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Saapuvilla olleet jäsenet
Atso Alakastari, puheenjohtaja
Paula Ylivakeri, 1. varapuheenjohtaja
Heikki Karjalainen
Pirjo Turvala
Marko Vulli
Muut saapuvilla olleet
Salla Tenho, sihteeri
Allekirjoitukset

Atso Alakastari
Puheenjohtaja

Salla Tenho
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
11.05.2021

11.05.2021

Pirjo Turvala

Paula Ylivakeri

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä hallintotalossa (Härkikuja 10b) 12.5.2021 ja
julkaistu Hämeenkyrön kunnan yleisessä tietoverkossa (www.hameenkyro.fi)
kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla 12.5.2021.

Salla Tenho, asianhallintasuunnittelija
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§ 32
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Valmistelija / lisätiedot:
Salla Tenho
salla.tenho@hameenkyro.fi
hallintosuunnittelija
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Hyväksytään asialistalle §:t 32-40.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin asialistalle §:t 32-40.

Hämeenkyrö
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
10.05.2021

6/2021

§ 33
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Salla Tenho
salla.tenho@hameenkyro.fi
hallintosuunnittelija
Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Turvala ja Paula Ylivakeri.
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§ 34
Kotiäänestyksen valmistavat toimenpiteet
HMKDno-2020-482
Valmistelija / lisätiedot:
Salla Tenho
salla.tenho@hameenkyro.fi
hallintosuunnittelija
Vaalilaissa määritellään keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan huolehtimaan
kotiäänestyksen valmistavista toimenpiteistä kotiäänestyksen tehtävänjaon,
aikataulutuksen ja äänestäjille annettavien ilmoitusten osalta.
Vaalilaki § 55: "Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava
halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään 12. päivänä ennen
vaalipäivää ennen kello 16 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle." "Kunnan
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että äänestäjälle
annetaan viipymättä kirjallisesti tai puhelimitse tieto ainakin kahden tunnin
tarkkuudella siitä ajankohdasta, jolloin vaalitoimitsija saapuu hänen luokseen."
Kotiäänestykseen oikeutettujen ilmoittautuminen on tehtävä 1.6.2021 kello 16
mennessä. Hämeenkyrössä on nimitetty kotiäänestykseen kaksi vaalitoimitsijaa, jotka
hoitavat yhdessä kotiäänestykset. Lisäksi heille on nimitetty varahenkilöt.
Ehdotus
Esittelijä: Atso Alakastari
Keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin huolehtimaan
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden tehtävänjaosta, kotiäänestyksen aikataulutuksesta
ja kotiäänestyksen äänestäjille annettavista aikatauluilmoituksista.
Päätös
Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
keskusvaalilautakunnan sihteeri

Hämeenkyrö
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
10.05.2021

6/2021
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§ 35
Vaalitoimitsijoiden määrääminen yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin
HMKDno-2020-482
Valmistelija / lisätiedot:
Salla Tenho
salla.tenho@hameenkyro.fi
hallintosuunnittelija
Keskusvaalilautakunta määrää kirjallisesti vaalitoimitsijat yleisiin
ennakkoäänestyspaikkohin.
Hämeenkyrön keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 14.4.2021 nimennyt
vaalitoimitsijoita ennakkoäänestyspaikkoihin. Vaalitoimitsijoiden listausta on tarpeen
täydentää koronapandemiatilanteen vuoksi.
Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden rekry on ollut auki mm. Kuntarekry.fi-
verkkosivuilla ja ilmoitus on julkaistu kunnan virallisella ilmoitustaululla. Osa
esitetyistä henkilöistä on toiminut vaalitoimitsijan tehtävässä jo aikaisemmin.
Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden kanssa tehdään
työsopimukset. Keskusvaalilautakunnan henkilöstö järjestää vaalitoimitsijoille
tarvittavan koulutuksen tehtävään.
Ehdotus
Esittelijä: Atso Alakastari
14.4.2021 nimettyjen henkilöiden lisäksi keskusvaalilautakunta määrää vuoden 2021
kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiksi *********
14.4.2021 nimettyjen varahenkilöiksi lisäksi keskusvaalilautakunta määrää vuoden
2021 kuntavaalien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden
varahenkilöiksi *********
Päätös
Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tiedoksi
asianosaiset, palkat

Hämeenkyrö
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
10.05.2021

6/2021
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§ 36
Ennakkoäänien tarkastuksen ja laskennan järjestäminen
HMKDno-2020-482
Valmistelija / lisätiedot:
Salla Tenho
salla.tenho@hameenkyro.fi
hallintosuunnittelija
Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan
vaalikuorta avaamatta kokouksessa, joka on pidettävä siten, että perjantaina
11.6.2021 ennen kello 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä
käsitellä. Keskusvaalilautakunnan harkintaan jää, miten se käytännössä suorittaa
ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen.
Keskusvaalilautakunnan on vaalipäivänä 13.6.2021 pidettävässä kokouksessa, joka
voidaan aloittaa aikaisintaan kello 15.00 tai erityisestä syystä keskusvaalilautakunnan
harkinnan mukaan aikaisemminkin, kuitenkin aikaisintaan kello 12.00, ryhdyttävä
tarkastamaan ennakkoäänestyksessä annettuja hyväksytyissä vaalikuorissa olevia
äänestyslippuja. Vaalikuorten avaaminen voidaan tarvittaessa aloittaa
keskusvaalilautakunnan toimesta tai valvonnassa valmistavana toimenpiteenä jo
ennen varsinaisen kokouksen alkua. Keskusvaalilautakunnan tulee laskea äänet siten,
että ehdokaskohtaiset äänet äänestysalueittain saadaan syötettyä
vaalitietojärjestelmään kello 20.00 mennessä.

Ehdotus
Esittelijä: Atso Alakastari
Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus aloitetaan torstaina 10.6.2021 kello
8.30. Tarkastuksen apuna voidaan käyttää kunnan henkilökuntaa.
Keskusvaalilautakunta kokoontuu vaalipäivänä 13.6.2021 kello 15.00 laskemaan
ennakkoääniä. Keskusvaalilautakunnan edustaja ja sihteeri aloittavat vaalikuorien
avaamisen kello 13.30.

Päätös
Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti. Keskusvaalilautakunta voi tulevissa
kokouksissaan tarkastella aikataulutilannetta vielä uudelleen.

Hämeenkyrö
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
10.05.2021

6/2021
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§ 37
Keskusvaalilautakunnalle jätetyt vaaliasiakirjat
HMKDno-2020-482
Valmistelija / lisätiedot:
Salla Tenho
salla.tenho@hameenkyro.fi
hallintosuunnittelija
Puolueiden vaaliasiamiehet ovat toimittaneet ehdokasasiakirjat liitteineen kunnan
keskusvaalilautakunnalle 9.3.2021 ennen kello 16.00. Vuoden 2021 kuntavaalien
siirron takia ehdokashakemuksia on ollut mahdollista muokata ja täydentää 4.5.2021
asti.
Ehdotus
Esittelijä: Atso Alakastari
Keskusvaalilautakunta toteaa, että säädetyssä määräajassa vaaliasiakirjoja ovat
jättäneet seuraavat:
Kansallinen Kokoomus r.p. 26 ehdokasta
Perussuomalaiset r.p. 24 ehdokasta
Suomen Keskusta r.p. 14 ehdokasta
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. 7 ehdokasta
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 21 ehdokasta
Vasemmistoliitto r.p. 11 ehdokasta
Vihreä liitto r.p. 5 ehdokasta
Yhteensä 108 ehdokasta.
Päätös
Päätettiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Hämeenkyrö
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
10.05.2021

6/2021
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§ 38
Ehdokashakemusten tarkastaminen
HMKDno-2020-482
Valmistelija / lisätiedot:
Salla Tenho
salla.tenho@hameenkyro.fi
hallintosuunnittelija
Vaalilain 36 §:n 1 momentin mukaan ehdokashakemukset niihin liittyvine
asiakirjoineen tarkastetaan 34. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessa.
Keskusvaalilautakunnan 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.
Ehdokashakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen tarkistetaan 10.5.2021 pidettävässä
kokouksessa.
Vaalilain 35.1 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on
tutkittava, onko 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.
Vaalilain 36.3 §:n mukaan puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan kuulumattoman
valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos:
1) ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole tehty tämän
lain tai sen 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.
Keskusvaalilautakunnan henkilöstö on käynyt läpi kuntavaaleihin saapuneet
ehdokasasetteluasiakirjat.
Ehdotus
Esittelijä: Atso Alakastari
Keskusvaalilautakunta tarkastaa lautakunnalle jätetyt vuoden 2021 kuntavaaleja
koskevat ehdokashakemukset asiakirjoineen.
Päätös

Hämeenkyrö
Keskusvaalilautakunta
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Keskusvaalilautakunta päätti ottaa käsittelyyn keskusvaalilautakunnalle saapuneet
vuoden 2021 kuntavaalien ehdokashakemukset niihin kuuluvine liitteineen.
Keskusvaalilautakunta tarkasti sille määräaikana toimitetut ehdokashakemukset
asiakirjoineen.
Keskusvaalilautakunta totesi saapuneissa ehdokashakemuksissa ja niihin liittyvissä
asiakirjoissa olevien ehdokkaiden olevan vaalikelpoisia ja asiakirjojen saapuneen
määräajassa. Ehdokashakemusten vastaanottamisen jälkeen tulleet muutokset
ehdokkaiden titteleihin merkittiin tiedoksi ja niiden todettiin olevan lain ehtojen
mukaisia. Keskusvaalilautakunta totesi, että kenenkään ehdokkuulle ei ole esteitä ja
ettei ehdokashakemusten suhteen ole huomauttamista.
Keskusvaalilautakunta hyväksyi Kansallinen Kokoomus r.p.:n, Perussuomalaiset r.p.:n,
Suomen Keskusta r.p.:n, Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.:n, Suomen
Sosialidemokraattinen Puolue r.p.:n, Vasemmistoliitto r.p.:n ja Vihreä liitto r.p.:n
hakemukset puolueiden ehdokaslistojen julkaisemisesta liitteineen.

Hämeenkyrö
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
10.05.2021

6/2021
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§ 39
Ehdokaslistojen järjestyksen asettaminen
HMKDno-2020-482
Valmistelija / lisätiedot:
Salla Tenho
salla.tenho@hameenkyro.fi
hallintosuunnittelija
Vaalilain 37 §:n mukaan tässä kokouksessa määrätään puolueiden, yhteislistojen ja
valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten.
Keskusvaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän perjantaina 14.5.2021 kello
16.00 alkavassa kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Atso Alakastari
Keskusvaalilautakunta suorittaa arvonnan ehdokaslistojen väliseksi järjestykseksi
ehdokaslistojen yhdistelmässä.
Puolueet merkitään arvotussa järjestyksessä ryhmiteltynä vasemmalta oikealle ja
puolueiden ehdokkaat merkitään puolueiden ilmoittamassa järjestyksessä ylhäältä
alaspäin ja tarvittaessa kahdelle tai useammalle vierekkäiselle palstalle riveittäin
vasemmalta oikealle.
Ehdokkaiden numerot määräytyvät vaalilain 41 §:n mukaan alkaen numerosta 2.
Päätös
Keskusvaalilautakunta arpoi ehdokaslistojen välisen järjestyksen suljetuin lipuin.
Arvonnan tuloksena keskusvaalilautakunta totesi, että puolueiden ehdokaslistojen
keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmässä määräytyi seuraavan laisesti
vasemmalta oikealle lukien:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Vihreä liitto r.p.
Kansallinen Kokoomus r.p.
Suomen Keskusta r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.
Perussuomalaiset r.p.
Vasemmistoliitto r.p.

Hämeenkyrö
Keskusvaalilautakunta
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§ 40
Ilmoitusasiat
Valmistelija / lisätiedot:
Salla Tenho
salla.tenho@hameenkyro.fi
hallintosuunnittelija
Kunnanhallitus on valinnut 19.4.2021 vaalilautakuntien ja -toimikunnan jäsenet.
Vaalilain § 15:n mukaan vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja
varapuheenjohtajien tiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.
Vaalilautakuntien ja -toimikunnan jäsenet ja vaalilautakuntien ja -toimikunnan
puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien tiedot ovat ilmoitusasioiden
oheismateriaalina.
Kunnanvaltuusto on valinnut 26.4.2021 Ari Vaskelaisen ja Leila Rasin tilalle uudet
jäsenet keskusvaalilautakuntaan. Vaskelaisen tilalle keskusvaalilautakunnan
varsinaiseksi jäseneksi tulee Heikki Karjalainen ja Rasin tilalle 1. varajäseneksi tulee
Kaija Jokimäki.

Ehdotus
Esittelijä: Atso Alakastari
Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.
Päätös
Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi.

Hämeenkyrö
Keskusvaalilautakunta
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Muutoksenhakukielto
§34, §36, §37, §38, §39, §40
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl
50 § 2 mom.)

Hämeenkyrö
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
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Oikaisuvaatimus
§35
Oikaisuvaatimusohje
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 Hämeenkyrön kunnan kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä, kello 15.00 mennessä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja
se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hämeenkyrön kunnan
keskusvaalilautakunta.
Postiosoite: Härkikuja 7, 39100 Hämeenkyrö
Sähköpostiosoite: kirjaamo@hameenkyro.fi
Puhelinnumero: 03 - 565 23000

