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32 § ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOJEN JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN 
MÄÄRÄÄMINEN 23.1.2022 TOIMITETTAVIA ALUEVAALEJA VARTEN 

Khall § 204  
1.11.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva hallituksen esitys 
(HE 241/2020) on hyväksytty eduskunnassa ja sitä koskevalainsäädäntö tulee osit-
tain voimaan 1.7.2021. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta, 
joista jokaisella on aluevaltuusto, joka valitaan yleisillä vaaleilla. 
 
Hyvinvointialueet luetellaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustointakoskevan 
uudistuksen toimeenpanosta ja lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 
(616/2021) 7 §:ssä. Kuhunkin hyvinvointialueeseen kuuluvat kunnat käyvät ilmi sa-
man lain 6 ja 7 §:stä.  
 
Aluevaltuustoista säädetään hyvinvointialuelain (611/2021) 23 §:ssä. Aluevaltuuston 
vaalikausi on neljä vuotta ja vaalikauden aloitusajankohta kesäkuun alku. Aluevaalit 
ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja niissä on yhtäläinen äänioikeus. Lain 24 
§:ssä säädetään aluevaltuuston koosta ja sen määräytymisestä, 25 §:ssä varavaltuu-
tetuista, 28 §:ssä äänioikeudesta aluevaaleissa sekä 76 ja 77 §:ssä vaalikelpoisuu-
desta.  
 
Aluevaaleja koskevat säännökset on lisätty vaalilakiin (714/1998) vaalilain muutok-
sella (649/2021). 
 
Vaalilain 143 a §:n mukaan aluevaalit toimitetaan samanaikaisesti kuntavaalien 
kanssa ja näin toimitaan vuodesta 2025 lukien. Edellä mainitun sote-uudistuksen toi-
meenpano ja voimaanpanolain 16 §:ssä kuitenkin säädetään, että ensimmäiset alue-
vaalit toimitetaan omina erillisinä vaaleinaan sunnuntaina 23.1.2022. Näissä vaa-
leissa valitun aluevaltuuston toimikausialkaa 1.3.2022 ja jatkuu toukokuun 2025 lop-
puun. 
 
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaali-
päivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin, siten että paikat voidaan merkitä oikeusmi-
nisteriön vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 5.11.2021 mennessä. 
 
Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tar-
peen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueidenkoosta taikka asukas-
määrästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista määrää val-
tuusto. Vuoden 2022 vaaleissa noudatetaan sitä äänestysaluejakoa, joka tulee voi-
maan 1.1.2022 ja joka perustuu kuntien 31.8.2021 mennessä Digi- ja väestötietovi-
rastolle ilmoittamiin äänestysaluejakopäätöksiin.  Evijärven osalta ei äänestysalu-
eissa ole ilmoitettu muutoksia 31.8.2021. 
 
Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja määrätessään on kunnanhallituksen otettava huo-
mioon Oikeusministeriön kirjeen 30.6.2021 Liitteessä 1 (kohta 1) mainitut näkökoh-
dat. Oikeusministeriön kirje on oheismateriaalina. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2022 aluevaaleissa: 
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1. vaalipäivän äänestyspaikka on kunnanvirastossa, osoite Viskarinaukio 3 
2. yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirastossa, osoite Viskarinaukio 3: 

a. 12. – 14.1. klo 9.00 – 15.00 
b. 15. – 16.1. klo 12.00 – 15.00 
c. 17. – 18.1. klo 9.00 – 17.00 

3. laitosäänestys toimitetaan Antinrinteen palvelukeskuksessa vaalitoimikunnan 
erikseen ilmoittamana ajankohtana. 

 
Merkittiin, että Esko Ahonen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi). 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 
 

Keskusvltk § 32 
9.12.2021 
 

Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedokseen kunnanhallituksen 
1.11.2021 päätöksen § 204. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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33 § VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA VUODEN 2022 ALUEVAALEJA 
VARTEN 

Khall § 205   
1.11.2021  Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuiten-
kin on oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa 
he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksestä ää-
nestyspaikalla. 
 
Lisäksi kunnanhallituksen on asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä 
ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuhunkin kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäse-
niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen jär-
jestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.  

 
Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai tämän puoliso, sisarus, vanhempi tai lapsi ei 
voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas ei myöskään voi olla 
vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. 
 
Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että vaalilain 15 §:n 2momentin 
sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” voidaan soveltaa myös siten, että jos puolu-
eet eivät niille tehdystä pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalitoimi-
kuntiin, jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia 
henkilöitä. 
 
Tasa-arvolain 4 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu.  Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus: 
1. päättää asettaa vuoden 2022 aluevaaleja varten vaalilautakunnan ja vaalitoimi-

kunnan vaalilain 15 §:n mukaisesti, 
2. valitsee vaalilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta 

jäsentä, sekä tarpeellisen määrän varajäseniä kutsumisjärjestyksessä, joita kui-
tenkin on oltava vähintään kolme, 

3. valitsee vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun 
jäsenen sekä tarpeellisen määrän varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
kolme. 

 
Merkittiin, että Esko Ahonen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi). 
 
Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Khall § 288 
22.11.2021 
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Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti asettaa vaalilautakunnan sekä vaalitoimi-
kunnan sekä valitsi jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan 
sekä nimesi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti 

 
Vaalilautakunta  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 
Lauri Tähtinen pj.  1. Markus Kattilakoski 
Marita Huhmarsalo vpj.  2. Niina Kujala 
Harri Laukkonen  3. Merja Leppälä 
Hannu Vesala  4. Tarja Jokela   
Heli Saari   5. Lasse Vertanen 
  
Vaalitoimikunta  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 
Sakari Lehto pj.  1. Pauli Hanhikoski 
Päivi Holm vpj.  2. Rita Haapasaari 
Niina Kujala   3. Anssi Saari 

  
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
Keskusvltk §   
9.12.2021 
 

Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta merkitsee vaalilautakunnan ja vaalitoimi-
kunnan jäsenet ja varajäsenet tiedokseen saatetuiksi. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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34 § VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN VUODEN 2022 ALUEVAALIEN ENNAK-
KOÄÄNESTYKSEEN 

Keskusvlt. § 34 
9.12.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
  
 Vaalilain 17 § mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestys-

paikassa huolehtivat vaalitoimitsijat. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoää-
nestyspaikkaan määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Lisäksi keskusvaalilautakunta 
määrää tietyn määrän henkilöitä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi, joista keskusvaa-
lilautakunnan puheenjohtaja määrää vaalitoimitsijat yksittäisen kotiäänestyksen suo-
rittamiseen. 
 
Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vä-
hintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Muissa ennakkoää-
nestyspaikoissa riittää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa on saapuvilla yksi vaa-
litoimitsija. Vaalitoimitsijoita tulee määrätä riittävästi erityisesti sairaustapauksia ja 
vastaavia silmällä pitäen. Vaalitoimitsijalle ei ole laissa säädetty mitään erityisiä kel-
poisuusvaatimuksia. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla 
vaalitoimitsija.  
 
Keskusvaalilautakunnan jäsenen tai sihteerin toimiminen äänestyksiä vastaanotta-
vana vaalitoimitsijana ei ole suositeltavaa. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on 
vaalilain 63 §:n mukaan tarkastaa keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoää-
nestysasiakirjat. Vaalitoimitsijana ollut keskusvaalilautakunnan jäsen tai sihteeri on 
keskusvaalilautakunnassa esteellinen osallistumaan oman toimintansa laillisuuden 
arviointiin. 
 
Keskusvaalilautakunnan on koulutettava vaalitoimitsijat tehtäviinsä. Lisäksi keskus-
vaalilautakunnan on varmistauduttava, että jokaisella vaalitoimitsijalla on henkilökortti 
tai verkkopankkitunnukset kirjautumista varten. 
 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta määrää: 
1. vaalitoimitsijoiksi aluevaalien 2022 ennakkoäänestykseen Ville Kniivilän, Sinikka 

Isosaaren, Marjaana Hinkka, Sanna Syrjälän, Merle Kupilan, Satu Toivolan, Arja-
Leena Kuivasniemen, Tuula Haapalan, Miia Pahkakankaan, Antti Saaren ja vara-
henkilöksi Päivi Lappisen, 

2. kotiäänestykseen vaalitoimikunnan sekä vaalitoimikunnan varajäsenet,  
3. toteaa, että keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää kotiäänestyksen vaali-

toimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa huolehtivat vaalitoimitsijoina 
kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona. Kunkin kotiäänestyksen toimit-
tamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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35 § KUULUTUKSET ALUEVAALEISTA 2022 

Keskusvltk § 35 
9.12.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 

 
Keskusvaalilautakunnan on vaalilain 49 §:n mukaan tiedotettava kunnan alueella  
olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja –ajoista sillä tavalla kuin kunnan ilmoi-
tukset saatetaan tiedoksi. Tämä tiedottamien tulee hoitaa hyvissä ajoin ennen vaa-
leja. 
 
Vaalilain 67 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänes-
tysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan 
tiedoksi. Tämä tiedottamien tulee hoitaa hyvissä ajoin ennen vaaleja. 
 
Vaalilain 55 §:n mukaan kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudes-
taan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään 12. päivänä (11.1.2022) ennen vaali-
päivää ennen klo 16 keskusvaalilautakunnalle. 
 
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne 
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, 
sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. 

 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta julkaisee kunnan internetsivuilla sekä Jär-
viseudun Sanomissa kuulutuksen yleisestä ennakkoäänestyspaikasta ja -ajoista, vaa-
lipäivästä ja äänestyspaikasta sekä kotiäänestyksestä Molemmat kuulutuksen julkais-
taan viikolla 51 ilmestyvässä lehdessä.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila puh, 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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36 § ÄÄNIOIKEUSTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖN LAAJUUS 

Keskusvltk § 36 
9.12.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Oikeusministeriön vaalitietojärjestelmä (VAT) on keskeinen väline yleisten vaalien toi-
mittamisessa. Järjestelmä sisältää eri osia, joista keskusvaalilautakunta voi käyttää 
pohjatietojärjestelmää, äänioikeusjärjestelmää ja tuloslaskentajärjestelmää. Yleisen 
ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat ja vaalipäivän äänestyksessä vaalilautakun-
nat voivat käyttää äänioikeusjärjestelmää. 

 
 Keskusvaalilautakunta päättää missä laajuudessa äänioikeusjärjestelmää käytetään 

kunnan ennakkoäänestyspaikoissa ja vaalipäivän äänestyspaikoissa. Ennakkoäänes-
tyksessä järjestelmää voidaan käyttää kaikissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. 
Vaalipäivän äänestyksessä äänioikeusjärjestelmää voidaan käyttää joko perinteisen 
vaaliluettelon sijasta tai sen rinnalla niin, että vaaliluetteloon tehdyt merkinnät ovat 
ensisijaisia. 

 
Evijärvellä pohjatietojärjestelmä ja tuloslaskentajärjestelmä ovat olleet käytössä vaali-
tietojärjestelmän alusta alkaen, samoin äänioikeustietojärjestelmä yleisessä ennakko-
äänespaikassa. Vaalipäivän äänestyksessä käytössä on ollut paperinen vaaliluettelo. 

 
 Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää, että äänioikeusjärjestelmää käy-

tetään ennakkoäänestyksessä. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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37 § VAALITOIMIKUNNAN JA VAALILAUTAKUNNAN KOULUTTAMINEN 

Keskusvltk § 37 
9.12.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaalilautakuntien jäsenet ja  
varajäsenet, vaalitoimikuntien jäsenet ja varajäsenet sekä ennakkoäänestyspaikkojen 
vaalitoimitsijat ovat tietoisia tehtävistään ja vastuistaan. 

 
Oikeusministeriö on toimittanut keskusvaalilautakunnalle Vaaliohjeet –kirjaset, jotka 
lähetetään keskusvaalilautakunnan jäsenille, vaalilautakunnan jäsenille ja vaalitoimi-
kunnan puheenjohtajille. Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat harjoittelevat tehtä-
väänsä etukäteen ja osallistuvat vaaliohjelman kuormitustestauksiin. 
 
Lisäksi keskusvaalilautakunnan tulee sopivaksi katsomallaan tavalla kouluttaa vaalivi-
ranomaiset tehtäviinsä sekä olla koko vaalien ajan kunnan muiden vaaliviranomais-
ten tavoitettavissa näiden kysymyksiä varten. 
 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta 
1. toteaa, että Oikeusministeriön toimittamat Vaaliohjeet –kirjaset on toimitettu asi-

anomaisille, 
2. määrää ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat harjoittelemaan vaaliohjelman käyt-

töä etukäteen ohjelman pääkäyttäjä Sinikka Isosaaren ohjauksessa sinä aikana 
kun vaaliohjelma on auki harjoittelua varten, 

3. kutsuu vaalilautakunnan vaalipäivänä hyvissä ajoin ennen vaalin alkamista pai-
kalle, jolloin käydään läpi vaaliin liittyvät asiat, 

4. antaa ohjeet ja käy läpi äänestämisen kulun vaalitoimikunnan jäsenten kanssa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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38 § OMALLE KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE SEKÄ MUULLE KESKUSVAALILAU-
TAKUNNALLE OSOITETTUJEN LÄHETEKUORTEN SEKÄ VAALITOIMIKUNNALTA 
JA KOTIÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJOILTA SAAPUVIEN LÄHETEKUORIEN TOI-
MITTAMINEN 

 
Keskusvltk. § 38 
9.12.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 

 
Vaalilain 62 §:n mukaan kotimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijan ja  
vaalitoimikunnan on viipymättä huolehdittava siitä, että oman kunnan keskusvaalilau-
takunnalle osoitetut lähetekuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnalle sen määrää-
mällä tavalla sekä siitä, että muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähete-
kuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnille postitse tai muulla luotettavalla tavalla. 

 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää, että  
1. oman kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähetekuoret ennakkoäänestys-

paikasta hakee jokaisen ennakkoäänestyspäivän päätteeksi keskusvaalilautakun-
nan sihteeri tai vaalitietojärjestelmän pääkäyttäjä, 

2. muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret keskusvaalilauta-
kunnan sihteeri tai vaalitietojärjestelmän pääkäyttäjä toimittaa jokaisen ennakko-
äänestyspäivän päätteeksi postiin, 

3. vaalitoimikunta toimittaa lähetekuoret laitosäänestyspäivän päätteeksi keskusvaa-
lilautakunnan sihteerille tai vaalitietojärjestelmän pääkäyttäjälle, 

4. kotiäänestyksen vaalitoimitsijat tuovat kunkin äänestyskierroksen jälkeen lähete-
kuoret viipymättä keskusvaalilautakunnan sihteerille tai vaalitietojärjestelmän pää-
käyttäjälle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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39 § ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTAMISEN VALMISTAVAT TOI-
MENPITEET JA KIRJEÄÄNET 

Keskusvltk § 39 
9.12.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 

 
Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat (sisältäen kirjeäänet) 
tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että perjan-
taina ennen varsinaista vaalipäivää ennen klo 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakir-
jat (sisältäen kirjeäänet) ehditään niissä käsitellä. Keskusvaalilautakunnan harkintaan 
jää, miten se käytännössä suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen. Me-
nettelyyn vaikuttaa kuinka paljon ja minkä tyyppisiä ennakkoäänestysasiakirjoja kes-
kusvaalilautakuntaan saapuu. 
 
Tarkastamiseen liittyvät ratkaisut, kuten kaikki huomioon ottamatta jättämiset, kes-
kusvaalilautakunnan on tehtävä päätösvaltaisessa kokouksessa. Äänestyksen huo- 
mioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkir-
jaan, johon liitetään huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja –kuori-
neen. 

 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää  
1. tarkastaa kuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjat (sisältäen kirjeäänet) perjan-

taina 21.1.2022 klo 19.00 alkavassa kokouksessaan, 
2. että keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä vaalitietojärjestelmän pääkäyttäjän 

ja hänen varahenkilönsä kanssa tekevät ennakkoäänestysasiakirjojen (sisältäen 
kirjeäänet) valmistavan tarkastamisen. Valmistavaa tarkastamista tehtäessä on 
aina oltava vähintään kahden henkilön samanaikaisesti paikalla. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, puh. 044 7699202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 

  



EVIJÄRVEN KUNTA Aika 9.12.2021 Sivu 74                                                                                                          
Keskusvaalilautakunta                                                                                                                      

_________________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet 

40 § KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

Keskusvltk § 40 
9.12.2021  

Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat 
asiat ja sille lähetetyt kirjeet: 
 
1. Ohjeet aluevaalien järjestämiseksi korona-pandemian aikana. 9.11.2021 
2. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten kelpoisuus 10.9.2021 
3. Aluevaalit 2022 keskusvaalilautakunnan tehtävät 
4. Sähköinen kokouskutsu päätettiin ottaa käyttöön   

 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 
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Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 32,33, 35-40 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 34 
 

 Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti 
 

Evijärven keskusvaalilautakunta 
Viskarinaukio 3 
62500 EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
 
Pykälät:  
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 029 564 3314 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälät 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen takia annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen takia muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosai-
nen sekä kunnan jäsen. 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                    Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista 

      
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 

      
 

 Muu valitusviranomainen,                                   Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti 
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

                                             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

 
 
 
 
 

 


