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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Dnro
Keskusvaalilautakunta 30.11.2021 § 49

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
Dnro
Keskusvaalilautakunta 30.11.2021 § 50
Pöytäkirjantarkastusta varten valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Soile Hakala ja Yrjö Welling.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Keskusvaalilautakunta

30.11.2021

4

Keskusvaalilautakunnan sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön valitseminen
Dnro ISOKYRÖ/132/00.02.02/2021
Keskusvaalilautakunta 30.11.2021 § 51
Vaalilain 14 §:ssä säädetään kunnan keskusvaalilautakunnan työskentelystä seuraavasti:
Kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on
kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä
väliaikaisen varajäsenen.
Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä säädetään
hallintolain 27-30 §:ssä.
Kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön.
Se päättää muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi
osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan.
Kunnan keskusvaalilautakuntaan ei sovelleta kuntalaissa tarkoitetun hallintosäännön
määräyksiä kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolo- ja
puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia ylemmän toimielimen
käsiteltäväksi.
Vaalilain 14.2 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja
muun tarvittavan henkilöstön.
Keskusvaalilautakunnan sihteerinä on viime vuosina toiminut hallintojohtaja Jaana JärviLaturi.
Vaalitietojärjestelmän pääkäyttäjänä on viime vaaleissa toiminut
keskusvaalilautakunnan sihteeri ja toisena pääkäyttäjänä hallintosihteeri Soili Kniivilä,
jotka molemmat ovat ilmoittaneet olevansa kelpoisia tehtävään aluevaaleissa 2022.
Vaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus on tehty toimistotyönä
keskusvaalilautakunnan sihteerin ja hänen kunnanviraston toimistohenkilökunnasta
nimeämien henkilöiden toimesta.

EHDOTUS:

Keskusvaalilautakunta päättää, että
1. keskusvaalilautakunnan sihteeriksi valitaan hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, joka
toimii vaalitietojärjestelmän pääkäyttäjänä.
2. keskusvaalilautakunnan sihteerin varahenkilöksi ja vaalitietojärjestelmän toiseksi
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pääkäyttäjäksi valitaan hallintosihteeri Soili Kniivilä.
3. keskusvaalilautakunnan sihteerillä ja hänen varahenkilöllään on läsnäolo- ja
puheoikeus keskusvaalilautakunnan kokouksissa.
4. vaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen tehdään toimistotyönä
keskusvaalilautakunnan sihteerin ja hänen nimeämien kunnanviraston toimistohenkilöiden toimesta.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Keskusvaalilautakunta

30.11.2021

6

Keskusvaalilautakunnan kokoukset ja pöytäkirjan nähtävänäpitäminen 2021-2025
Dnro ISOKYRÖ/134/00.02.02/2021
Keskusvaalilautakunta 30.11.2021 § 52
Kuntalain 140 §:ssä säädetään päätöksen tiedoksiannosta kunnan jäsenelle:
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa
tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa,
jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa
pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian
käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta
välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava
tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.
Kunnan ja kuntayhtymän muun kuin 1?momentissa tarkoitetun viranomaisen pöytäkirja
pidetään vastaavasti yleisesti nähtävänä, jos asianomainen viranomainen katsoo sen
tarpeelliseksi.
Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.
Lisätietoja
antaa

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

EHDOTUS:

Keskusvaalilautakunta päättä, että
1. keskusvaalilautakunnan kokoukset pidetään vaalilain edellyttäminä ajankohtina
sekä tarvittaessa
2. keskusvaalilautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään julkisten asioiden osalta
yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.isokyro.fi kokousta seuraavana
torstaina klo 14.00 alkaen sekä kunnanviraston neuvonnassa klo 10.00-14.00 ja
mikäli ko. päivä on kunnanviraston kiinniolopäivä, nähtävänä pitäminen tapahtuu
kunnanviraston seuraavana aukiolopäivänä.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Keskusvaalilautakunnan valitseminen
Dnro ISOKYRÖ/131/00.00.01.00/2021
Keskusvaalilautakunta 30.11.2021 § 53
Asian aiempi käsittely:
Khall 29.6.2021 § 122
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja
tarkastuslautakunta. Valtuusto voi lisäksi asettaa mm. kunnanhallituksen alaisena
toimivia lautakuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä. Kuntalain 32 §:n mukaan
toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt,
että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi.
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan
keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on
kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he
tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan
edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen
mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua
keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.
Kuntalain 33 §:n mukaan toimielimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan
samassa vaalitoimituksessa.
Kuntaliiton yleiskirjeessä 8/28.5.2021 käsitellään kunnanhallituksen, lautakuntien ja
muiden toimielinten valintoja, yleiskirje toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee
toimikaudeksi 2021-2025 keskusvaalilautakuntaan 5 varsinaista jäsentä ja viisi
varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan sekä varsinaisten
jäsenten keskuudesta lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

ISONKYRÖN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivu

Keskusvaalilautakunta

30.11.2021

8

_________
Kvalt 9.8.2021 § 28
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin ja kunnanvaltuusto valitsi toimikaudeksi 2021-2025
keskusvaalilautakuntaan 5 varsinaista jäsentä ja viisi varajäsentä siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan sekä varsinaisten jäsenten keskuudesta lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:
Varsinaiset jäsenet
Soile Hakala
Sanna Keko
Eija Killinen
Lasse Palonen
Yrjö Welling
Varajäsenet
1. Ulla Alanen
2. Arto Uusihaka
3. Tarja Peltorinta
4. Henry Karhu
5. Antti Nyrhinen
puheenjohtaja Eija Killinen
varapuheenjohtaja Soile Hakala
__________
Lisätietoja
antaa

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

EHDOTUS:

Keskusvaalilautakunta merkitsee em. kunnanvaltuuston päätöksen tiedoksi.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Vaalikelpoisuuden menettäminen /varavaltuutetun määrääminen
Dnro ISOKYRÖ/139/00.00.01.00/2021
Keskusvaalilautakunta 30.11.2021 § 54
Asian aiempi käsittely:
Khall 30.8.2021 § 161
Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja Raili Varo on 24.8.2021 saapuneella
kirjeellään ilmoittanut, että valtuustoryhmän 1. varavaltuutettu Anne Taipale on
muuttanut pois Isonkyrön kunnasta.
Kuntalain 71 §:ssä säädetään yleisestä vaalikelpoisuudesta mm. siten, että kunnan
luottamustoimessa olevan henkilön kotikunta on oltava kyseinen kunta.
Kuntalain 78.1 §:ssä säädetään vaalikelpoisuuden menettämisestä seuraavasti:
"Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa
luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös
pannaan täytäntöön heti."
Varavaltuutettuja on kuntalain 17.1 §:n mukaan sama määrä kuin valtuutettuja,
kuitenkin vähintään kaksi.
Vaalilain 93.2 §:ssä määrätään varavaltuutetuista seuraavasti:
"Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan
keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia
varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti."
Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, puh. (06) 470 1111,
etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
KJ:N
EHDOTUS: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto
1) toteaa 1. varavaltuutettu Anne Taipaleen luottamustoimen päättyneeksi
vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi
2) toteaa, että Perussuomalaisten 2.-3. varavaltuutetut nousevat yhden sijan ylemmäksi
3) merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtaja pyytää
keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden Perussuomalaisten 3. varavaltuutetun
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PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Kvalt 9.9.2021 § 41
PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin.
_________
Kunnanvaltuuston 9.9.2021 § 41 päätöksen mukaisesti Perussuomalaisten 1.
varavaltuutettu on Arttu Heponeva ja 2. varavaltuutettu on Seppo Ventä.
Perussuomalaisten listalla seuraavaksi eniten ääniä kuntavaaleissa 2021 on saanut Janne
Rimpeläinen.
Lisätietoja
antaa

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

EHDOTUS:

Keskusvaalilautakunta määrää Perussuomalaisten 3. varavaltuutetuksi Janne
Rimpeläisen.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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Aluevaalien 2022 ennakkoäänestyksen määrääminen, vaalipäivän äänestyspaikat sekä
ulkomainonta
Dnro ISOKYRÖ/63/00.00.00.06/2021
Kunnanhallitus 26.10.2021 § 204
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on
kotimaassa 12.-18.1.2022.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva hallituksen esitys (HE
241/2020) on hyväksytty eduskunnassa ja sitä koskeva lainsäädäntö on tullut osittain
voimaan 1.7.2021. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joista
jokaisella on aluevaltuusto, joka valitaan yleisillä vaaleilla. Aluevaltuuston vaalikausi on
neljä vuotta ja vaalikauden aloitusajankohta kesäkuun alku. Aluevaalit ovat välittömät,
salaiset ja suhteelliset ja niissä on yhtäläinen äänioikeus. Aluevaaleja koskevat
säännökset on lisätty vaalilakiin (714/1998) vaalilain muutoksella.
Vaalilain 143 a §:n mukaan aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien kanssa ja
näin toimitaan vuodesta 2025 lukien. Edellä mainitun sote-uudistuksen toimeenpano- ja
voimaanpanolain 16 §:ssä kuitenkin säädetään, että ensimmäiset aluevaalit toimitetaan
omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Näissä vaaleissa valitun
aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.
Oikeusministeriö on 30.6.2021 antanut kunnanhallituksille kirjeen äänestyspaikkojen
määräämisestä ja niistä ilmoittamisesta yms. Oikeusministeriön kirjeen mukaan
jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä
syistä muuta johdu. Ennakkoäänestyspaikassa on voitava pitää riittävät turvavälit
äänestämään tulleiden kesken. Kunnan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen
päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää
vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen
kohdalleen.
Covid-19-tartuntatautiepidemia Suomessa on kuntavaalien 2021 jälkeen kehittynyt
myönteiseen suuntaan. Tästä huolimatta kuntien on oikeusministeriön mukaan syytä
varautua ottamaan huomioon kulloisenkin koronavirustilanteen ja varautumaan siihen,
että tilanne voi vaatia samanlaisia erityisjärjestelyitä, joita toteutettiinkevään 2021
kuntavaaleissa.
Kunnan on huolehdittava, että
1. äänestyspaikkoja on riittävästi,
2. äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin äänestäjien
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kuin vaalivirkailijoidenkin osalta.
3. ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat mahdollisimman laajat, paikalliset
olosuhteet kuitenkin huomioiden. Kunta voi suositella, että osa äänestysajasta
varattaisiin ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville
4. vaalivirkailijoita ennakkoäänestyspaikalle rekrytoidaan riittävästi. Vastaavasti
vaalipäivän äänestyksessä vaalilautakuntien tulisi toimia lähtökohtaisesti siten,että
lautakunnalla olisi valmius ottaa vastaan myös yksittäisiä ulkona tapahtuvia
äänestyksiä päätösvaltaisessa kokoonpanossa (kolme jäsentä). Suositeltavaa
onkin, että vaalilautakunnan varajäsenistä vähintään yksi olisi paikalla samaan
aikaan kuin viisi varsinaista jäsentäkin. 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
5. ääntenlaskenta ja ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus järjestetään siten, että
riittävät turvavälit voidaan näissäkin tehtävissä toteuttaa
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 920.
Ennakkoäänestys on vuodesta 2003 lähtien järjestetty kirjastossa, vuoden 2021
kuntavaaleissa kirjaston piha-alueella. Ennakkoäänestyspaikkana olevana sosiaalihuollon
yksikkönä on ollut Laurilan palvelukeskus sekä vuoden 2021 kuntavaaleissa Tervajoen
aseman lähellä sijaitseva Kyrönmaakoti. 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. Tästä poikkeuksen teki kuntavaalit 2021, joissa
ennakkoäänestysaika kesti kaksi viikkoa ja ennakkoäänestyspaikka oli auki ti ja pe klo 1019, ma, ke ja to klo 14-19 ja viikonloppuisin klo 10-14.
Suomen Kuntaliitto suosittelee, että vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen aloittamista. Kunnanhallituksen 7.12.2020 § 199 päätöksen
mukaisesti vaalitelineet on viime vaaleissa viety 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.
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KUNNANJOHTAJAN
EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että aluevaaleissa 2022
- yleinen ennakkoäänestys järjestetään Isonkyrön kunnankirjastossa seuraavin
aukioloajoin: ke 12.1.2022 klo 14-19, to 13.1.2022 klo 14-19, pe 14.1.2022 klo 1419, la 15.1.2022 klo 10-14, su 16.1.2022 klo 10-14, ma 17.1.2022 klo 14-19 ja ti
18.1.2022 klo 14-19
- ennakkoäänestyspaikkana olevaksi sosiaalihuollon toimintayksiköksi määrätään
Laurilan palvelukeskus sekä Tervajoen aseman lähellä sijaitseva Kyrönmaakoti
- varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat Keskikunnan äänestysalueella
Pohjankyrön talo, Alapään äänestysalueella Kylkkälän koulu, Ylipään
äänestysalueella Ylipään nuorisoseura ja Lehmäjoen äänestysalueella Lehmäjoen
nuorisoseura.
- vaalien ulkomainontapaikat sijoitetaan 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.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________

Keskusvaalilautakunta 30.11.2021 § 55
Lisätietoja
antaa
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.
Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedoksi em. kunnanhallituksen päätöksen.
Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Vaalitoimitsijoiden määrääminen ja ennakkoäänestysasiakirjojen palauttaminen aluevaaleissa
Dnro ISOKYRÖ/135/00.00.00.06/2021
Keskusvaalilautakunta 30.11.2021 § 56
Vaalilain 17 §:n mukaan säädetään vaalitoimitsijoista seuraavasti:
Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, Suomen
edustustossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin
kaksi vaalitoimitsijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi
tarvittaessa olla kaksi tai useampia.
Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen
määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Muutoin vaalitoimitsijoina ovat:
1) Suomen edustustossa sen päällikkö tai hänen nimeämänsä henkilö;
2) suomalaisessa laivassa sen päällikkö tai hänen määräämänsä laivassa palveleva
henkilö.
Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa
vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Muissa
ennakkoäänestyspaikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on nimetty tai määrätty kaksi tai
useampia, riittää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa 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.
Suomen edustustossa tai suomalaisessa laivassa ehdokas tai ehdokkaana olevan
henkilön edellä tarkoitettu läheinen voi kuitenkin olla vaalitoimitsijana, mikäli
vaalitoimitsijaksi soveltuvaa muuta henkilöä ei ole saatavilla ja ennakkoäänestyksen
toimittaminen siitä syystä muutoin estyisi.
Vaalitoimitsijoiksi ovat käytettävissä Helena Holm, Virpi Kallio, Tomi Kalliomaa, Jaakko
Keko, Tarja Soini, Minna Vakkila ja Hanna Viljanmaa. Kaikki em. henkilöt ovat
ilmoittaneet olevansa kelpoisia ko. tehtävään. Keskusvaalilautakunnan on myös
määrättävä miten vaalitoimitsijat toimittavat ennakkoäänestysasiakirjat
keskusvaalilautakunnalle. Aiemmissa vaaleissa ennakkoäänestysasiakirjat on palautettu
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keskusvaalilautakunnalle päivittäin kunnan arkistoon.
Lisätietoja
antaa

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

EHDOTUS:

Keskusvaalilautakunta päättää, että
1. ennakkoäänestyspaikalla vaalitoimitsijoina toimivat Helena Holm, Virpi Kallio,
Tomi Kalliomaa, Jaakko Keko, Tarja Soini, Kaarina Vaissalo, Minna Vakkila ja Hanna
Viljanmaa. Mikäli kotiäänestykseen ilmoittautumisia tulee runsaasti,
ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoita voidaan käyttää myös kotiäänestyksen
toimittajina. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää vaalitoimitsijan
kuhunkin kotiäänestykseen.
2. vaalitoimitsijat toimittavat ennakkoäänestysasiakirjat keskusvaalilautakunnalle
päivittäin kunnan arkistoon.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Aluevaaleista tiedottaminen
Dnro ISOKYRÖ/137/00.00.00.06/2021
Keskusvaalilautakunta 30.11.2021 § 57
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

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

EHDOTUS:

Keskusvaalilautakunta päättää, että aluevaaleista 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.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Kunnan vaaliviranomaisten kouluttaminen aluevaaleissa
Dnro ISOKYRÖ/136/00.00.00.06/2021
Keskusvaalilautakunta 30.11.2021 § 58
Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä että, vaalilautakunnan jäsenet ja
varajäsenet, vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet sekä yleisen
ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat ovat tietoisia tehtävästään ja vastuistaan.
Aiemmissa vaaleissa koulutuksesta on vastannut keskusvaalilautakunnan sihteeri
tarpeen mukaan.
Lisätietoja
antaa

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

EHDOTUS:

Keskusvaalilautakunta päättää, että vaalilautakunnat koulutetaan perjantaina 21.1.2022
järjestettävässä tilaisuudessa ja muusta koulutuksesta vastaa keskusvaalilautakunnan
sihteeri tarpeen mukaan.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Vaalimateriaalin jako ja kalusteet aluevaaleissa
Dnro ISOKYRÖ/138/00.00.00.06/2021
Keskusvaalilautakunta 30.11.2021 § 59
Kunnan keskusvaalilautakunnan on huolehdittava, että vaalilautakunnilla,
vaalitoimikunnilla ja yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoilla on tarvittava
vaalimateriaali ja kalusteet.
Aiemmissa vaaleissa vaalimateriaali on jaettu vaalilautakunnille vaalipäivää edeltävänä
perjantaina n. klo 19.30 lähtien. Vaalitoimitsija on noutanut vaalimateriaalin sovittuna
aikana kotiäänestystä varten sekä vaalitoimikunnan jäsen laitosäänestystä varten.
Ennakkoäänestyspaikan vaalimateriaalin toimittaa keskusvaalilautakunnan sihteeri
ennakkoäänestyspaikalle hyvissä ajoin. Vaalihuoneiden kalusteista (vaaliuurnat ja
äänestyskopit) huolehtii paikoilleen vaalilautakunnan puheenjohtaja.
Lisätietoja
antaa

Hallintojohtaja Jaana Järvi-Laturi, etunimi.sukunimi@isokyro.fi, puh. 06 470 1111.

EHDOTUS:

Keskusvaalilautakunta päättää, että
1. vaalimateriaali jaetaan vaalilautakunnille vaalipäivää edeltävänä perjantaina n. klo
19.30 lähtien
2. vaalitoimitsijat noutavat vaalimateriaalin sovittuna aikana kotiäänestystä varten
sekä vaalitoimikunnan jäsen laitosäänestystä varten
3. ennakkoäänestyspaikan vaalimateriaalin toimittaa keskusvaalilautakunnan sihteeri
ennakkoäänestyspaikalle hyvissä ajoin
4. vaalihuoneiden kalusteista (vaaliuurnat ja äänestyskopit) huolehtii paikoilleen
vaalilautakunnan puheenjohtaja.

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
____________
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Muut asiat
Dnro
Keskusvaalilautakunta 30.11.2021 § 60

PÄÄTÖS:

Merkittiin tiedoksi, että keskusvaalilautakunnan seuraavat kokoukset pidetään
- pe 21.1.2022 klo 19.00
- su 23.1.2022 klo 15.00 tai myöhemmin
- ma 24.1.2022 klo 9.00
- ke 26.1.2022 klo 9.00.
____________
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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 hallintooikeudelta.
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59
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
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
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 49, 50, 53, 55, 60
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59
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