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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN 
 
Keskusvaali- 
ltk 1 § Keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävien hoidosta on tehty erillinen määräai-

kainen työsopimus ajalle 8.2. – 25.4.2021 Tapani Vierimaan kanssa. Tehtävästä 
maksettava palkka on 1 936 €/kk suhteutettuna työpäivien määrään. 

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta merkitsee työsopimuksen tiedoksi. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 Tapani Vierimaa poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
 
 Pöytäkirjaa piti lautakunnan puheenjohtaja Jarkko Paalavuo. 
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN OIKEUS PALKATA AVUSTAVAA HENKILÖKUNTAA 
 
Keskusvaali-  Keskusvaalilautakunta ottaa itselleen muun tarvittavan  
ltk § 2  henkilöstön. 
 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin 

palkkaamaan tarvittavan avustavan henkilökunnan.  
 
Päätös:   Hyväksyttiin.  
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EHDOKASHAKEMUSTEN JÄTTÄMISESTÄ JA VALITTAVIEN VALTUUTETTUJEN MÄÄRÄSTÄ KUULUT-
TAMINEN SEKÄ EHDOKASHAKEMUSTEN VASTAANOTTO 
 
Keskusvaali- Keskusvaalilautakunnan on määrättävä kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina 
ltk § 3 sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asetta- 
siht. mista koskevat asiakirjat on annettava (§ 34) ja laadittava määräyksestä kuulutus, 

joka on annettava tiedoksi puolueiden mahdollisesti ilmoittamille vaaliasiamiehil-
le ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa sekä julkais-
tava sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Samoin lautakunnan 
on kuulutettava, montako valtuutettua kunnassa valitaan (§ 145). Kuulutus voi-
daan antaa vaalilain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulutuksen yhteydessä. 

 
Puolueen, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdo-
kashakemus kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 09.03.2021 
ennen klo 16.00 (§ 152). KuntaL 16 §:n mukaan valtuutettujen lukumäärästä 
päättää valtuusto. Valtuusto on päättänyt, että vuonna 2021 valittavan valtuus-
ton valtuutettujen lukumäärä on 17. 

 
Valtuuston päätöksen mukaan, kunnan ilmoitukset julkaistaan julkisten kuulutus-
ten ilmoitustaululla ja Reisjärvi-lehdessä. 
 

Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta määrää keskusvaalilautakunnan sihteerin vas-
taanottamaan ehdokashakemukset muine asiakirjoineen kunnantalolla 4.-
8.3.2021 arkisin klo 9.00-15.00 ja tiistaina 9.3.2021 klo 9.00-16.00 osoitteessa 
Reisjärventie 8, 85900  Reisjärvi, puh 0403008207 ja hyväksyy liitteen 1 mukaisen 
kuulutuksen ehdokashakemusten jättämisestä ja valittavien valtuutettujen mää-
rästä julkaistavaksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, keskusvaalilautakunnan 
kokoushuoneistossa ja 3.3.2021 ilmestyvässä Reisjärvi-lehdessä. Ilmoitus julkais-
taan myös kunnan kotisivulla.  
 

Päätös:             Hyväksyttiin.  
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KUNTAVAALEISTA TIEDOTTAMINEN 
 
Keskusvaali-  Keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen 
ltk § 4 alkamista tiedotettava vaalipäivästä ja vaalipäivän äänestyspaikoista ja 
siht.  -ajasta, yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja -ajoista, kotiäänestyksen 

järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä harkinnan mukaan myös 
muista vaalien toimittamiseen liittyvistä asioista, sillä tavoin kuin kunnan 
ilmoitukset saatetaan tiedoksi.  

  
Vaalipäivä on 18.04.2021 ja äänestysaika klo 9 - 20. Ennakkoäänestysajan-
jakso on 07.- 13.04.2021. Kotiäänestykseen ilmoittautumisaika päättyy tiis-
taina 06.04.2021 klo 16. Kunnanhallitus on päättänyt äänestyspaikoista ja 
ennakkoäänestysajoista. Valtuuston päätöksen mukaan, kunnan ilmoituk-
set julkaistaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja Reisjärvi-lehdessä. 
Keskusvaalilautakunnan sihteeri on laatinut oheisen kuulutuksen kuntavaa-
leista. 

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta hyväksyy liitteen 2 mukaisen kuulutuksen 

julkaistavaksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja 3.3.2021 ilmestyväs-
sä Reisjärvi-lehdessä. Ilmoitus julkaistaan myös kunnan kotisivulla.  

 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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ENNAKKOÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJOIDEN VALINTA 
 
Keskusvaali- Kunnan keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat kunnan yleiseen  
ltk § 5 ennakkoäänestyspaikkaan. Kuntavaalien ennakkoäänestysajanjakso  
siht.  on 07. – 13.04.2021. Kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, 

joka sijaitsee valtuustosalissa. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraa-
vasti: 

 
   - ke 07.04.  klo 09:00 – 16:00 

- to 08.04.  klo 09:00 – 16:00 
- pe 09.04.  klo 09:00 – 17:00 
- la-su 10. - 11.04.  klo 11:00 – 15:00 
- ma-ti 12. - 13.04. klo 09:00 – 17:00 
 
Kussakin yleisessä ennakkoäänestyspaikassa tulee olla vähintään kaksi vaa-
litoimitsijaa yhtä aikaa saapuvilla. Vaalitoimitsijoina on aiemmissa vaaleissa 
toiminut kunnantalon henkilökuntaa ja yksi ulkopuolelta palkattu henkilö. 

  
 Vaalitoimitsijana yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ei saa olla kuntavaa-

lien ehdokas, eikä missään kunnassa hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruk-
sensa eikä vanhempansa. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyissä parisuhteissa eläviä henkilöi-
tä. 

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta valitsee yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan 

vaalitoimitsijat. 
 
Päätös:  Valittiin ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiksi seuraavat: 
  
 Sirpa Hirvinen 
 Piia Turpeinen 
 Paula Heinonen 
 Arja Harja 
 Päivi Kokkoniemi 
 
 Tarvittaessa lautakunta nimeää lisää henkilöitä seuraavassa kokoukses-

saan. 
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 
 
Keskusvaali-  Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava ehdokashakemukset ja tehtävä 
ltk § 6  mahdolliset huomautukset vaaliasiamiehille sekä arvottava keskinäinen 
siht. järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten maanantaina 15.03.2021 pi-

dettävässä kokouksessa. Ehdokashakemukset on käsiteltävä uudelleen ja 
tehtävä ratkaisut niistä keskiviikkona 18.03.2021 ennen ehdokaslistojen 
yhdistelmän laatimista. Ehdokaslistojen yhdistelmä on laadittava keskiviik-
kona 18.03.2021 viimeistään klo 16.00 aloitettavassa kokouksessa ja mer-
kittävä ehdokkaista olevat tiedot sekä henkilötunnukset valtakunnalliseen 
ehdokasrekisteriin. 

 
Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 07.04.2021. Keskusvaalilautakunnan 
tulee tarkistaa ennakkoäänestysasiakirjat vaalikuoria avaamatta niin, että 
perjantaina 16.04.2021 ennen klo 19.00 saapuneet ennakkoäänestys- ja 
kirjeäänestysasiakirjat ehditään käsitellä. Keskusvaalilautakunnan tulee 
pyrkiä siihen, että merkinnät äänioikeusrekisteriin tehdään mahdollisim-
man kattavasti ennen keskiviikkoa 14.04.2021 klo 19.00, jolloin alkaa vaali-
luetteloiden tulostus. Vaaliluettelot on kuitattava saapuneiksi äänioikeus-
tietojärjestelmään viimeistään perjantaina 16.04.2021 klo 17 mennessä. 

 
Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava ja laskettava ennakkoäänet sun-
nuntaina 18.04.2021 pidettävässä kokouksessa, joka voidaan aloittaa aikai-
sintaan klo 15. Keskusvaalilautakunnan tulee pyrkiä laskemaan ennakkoää-
net klo 20.00 mennessä. Maanantaina 19.04.2021 viimeistään klo 12.00 
aloitettavassa kokouksessa keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä tarkas-
tamaan vaalipäivän äänestyksessä annettuja äänestyslippuja ja vaalilauta-
kunnan laskelmia. Vaalien tulos on vahvistettava keskiviikkona 21.04.2021 
viimeistään klo 18 aloitettavassa kokouksessa. 

 
Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei saa olla puolueen tai 
valitsijayhdistyksen vaaliasiamies. Lisäksi jäsen tai varajäsen, joka keskus-
vaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu 
puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaali-
lautakunnan työskentelyyn ehdokashakemuksen saapumisesta lukien.  
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Keskusvaali- 
ltk § 6 
  
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta kokoontuu maanantaina 15.03.2021 klo 

12, keskiviikkona 18.03.2021 viimeistään klo 16, perjantaina 16.04.2021 klo 
19, sunnuntaina 18.04.2021 klo 17, maanantaina 19.04.2021 klo 10 ja kes-
kiviikkona 21.04.2021 klo 12. 

 
Päätös:   Hyväksyttiin.  
 

Lisäksi päätettiin, että päätösvaltainen keskusvaalilautakunta itse tarkastaa
 ennakkoäänestysasiakirjat ja mahdolliset kirjeäänestysasiakirjat ja että 
 tarvittavista kokouksista päätetään myöhemmin erikseen.  
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ILMOITUSASIAT 
 
Keskusvaali- Kunnanhallituksen päätös 7.12.2020 § 213 ennakkoäänestyspaikat ja -ajat 
ltk §7 sekä vaalipäivän äänestyspaikka. 
siht 

Kunnanvaltuuston päätös 28.9.2016 § 94 valittavien valtuutettujen määräs-
tä 1.6.2017 alkaen. 

 
Pohjatietojärjestelmän tuotantokäyttö on alkanut 18.1.2021, pohjatietojen 
kuittaukset 29.1.2021 klo 12.00 mennessä (tehty), ennen 7.4.2021: vaali-
toimitsijoiden ja vaalitoimikunnan käyttäjien yhteystietojen päivittäminen, 
ennen 18.4.2021 ääntenkirjaajien ja vaalilautakunnan yhteystietojen päivit-
täminen. 
 
Kenraaliharjoitukset: 
- ennakkoäänestyksen 22.3.2021 klo 13-15 
- sähköisen vaaliluettelon käytön ja laskennan harjoitus 25.3.2021 

 klo 16-18 
 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
   



Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

Hallitus / lautakunta 19.2.2021 1 2

Keskusvaalilautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

3 - 8 §

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

Pykälät

1, 2 §

HL 48 §:n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax
viranomainen
ja - aika

Reisjärven keskusvaalilautakunta
Reisjärventie 8 
85900  REISJÄRVI
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi

Pykälät

1, 2 §

Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla 29.1.2021. 23.2.2021

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 

nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus- 
kirjelmän sisältö 
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

            Liitetään pöytäkirjaan



LIITE 1 
 
        Keskusvaaliltk 19.2.2021 § 3
       
 
 
KUNTAVAALIEN EHDOKASASETTELU 
 
Reisjärven kunnassa valitaan 17 valtuutettua 1.6.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. 
 
Ehdokashakemus ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava kunnan 
keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen klo 16.  Samassa 
yhteydessä on toimitettava myös mahdolliset ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista. 
Asiakirjat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Tapani Vierimaa kunnantalolla  
4.3.- 8.3. 2021 arkisin klo 9.00-15.00 ja tiistaina 9.3.2021 klo 9.00-16.00 osoitteessa 
Reisjärventie 8, 85900  Reisjärvi, puh 0403008207. Myös muut vaalilain tarkoittamat 
keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut asiakirjat on jätettävä em. henkilölle samaan paikkaan. 
Oikeusministeriön vahvistamat kaavat lomakkeille, joita voidaan käyttää ehdokkaiden 
asettamisessa, löytyvät vaalisivuilta osoitteesta 
http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/kuntavaalit/vaalikelpoisuusjaehdokasasettelu/ehdokas
asettelulomakkeet-kuntavaalit.html 
 
Keskusvaalilautakunta 
  

http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/kuntavaalit/vaalikelpoisuusjaehdokasasettelu/ehdokasasettelulomakkeet-kuntavaalit.html
http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/kuntavaalit/vaalikelpoisuusjaehdokasasettelu/ehdokasasettelulomakkeet-kuntavaalit.html


LIITE 2 
 

Keskusvaaliltk 19.2.2021 § 4 
 
 
 
KUNTAVAALIT 
 
Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä äänestyspaikalla, esim. 
esittämällä ajokortin, passin, henkilökortin tai kuvallisen Kela-kortin. Poliisi myöntää 
maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten, jos henkilöllä ei ole muuta 
henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa 
 
Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021 klo 9-20 
Äänestyspaikka on kunnantalo, valtuustosali, Reisjärventie 8 
 
Ennakkoäänestys toimitetaan 7.4.-13.4.2021 
Yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnantalo, valtuustosali,  
Reisjärventie 8. Aukioloajat ovat: 
- ke 07.04.  klo 09:00 – 16:00 
- to  08.04.  klo 09:00 – 16:00 
- pe 09.04.  klo 09:00 – 17:00 
- la-su 10.-11.04. klo 11:00 – 15:00 
- ma-ti 12.-13.04. klo 09:00 – 17:00 
 
Laitosäänestyspaikkoina toimivat terveyskeskuksen vuodeosasto, palvelukeskus 
Honkalinna, Esperi Hoitokoti Rantaniemi, Palvelutalo Mansikka, Hoivakoti Paavola ja Mäntylä. 
Näissä paikoissa toimitettavasta ennakkoäänestysajankohdasta tiedotetaan ao. laitoksessa 
erikseen. 
 
Kotiäänestys toimitetaan äänestäjälle erikseen ilmoitettuna klo 9:n ja 20:n välisenä aikana. 
 
Kotiäänestykseen ilmoittautuminen  
Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- 
eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotona. 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa 
samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on ko. kunnassa äänioikeutettu ja joka on tehnyt 
omaishoitosopimuksen. 
Ilmoittautuminen tehdään kirjallisesti Reisjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle, 
Reisjärventie 8 tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteeri Tapani Vierimaalle puh. 
0403008207 tai hänen estyneenä ollessa palvelusihteeri Sirpa Hirviselle puh. 0403008203. 
Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Samassa ilmoituksessa 
mainitaan, jos omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Ilmoitus on tehtävä 
viimeistään tiistaina 06.04.2020 ennen klo 16. Määräaika on ehdoton. 
Ilmoituslomakkeita saa kunnantalolta. 
 
Keskusvaalilautakunta 
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