vaalipäivän äänestyksessä vaalilautakuntien tulisi toimia lähtökohtaisesti viisijäsenisinä (vaikka päätösvaltaiseen kokoonpanoon riittääkin kolme jäsentä) ja tarvittaessa myös vaalilautakunnan varajäsenet voivat olla paikalla. Kunnan tulee myös huolehtia siitä, että kotiäänestyksen vaalitoimitsijoita rekrytoidaan
riittävästi ja että vaalitoimikuntia nimetään tarvittaessa useampia kuin yksi. Kaikkia
tehtäviä varten on syytä rekrytoida myös varahenkilöitä;
e) ääntenlaskenta, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus ja ehdokasasettelutehtävät järjestetään siten, että riittävät turvavälit voidaan näissäkin tehtävissä toteuttaa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vaalilain mukaan kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikoista, ennakkoäänestyspaikkoina olevista sosiaalihuollon toimintayksiköistä sekä varsinaisen vaalipäivän
äänestyspaikoista. Kunnanhallitus päättää ennakkoäänestyspaikan päivittäisistä aukioloajoista, jotka tulee olla arkisin klo 8-20 välillä sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo
9-18 välillä. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikat ovat auki klo 9-20.
Ennakkoäänestys on vuodesta 2003 lähtien järjestetty kirjastossa. Ennakkoäänestyspaikkana olevana sosiaalihuollon yksikkönä on ollut Laurilan palvelukeskus. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikat olivat viime vaaleissa Pohjankyrön talo, Kylkkälän
koulu, Ylipään nuorisoseura ja Lehmäjoen nuorisoseura. Äänestyspaikoista päätettäessä tulee huomioida myös liikuntaesteisten pääsy äänestyspaikoille. Ennakkoäänestyspaikka on viime vaaleissa ollut auki arkisin klo 12-19 ja viikonloppuna klo 10-14.
Suomen Kuntaliitto suosittelee, että vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen aloittamista. Kunnanhallituksen 21.5.2018 § 96 päätöksen mukaisesti vaalitelineet viedään Nuppulan päiväkodin tontille Pohjankyröntien ja Koulukadun risteykseen Koulukadun suuntaisesti, Uimahallin tontille Kyrööntien suuntaisesti, Tervajoelle ja Valtaalaan kunnan omistamille maa-alueille valtatie 18 suuntaisesti, Lehmäjoen ent. osuuskauppakiinteistön piha-alueelle sekä Orismalan Asematien ja Orismalantien risteykseen kunnan omistamalle tontille.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että
-

yleinen ennakkoäänestys kuntavaaleissa järjestetään Isonkyrön kunnan kirjastossa seuraavin aukioloajoin:
ke 7.4.2021 klo 12-19
to 8.4.2021 klo 12-19
pe 9.4.2021 klo 10-19, josta klo 10-12 erityisesti ns. riskiryhmiin kuuluville
la 10.4.2021 klo 10-14
su 11.4.2021 klo 10-14
ma 12.4.2021 klo 12-19 ja
ti 13.4.2021 klo 10-19, josta klo 10-12 erityisesti ns. riskiryhmiin kuuluville

-

kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkana olevaksi sosiaalihuollon toimintayksiköksi
määrätään Laurilan palvelukeskus

-

kuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat Keskikunnan äänestysalueella Pohjankyrön talo, Alapään äänestysalueella Kylkkälän koulu, Ylipään äänestysalueella Ylipään nuorisoseura ja Lehmäjoen äänestysalueella Lehmäjoen
nuorisoseura.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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-

vaalien ulkomainonta aloitetaan suosituksen mukaisesti ja siten, että vaalitelineet
viedään Piiloluolantien varteen kunnan omistamalle tontille, Uimahallin tontille Kyrööntien suuntaisesti, Tervajoelle ja Valtaalaan kunnan omistamille maa-alueille
valtatie 18 suuntaisesti, Lehmäjoen ent. osuuskauppakiinteistön piha-alueelle
sekä Orismalan Asematien ja Orismalantien risteykseen kunnan omistamalle tontille.

-

tilanteen niin vaatiessa, äänestystila voidaan tarvittaessa sijoittaa myös esimerkiksi telttaan ko. äänestyspaikan pihalle yleisessä ennakkoäänestyksessä ja/tai
varsinaisena vaalipäivänä.

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Khall 29.3.2021 § 50
Oikeusministeriöltä 17.3.2021 kunnanhallituksille ja keskusvaalilautakunnalle antamassa kirjeessä todetaan mm. että maan hallitus on 12.3.2021 antanut eduskunnalle
esityksen laiksi, jolla vuoden 2021 kuntavaalit siirrettäisiin pidettäväksi sunnuntaina
13. kesäkuuta (HE 33/2021 vp). Ennakkoäänestysaikaa kotimaassa pidennettäisiin
kahteen viikkoon (26.5.–8.6.), joiden aikana voitaisiin toimittaa myös kotiäänestyksiä.
Oikeusministeriön mukaan kunnan tulee 22.3.–8.4.2021 välisenä aikana tehdä tarvittaessa uudet päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoistaan vuoden 2021 kuntavaaleissa. Paikat voivat olla samoja kuin ne, jotka kunta merkitsi pohjatietojärjestelmään 29.1.2021 mennessä, mutta kunta voi myös halutessaan muuttaa niitä tai perustaa niitä lisää.
Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mietinnössä (PeVM 4/2021 vp) hallituksen esitykseen laiksi vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (HE 33/2021 vp) ehdotetaan,
että eduskunta hyväksyisi esityksen siten muutettuna, että valtuustot aloittaisivat
1.8.2021.
Vaalilain muuttamista koskevan lakiehdotuksen II käsittely eduskunnassa on täysistuntosuunnitelman mukaan perjantaina 26.3.2021.
KJ:N
EHDOTUS:

Kunnanhallitus päättää, että
-

yleinen ennakkoäänestys kuntavaaleissa järjestetään Isonkyrön kunnan kirjaston piha-alueella seuraavin aukioloajoin:
ke 26.5.2021 klo 14-19
to 27.5.2021 klo 14-19
pe 28.5.2021 klo 10-19
la 29.5.2021 klo 10-14
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su 30.5.2021 klo 10-14
ma 31.5.2021 klo 14-19
ti 1.6.2021 klo 10-19
ke 2.6.2021 klo 14-19
to 3.6.2021 klo 14-19
pe 4.6.2021 klo 10-19
la 5.6.2021 klo 10-14
su 6.6.2021 klo 10-14
ma 7.6.2021 klo 14-19 ja
ti 8.6.2021 klo 10-19

PÄÄTÖS:

-

keskusvaalilautakunta tiedottaa riskiryhmäläisten ja muiden äänestysoikeutettujen äänestysturvallisuudesta

-

kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkana olevaksi sosiaalihuollon toimintayksiköksi määrätään Laurilan palvelukeskus sekä Tervajoen aseman lähellä sijaitseva Kyrönmaakoti

-

kuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat Keskikunnan äänestysalueella Pohjankyrön talo, Alapään äänestysalueella Kylkkälän koulu, Ylipään äänestysalueella Ylipään nuorisoseura ja Lehmäjoen äänestysalueella
Lehmäjoen nuorisoseura.

-

vaalien ulkomainontapaikat ovat kunnanhallituksen 7.12.2020 § 199 päätöksen
mukaiset.

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Keltk 12.4.2021 § 23
Kunnanhallitus on 29.3.2021 § 50 päättänyt kuntavaalien uuden aikataulun mukaiset
ennakkoäänestyspäivien aikataulut ja että ennakkoäänestys järjestetään ulkona kirjaston piha-alueella. Kunnanhallitus on samalla todennut, että keskusvaalilautakunta
tiedottaa riskiryhmäläisten ja muiden äänestysoikeutettujen äänestysturvallisuudesta.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta merkitsi tiedoksi kunnanhallituksen päätöksen 29.3.2021 § 50
ja totesi, että riskiryhmäläisten ja muiden äänestysoikeutettujen äänestysturvallisuudesta tiedotetaan vaalien järjestämistä koskevassa kuulutuksessa.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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KUULUTUKSEN JULKAISEMINEN VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄSTÄ JA VAALEJA KOSKEVIEN ASIAKIRJOJEN VASTAANOTTAMISESTA, VAALITOIMITUKSESTA SEKÄ EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMIEN NÄHTÄVÄNÄ OLOSTA
Keltk 15.2.2021 § 10
Vaalilain 34 §:n ja 145 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan kokouksessa päätetään
kuulutuksesta, jossa on mainittava, montako valtuutettua valitaan, sekä kenelle, minä
päivänä ja kellonaikana sekä missä paikassa kunnan keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut ehdokasasiakirjat on annettava.
Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä tavalla, kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa
julkaistaan ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneessa ja annettava tiedoksi puolueiden vaaliasiamiehille.
Valtuutettuja valitaan kuntalain 16 §:ssä säädetty kunnan asukaslukuun sidottu vähimmäismäärä, jollei valtuusto ole päättänyt suuremmasta valtuutettujen lukumäärästä. Isonkyrön kunnanvaltuusto on 10.9.2020 § 24 päättänyt valtuutettujen lukumääräksi 27.
Vaalilain 146 §:n mukaan kuntavaaleissa voivat ehdokkaita asettaa:
- puolueet
- äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen.
Puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä
ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen klo 16.00. Isossakyrössä vaaleja koskevia
asiakirjoja ottavat vastaan kunnanvirastossa keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi tai hänen varahenkilö, hallintosihteeri Soili Kniivilä maanantaina 8.3.2021 klo 9.00 – 15.00 ja tiistaina 9.3.2021 kello 9.00 – 16.00. Ehdokasasettelussa käytettävät lomakkeet löytyvät https://vaalit.fi/kuntavaalien-ehdokasasettelulomakkeet
Ehdokaslistojen julkaisemista koskevien hakemusten tarkastaminen tapahtuu
15.3.2021 pidettävässä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Asiamiehellä on oikeus viimeistään 17.3.2021 ennen klo 16.00 tehdä huomautuksista johtuvat oikaisut
sekä täydentää ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja. Isossakyrössä vaalilain 38 §:ssä mainittuja asiamiesten oikaisuja, täydennyksiä, tarkistuksia ja poistoja
huomautusten johdosta vastaanotetaan keskiviikkona 17.3.2021 klo 9.00 – 16.00.
Isossakyrössä vaalilain 40 §:n tarkoittamia ilmoituksia vastaanotetaan torstaina
18.3.2021 kello 9.00 – 12.00.
Ehdokaslistoja koskevat lopulliset ratkaisut tehdään keskusvaalilautakunnan kokouksessa 18.3.2021. Myös ehdokaslistojen yhdistelmä laaditaan 18.3.2021 viimeistään
kello 16.00 aloitettavassa kokouksessa.
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Oikeusministeriön 10.2.2021 päivätyssä Ohjeessa keskusvaalilautakunnalle toimistotyön ja ääntenlaskennan järjestämisestä ohjeistetaan seuraavasti: ”Harkintansa mukaan keskusvaalilautakunta voi hyväksyä myös sähköpostitse tai postitse saapuneita
hakemuksia.”
Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Järvi-Laturi, puh. 050 314
2358, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta
-

päätti laittaa ilmoituksen valtuutettujen lukumäärästä ja ehdokashakemusasiakirjojen vastaanottamisesta kunnan internetsivuille, Pohjankyrö-lehteen sekä
kunnan ilmoitustaululle ja valtuustosalin seinälle,
päätti, että Isonkyrön keskusvaalilautakunnalle ehdokashakemusasiakirjoja voi
toimittaa myös postitse tai sähköpostitse tiistaihin 9.3.2021 klo 16.00 mennessä
osoitteeseen isokyro@isokyro.fi. Asiakirjojen lähettäjän on huolehdittava siitä,
että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa hallintolain 17 §:n mukaisesti.
päätti laittaa ilmoituksen vaalitoimituksesta sekä ehdokaslistojen yhdistelmien
saatavuudesta ja nähtävänä olosta kunnan internetsivuille, Pohjankyrö-lehteen
ja kunnan ilmoitustaululle
__________
Keltk 12.4.2021 § 24
Keskusvaalilautakunta on 15.2.2021 § 10 päättänyt kuulutusten julkaiseminen valtuutettujen lukumäärästä ja vaaleja koskevien asiakirjojen vastaanottamisesta, vaalitoimituksesta sekä ehdokaslistojen yhdistelmien nähtävänä olosta kuntavaalien alkuperäisen aikataulun mukaisena.
Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) tuli voimaan 29.3.2021. Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa on 26.5.–
8.6.2021. Kuntavaalien ehdokashakemukset tulee jättää keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5.2021 ennen kello 16.00. Vanhan aikataulun (määräaika
9.3.2021) mukaisesti jätetyt ehdokashakemukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa, mutta vaaliasiamiehet voivat halutessaan muuttaa niitä 4.5.2021 klo 16.00
mennessä.
Lakimuutoksesta johtuen keskusvaalilautakunnan tulee päättää uudelleen kuulutusten julkaisemisesta valtuutettujen lukumäärästä ja vaaleja koskevien asiakirjojen vastaanottamisesta, vaalitoimituksesta sekä ehdokaslistojen yhdistelmien nähtävänä
olosta.
Isonkyrön kunnan keskusvaalilautakunnalle on aiemman, vanhan aikataulun mukaisesti 9.3.2021 klo 16.00 mennessä toimitettu viiden (5) puolueen ehdokashakemukset keskusvaalilautakunnalle.
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Isossakyrössä vaaleja koskevia asiakirjoja on aiemmin ilmoitettu otettavan vastaan
kahtena päivänä ennen määräaikaa. Koska ainakin pääosa ehdokashakemuksista on
vastaanotettu jo 9.3.2021 mennessä, riittänee lyhyempikin vastaanottoaika tiistaina
4.5.2021 klo 16.00 asti.
Ehdokaslistojen julkaisemista koskevien hakemusten tarkastaminen tapahtuu
10.5.2021 pidettävässä keskusvaalilautakunnan kokouksessa. Ehdokaslistoja koskevat lopulliset ratkaisut tehdään keskusvaalilautakunnan kokouksessa 14.5.2021.
Myös ehdokaslistojen yhdistelmä laaditaan 14.5.2021 viimeistään kello 16.00 aloitettavassa kokouksessa.
Kuulutusluonnos liitteenä.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta
-

päätti, että Isonkyrön keskusvaalilautakunnalle ehdokashakemusasiakirjoja voi
toimittaa myös postitse tai sähköpostitse tiistaihin 4.5.2021 klo 16.00 mennessä
osoitteeseen isokyro@isokyro.fi. Asiakirjojen lähettäjän on huolehdittava siitä,
että asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa hallintolain 17 §:n mukaisesti.
päätti laittaa liitteen mukaisen ilmoituksen valtuutettujen lukumäärästä ja ehdokashakemusasiakirjojen vastaanottamisesta vaalitoimituksesta sekä ehdokaslistojen yhdistelmien saatavuudesta ja nähtävänä olosta kunnan internetsivuille,
Pohjankyrö-lehteen sekä kunnan ilmoitustaululle ja valtuustosalin seinälle.
__________
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VAALEISTA TIEDOTTAMINEN
Keltk 15.2.2021 § 11
Keskusvaalilautakunnan on tiedotettava ainakin kunnan alueella olevista kotimaan
yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista, varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikoista sekä kotiäänestykseen ilmoittautumisesta.
Aiemmissa vaaleissa vaalista on julkaistu kuulutus kunnan internetsivuilla ja paikallislehdessä. Kuulutuksessa mainitaan varsinainen vaalipäivä ja äänestyspaikat, ennakkoäänestysajankohdat ja paikka sekä kotiäänestyksen järjestäminen ja siihen ilmoittautuminen.
Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Järvi-Laturi, puh. 050 314
2358, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta päätti, että kuntavaaleista julkaistaan kuulutus kunnan internetsivuilla ja Pohjankyrö-lehdessä. Kuulutuksessa mainitaan varsinaiset vaalipäivät ja
-paikat, ennakkoäänestysajankohdat ja paikka sekä kotiäänestyksen järjestäminen ja
siihen ilmoittautuminen. Ennakkoäänestyspaikasta ja -ajoista tiedotetaan myös kunnan eri toimipisteissä, kuten kunnanvirastolla, kirjastossa ja uimahallilla sekä sosiaalisen median kanavissa.
__________

Keltk 12.4.2021 § 25
Keskusvaalilautakunnan 15.2.2021 § 11 päätöksen mukainen kuulutus on julkaistu
kunnan internetsivuilla ja Pohjankyrö-lehdessä alkuperäisen vaalipäivän (18.4.2021)
aikataulun mukaisena.
Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) tuli voimaan 29.3.2021. Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa on 26.5.–
8.6.2021.
Lakimuutoksesta johtuen keskusvaalilautakunnan tulee päättää uudelleen vaaleista
tiedottamisesta.
Kuulutusluonnos liitteenä.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta päätti, että kuntavaaleista julkaistaan liitteen mukainen kuulutus kunnan internet-sivuilla ja Pohjankyrö-lehdessä. Ennakkoäänestyspaikasta ja ajoista tiedotetaan myös kunnan eri toimipisteissä, kuten kunnanvirastolla, kirjastossa
ja uimahallilla sekä sosiaalisen median kanavissa.
_________
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Muutoksenhaku
Pääsääntöisesti keskusvaalilautakunnan päätöksiin voi hakea muutosta kahdella eri tavalla:
1. Vaalien tuloksen vahvistamiseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin vaalilain 100 §:ssä
on säädetty. Valmistavista toimenpiteistä ei saa hakea erikseen muutosta. Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus.
2. Muissa kuin varsinaisissa vaaliasioissa on yleensä kysymys kuntalain soveltamisesta. Päätökset voivat koskea esim. talousasioita, henkilökunnan ottamista tms. Tällöin päätökseen
tyytymätön voi tehdä keskusvaalilautakunnalle kuntalain 89 §:n mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksin hallinto-oikeudelta.

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 24, 25
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön keskusvaalilautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

ISONKYRÖN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

Kokouspäivämäärä
12.4.2021

Sivu
47

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 20 - 23
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 24, 25
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