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Aika

08.12.2021 klo 18:35 – 19:03

Paikka

Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1

Osallistujat
Läsnä

Poissa

Jämsä Tomi

puheenjohtaja

Komulainen Martti

jäsen

Kovalainen Terttu

varapuheenjohtaja

Pussinen Eeva

jäsen

Jääskeläinen Pekka

pöytäkirjanpitäjä

Kokko Petri

1. varajäsen

Ratilainen Simo

Allekirjoitukset

Tomi Jämsä
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

§:t 81 - 87

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 8.12.2021
Terttu Kovalainen
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Jääskeläinen
pöytäkirjanpitäjä

Martti Komulainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
09.12.2021 alkaen.
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Keskusvaalilautakunta

§ 81

08.12.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Keskvltk 08.12.2021 § 81
Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava,
mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos
asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa
ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset
syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli
mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.
Vaalilain 14.1 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen
viisijäsenisenä.
Hallintosäännön 125 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa
läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi.
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§ 82

08.12.2021

Pöytäkirjantarkastajat
Keskvltk 08.12.2021 § 82
Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Terttu Kovalainen ja Martti
Komulainen.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Keskusvaalilautakunta

§ 83

08.12.2021

Ilmoitusasiat
251/00.00.00.08/2021
Keskvltk 08.12.2021 § 83
Selostus

Keskusvaalilautakunnalle ovat saapuneet seuraavat ilmoitusasiat:
Outokummun kaupunginhallituksen päätös 4.10.2021 (§ 193), Vuoden 2022
aluevaalien ennakkoäänestyspaikan ja vaalipäivän äänestyspaikan määrääminen
Outokummun kaupunginhallituksen päätös 4.10.2021 (§ 194), Ulkomainonta
vuoden 2022 aluevaaleissa
Outokummun kaupunginhallituksen päätös 4.10.2021 (§ 195), Eräiden laitosten
määrääminen ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2022 aluevaaleissa
Outokummun kaupunginhallituksen päätös 22.11.2021 (§ 231), Vuoden 2022
aluevaalien vaalilautakunta ja vaalitoimikunta
Oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohje
keskusvaalilautakunnalle toimistotyön ja ääntenlaskennan järjestämisestä
koronaepidemian aikana, 9.11.2021
Pieni ele -keräyksen kirje keskusvaalilautakunnille, 28.10.2021

Valmistelija

toimistosihteeri-arkistonhoitaja

Lisätietoja

keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Jääskeläinen, puh. 050 464 3324,
pekka.jaaskelainen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Keskusvaalilautakunta merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.
______________________
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§ 84

08.12.2021

Vuoden 2022 aluevaalien ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat
251/00.00.00.08/2021
Keskvltk 08.12.2021 § 84
Selostus

Aluevaalien 2022 ennakkoäänestys järjestetään 12.1. – 18.1.2022.
Vaalilain 17.1 §:n mukaan 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.
Vaalilain 17.2 §:n mukaan vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen
ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen määrää kunnan
keskusvaalilautakunta.
Koska ennakkoäänestyspaikalla on koko ajan oltava ainakin kaksi
vaalitoimitsijaa, ennakkoäänestyksen järjestäminen sujuvasti edellyttää
käytännössä, että ennakkoäänestyspaikalle on nimetty vähintään kolme
vaalitoimitsijaa.

Vaikutusarviointi

Ei arviointia.

Valmistelija

toimistosihteeri-arkistonhoitaja

Lisätietoja

keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Jääskeläinen, puh. 050 464 3324,
pekka.jaaskelainen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää nimetä aluevaalien ennakkoäänestyksen
vaalitoimitsijoiksi Pirjo Hirvosen, Liisa Luostarisen ja Timo Taivaisen.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Keskusvaalilautakunta

§ 85

08.12.2021

Vuoden 2022 aluevaalien kotiäänestyksen valmistavat toimenpiteet ja kotiäänestyksen
vaalitoimitsijoiden määrääminen
251/00.00.00.08/2021
Keskvltk 08.12.2021 § 85
Selostus

Vaalilain 46.3 §:n mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan
ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä
kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Vaalilain 17.2 §:n mukaan vaalitoimitsijat kotiäänestykseen määrää kunnan
keskusvaalilautakunta.
Käytännössä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina Outokummussa ovat toimineet
kaupunginhallituksen nimittämän vaalitoimikunnan jäsenet. Kaupunginhallitus
on kokouksessaan 22.11.2021 (§ 231) valinnut vaalitoimikunnan vuoden 2022
aluevaaleja varten.
Vuoden 2022 aluevaaleissa kotiäänestäjän on ilmoitettava halukkuudestaan
äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00
kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kotiäänestykseen ilmoittautumisajan
päätyttyä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on määrättävä
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa
huolehtivat vaalitoimitsijoina kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona.
Puheenjohtaja voi jo etukäteen määrätä vaalitoimitsijoille henkilökohtaiset
varahenkilöt muun muassa estyneisyystapauksia varten.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 12.1. – 18.1.2022
kuuluvana päivänä kello 9.00 – 20.00. Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko
arkipäivänä tai sunnuntaina. Kunkin kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii
yksi vaalitoimitsija, jonka keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja on määrännyt
tehtävään. Kotiäänestyksessä ei vaalitoimitsijan ominaisuudessa saa olla paikalla
muita henkilöitä.
Keskusvaalilautakunnalla on kotiäänestyksessä seuraavat tehtävät:
1) kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeiden lähettäminen edellisissä
vaaleissa (kuntavaalit 2021) kotonaan äänestäneille ja huolehtiminen siitä, että
lomakkeita on saatavissa keskusvaalilautakunnasta,
2) kotiäänestykseen ilmoittautumisten vastaanotto. Puhelimitse tapahtuvia
ilmoittautumisia varten tulee huolehtia puhelinpäivystyksen järjestämisestä; ja
3) ilmoittautumisten läpikäynti. Lautakunnan sihteeri huolehtii
ilmoittautumislomakkeiden lähettämisestä ja ilmoittautumisten vastaanotosta.
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Keskusvaalilautakunta

§ 85

08.12.2021

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on yhteistyössä vaalitoimitsijoiden
kanssa
1) huolehdittava siitä, että kotiäänestykseen ilmoittautuneille äänestäjille
ilmoitetaan
- kotiäänestyksen järjestämisen ajankohdasta tai
- että kotiäänestystä ei hänen osaltaan järjestetä;
2) määrättävä vaalitoimitsija, joka menee kunkin kotiäänestäjän luokse.
Kotiäänestyksen vaalitoimitsijan on
1) huolehdittava, että hänen lisäkseen kotiäänestyksessä on läsnä äänestäjän
valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tässä tehtävässään ei
toimi vaaliviranomaisen ominaisuudessa. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana
oleva henkilö ei voi toimia tässä tehtävässä. Läsnä oleva henkilö voi olla myös
joku toinen keskusvaalilautakunnan kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi
määräämä henkilö. Tällöin hän ei kuitenkaan toimi vaaliviranomaisen
ominaisuudessa.
2) huolehdittava, että kotiäänestyksistä pidetään luetteloa.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja vastaa em. tehtävistä, ja käytännön
toimista huolehtii keskusvaalilautakunnan sihteeri.
Vaikutusarviointi

Ei arviointia.

Valmistelija

toimistosihteeri-arkistonhoitaja

Lisätietoja

keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Jääskeläinen, puh. 050 464 3324,
pekka.jaaskelainen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi kotiäänestyksen
valmistavat toimenpiteet ja määrätä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi
seuraavat vaalitoimikunnan jäsenet: Annika Kontkanen, Riitta Mustonen ja
Paavo Lehikoinen.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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§ 86

08.12.2021

Tiedottaminen vuoden 2022 aluevaaleista
251/00.00.00.08/2021
Keskvltk 08.12.2021 § 86
Selostus

Vaalilain 49 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan
alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista
niissä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.
Vaalitoimitsijoiden ja vaalitoimikunnan on huolehdittava siitä, että
äänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmasta järjestelystä tiedotetaan
ennakkoäänestyspaikalla julkipantavin kuulutuksin ja tarvittaessa muullakin
sopivalla tavalla.
Oikeusministeriön on riittävällä ja sopivalla tavalla tiedotettava yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä.
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. Ilmoitusten on
oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta
johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä
mainitun ajan kuluttua.
Keskusvaalilautakunta tiedottaa ennen ennakkoäänestyksen alkamista
seuraavat asiat:
1) ennakkoäänestyksen ajankohdan (12.1. – 18.1.2022) sekä yleisen
ennakkoäänestyspaikan nimen, käyntiosoitteen ja päivittäiset aukioloajat;
2) vaalipäivän ajankohdan (sunnuntai 23.1.2022) sekä vaalipäivän
äänestyspaikan nimen, käyntiosoitteen ja äänestysajan (klo 9.00 – 20.00).
Tiedot on myös koottu oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän (VAT)
äänestyspaikkarekisteriin sekä oikeusministeriön vaaliverkkosivulle
(www.vaalit.fi).
Keskusvaalilautakunta voi harkintansa mukaan kuuluttaa muistakin vaalien
järjestämiseen liittyvistä asioista, kuten kotiäänestyksestä ja siihen
ilmoittautumisesta. Virallisten kuulutusten lisäksi yleistä tietoa vaaleista sekä
tiedot äänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista julkaistaan myös kunnan
kotisivuilla. Vaaleista on Outokummussa perinteisesti tiedotettu myös
Outokummun Seutu -paikallislehdessä. Mahdollisimman näkyvällä ja
monipuolisella, vaalilain vähimmäisvaatimukset ylittävällä tiedottamisella
voidaan pyrkiä lisäämään äänestäjien tietoisuutta vaaleista ja niiden
merkityksestä.
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§ 86

08.12.2021

Vaikutusarviointi

Ei arviointia.

Valmistelija

toimistosihteeri-arkistonhoitaja

Lisätietoja

keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Jääskeläinen, puh. 050 464 3324,
pekka.jaaskelainen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta tiedottaa ennakkoäänestyksestä, vaalipäivän
äänestyksestä ja kotiäänestyksestä kuntalain mukaisesti kaupungin
verkkosivuilla. Lisäksi julkaistaan ilmoitukset kaupungin ilmoitustaululla ja
Outokummun Seutu -paikallislehdessä.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Keskusvaalilautakunta

§ 87

08.12.2021

Keskusvaalilautakunnan seuraavat kokoukset
251/00.00.00.08/2021
Keskvltk 08.12.2021 § 87
Selostus

Eräät keskusvaalilautakunnan kokoukset ovat vaalilain nojalla pakollisia, mutta
muuten keskusvaalilautakunta voi vapaasti päättää, kuinka usein se vaalien
aikana kokoontuu. Outokummussa keskusvaalilautakunnalla on ollut käytäntönä
kokoontua tarkastamaan ennakko- ja kirjeäänestysasiakirjoja noin parin päivän
välein ennakkoäänestyksen aikana.
Vaalipäivää edeltävänä perjantaina 21.1.2022 keskusvaalilautakunnalla on
lakisääteinen kokous (vaalilaki 63.1 § ja 66g.1 §), samoin vaalipäivänä 23.1.2022
(vaalilaki 86.1 §), sen jälkeisenä päivänä (vaalilaki 87.1 §) sekä vielä kolmantena
päivänä vaalipäivän jälkeen (vaalilaki 143 l §).
Perjantaina 21.1.2022 keskusvaalilautakunnan tulee kokontua siten, että samana
päivänä ennen klo 19 saapuneet ennakkoäänestys- ja kirjeäänestysasiakirjat
ehditään käsitellä.
Vaalipäivänä 23.1.2022 keskusvaalilautakunta kokoontuu laskemaan
ennakkoäänet aikaisintaan klo 10 alkavaan kokoukseen.
Vaalipäivänä annettujen äänten tarkastuslaskenta suoritetaan 24.1.2022
viimeistään klo 12 alkavassa keskusvaalilautakunnan kokouksessa.
Keskusvaalilautakunta kokoontuu vielä 26.1.2022 vahvistamaan kunnassa
annettujen äänten lukumäärän ja merkitsemään sen vaalitietojärjestelmään,
jonka jälkeen aluevaalilautakunta vahvistaa ja julkaisee vaalien tuloksen sekä
tiedottaa siitä. Oikeusministeriö ohjeistaa keskusvaalilautakuntia merkitsemään
vahvistetut äänimäärät tuloslaskentajärjestelmään jo klo 12 mennessä, jotta
aluevaalilautakunnalle jäisi riittävästi aikaa tuloksen vahvistamiseen liittyviin
tehtäviin.

Vaikutusarviointi

Ei arviointia.

Valmistelija

toimistosihteeri-arkistonhoitaja

Lisätietoja

keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Jääskeläinen, puh. 050 464 3324,
pekka.jaaskelainen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunnan seuraavat kokoukset pidetään ainakin
perjantaina 14.1.2022 klo 16.30,
maanantaina 17.1.2022 klo 16.30,
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§ 87

08.12.2021

keskiviikkona 19.1.2022 klo 16.30,
perjantaina 21.1.2022 klo 19 (ennakkoäänten tarkastus),
sunnuntaina 23.1.2022 klo 15 (vaalipäivä),
maanantaina 24.1.2022 klo 12 (tarkastuslaskenta) ja
keskiviikkona 26.1.2022 klo 10 (tuloksen vahvistaminen ja ilmoittaminen
aluevaalilautakunnalle).
Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 81, § 82, § 83, § 86, § 87
Keskusvaalilautakunta

08.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET
Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 84, § 85
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Outokummun kaupunginkanslian kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Outokummun kaupunki, Keskusvaalilautakunta
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu
Käyntiosoite: Hovilankatu 2, 83500 Outokumpu (avoinna klo 9.00-11.30 ja 12.30-15.00)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
Puhelinnumero: 013 5591 (vaihde)
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
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OUTOKUMMUN KAUPUNKI
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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