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Keskusvaalilautakunta
Aika

10.05.2021 klo 18:00 - 18:34

Paikka

Kaupungintalon kahvio, Syrjäkatu 1

Osallistujat
Läsnä

Muu

Hiltunen Jari

puheenjohtaja

Kovalainen Terttu

varapuheenjohtaja

Montonen Petri

jäsen

Pussinen Eeva

jäsen

Törrönen Martti

jäsen

Lätti Jukka-Pekka

pöytäkirjanpitäjä

Allekirjoitukset

Jari Hiltunen
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

§:t 28 - 31

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 10.5.2021
Eeva Pussinen
pöytäkirjantarkastaja

Jukka-Pekka Lätti
pöytäkirjanpitäjä

Terttu Kovalainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
12.05.2021 alkaen.
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§ 28

10.05.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Keskvltk 10.05.2021 § 28
Hallintosäännön 119 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa
läsnäolevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi.
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§ 29

10.05.2021

Pöytäkirjantarkastajat
Keskvltk 10.05.2021 § 29
Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eeva Pussinen ja Terttu
Kovalainen.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 30

10.05.2021

Kuntavaalien 2021 ehdokashakemusten tarkastaminen sekä puolueiden, yhteislistojen ja
valitsijayhdistysten keskinäisen järjestyksen määrääminen ehdokaslistojen yhdistelmässä
71/00.00.00.00/2021
Keskvltk 10.05.2021 § 30
Selostus

Määräajassa eli tiistaihin 4.5.2021 klo 16.00 mennessä keskusvaalilautakunnalle
on jätetty yhdeksän (9) hakemusta ehdokaslistojen julkaisemista varten. Koonti
ehdotetuista ehdokaslistoista on liitteenä 1. Täydelliset ehdotukset
ehdokaslistoiksi sekä ehdokashakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävänä
lautakunnan kokouksessa.
Saapumisjärjestyksessä:
1. Vihreä liitto r.p.
2. Sininen Tulevaisuus r.p
3. Perussuomalaiset r.p.
4. Suomen Keskusta r.p.
5. Kansallinen Kokoomus r.p.
6. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
7. Liike Nyt r.p.
8. Vasemmistoliitto r.p.
9. Suomen Kristillisdemokraatit r.p.
Vaalilain 35 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on
tutkittava, ovatko ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja
yhteislistasta jätetty sille laissa säädetyssä määräajassa ja onko asiakirjat
laadittu laissa tai sen nojalla säädetyin tai määrätyin muodoin sekä ovatko
ehdokkaat vaalikelpoisia ja onko heidän ehdokkuudelleen muutoin laissa
säädettyä estettä.
Ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen asiana ei ole tutkia, miten
jäsenäänestys ja ehdokkaiden asettaminen siihen liittyvine menettelyineen
puolueessa taikka sen piiri-, perus- tai muussa järjestössä taikka puolueen
jäseniä kunnassa edustavassa yhdistyksessä on toimitettu.
Vaalilain 36 §:n ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen tarkastetaan
34. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessa.
Jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole
annettu viranomaiselle määräaikana, se jätetään tutkimatta.
Puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen
vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos:
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§ 30

10.05.2021

1) ehdokashakemusta tai ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole tehty
tämän lain tai se nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka
ehdokashakemukseen ei ole liitetty tässä laissa edellytettyjä asiakirjoja;
2) ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1 kohdassa mainitusta syystä voida
pitää lainmukaisina; taikka
3) ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu
samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla.
Vaalilain 37 §:n mukaan edellä 36 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa määrätään
puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys
ehdokaslistojen yhdistelmää varten.
Arvotaan:
1) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys;
2) vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys; sekä
3) yhteislistojen keskinäinen järjestys.
Yhteislistaan kuulumattomat valitsijayhdistykset järjestetään
aakkosjärjestykseen.
Vaaliasiamiesten oikaisut, täydennykset, tarkistukset ja poistot
keskusvaalilautakunnan tekemien huomautusten johdosta on tehtävä
viimeistään keskiviikkona 12.5.2021 ennen klo 16.00 (VaaliL 38 §).
Valmistelija

Kehitysjohtaja

Lisätietoja

Kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti, p. 044 755 9515,
jukka-pekka.latti@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta tarkastaa jätetyt hakemukset sekä päättää:
1. pyytää vaaliasiamiehiä tarkistamaan hakemusten tarkastuksessa
mahdollisesti esille tulleet asiat ja
2. arpoa puolueiden keskinäisen järjestyksen.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaikki ehdokkaat todettiin vaalikelpoisiksi. Todettiin, että
keskuvaalilautakunnalla ei ollut huomauttamista vaaliasiamiesten jättämistä
ehdokaslistoista.
Keskusvaalilautakunta suoritti arvonnan puolueiden keskinäisen järjestyksen
määräämiseksi, puolueiden järjestys on seuraava:
1. Sininen Tulevaisuus r.p
2. Suomen Keskusta r.p.
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3. Perussuomalaiset r.p.
4. Vihreä liitto r.p.
5. Liike Nyt r.p.
6. Kansallinen Kokoomus r.p.
7. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
8. Vasemmistoliitto r.p.
9. Suomen Kristillisdemokraatit r.p.
______________________
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Keskusvaalilautakunta

§3
§ 31

04.02.2021
10.05.2021

Sihteerin ja muun henkilökunnan valinta kuntavaaleja varten
71/00.00.00.00/2021
Keskvltk 04.02.2021 § 3
Selostus

Keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön.
Se päättää muiden kuin sen kokouksiin vaalilaissa tarkoitettujen tehtäviensä
vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta
kokouksissaan (Vaalilaki 14 § 2).
Keskusvaalilautakuntaan ei sovelleta kuntalaissa tarkoitetun hallintosäännön
määräyksiä kaupunginhallituksen edustajan ja kaupunginjohtajan läsnäolo- ja
puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia ylemmän toimielimen
käsiteltäväksi.

Valmistelija

Kehitysjohtaja

Lisätietoja

kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti, puh. 044 755 9515, jukkapekka.latti@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää
1) ottaa välittömästi sihteerikseen kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätin,
2) nimetä henkilöstöön kuntavaaleja varten Pirjo Hirvosen ja Liisa
Luostarisen, sekä
3) nimetä muun tarvittavan henkilöstön myöhemmin.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

Keskvltk 10.05.2021 § 31
Selostus

Keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön.
Se päättää muiden kuin sen kokouksiin vaalilaissa tarkoitettujen tehtäviensä
vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta
kokouksissaan (Vaalilaki 14 § 2).
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Keskusvaalilautakunta

§3
§ 31

04.02.2021
10.05.2021

Keskusvaalilautakuntaan ei sovelleta kuntalaissa tarkoitetun hallintosäännön
määräyksiä kaupunginhallituksen edustajan ja kaupunginjohtajan läsnäolo- ja
puheoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ottaa asia ylemmän toimielimen
käsiteltäväksi.
Valmistelija

Kehitysjohtaja

Lisätietoja

kehitysjohtaja Jukka-Pekka Lätti, puh. 044 755 9515, jukkapekka.latti@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä
Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Keskusvaalilautakunta päättää, 4.2.2021 (§ 3) lisäksi,
1) nimetä henkilöstöön kuntavaaleja varten Katja Piiroisen,
2) nimetä muun tarvittavan henkilöstön myöhemmin.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 28, § 29
Keskusvaalilautakunta

10.05.2021

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: § 30, § 31
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
Kaupunginhallitus / Hyvinvointilautakunta / Kaupunkirakennelautakunta
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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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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