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Tiistaina 23.02.2021
Teams-kokous

Päätöksentekotapa:

kello 12.00

sähköinen kokous

Kokoukseen kutsutut:
Kunnanhallituksen jäsenet
Rauhala Rami, pj.
Hannula Ahti, 1. vpj.
Kangas Terhi, 2. vpj.
Ahola Ari, 3. vpj.
Honkala Kari
Huovari Piritta
Koski Jenny
Korkeakangas Tapani
Ruuttula Merja

Henkilökohtaiset varajäsenet
Känsälä Pasi
Rahkonen Pirjo
Haikara Hanna
Rieskaniemi Kimmo
Kariniemi Anne
Salonsaari Tapio
Myllyoja Jarkko
Jokitalo Jukka
Luomala Elisa

Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto
Linna Jukka, pj.
Känsälä Pasi, 1. vpj.
Jussila Mauno, 2. vpj.
Korhonen Eero, 3. vpj.
Käsiteltävät as iat:
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Pöytäkirjan tarkastajien valinta.
§:t

Sivut

Virhe. Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt.
I n f o t:
- lehdistölle ke 24.2.2021 kello 09.30 (puhelimitse)
- toimistoille ke 24.2.2021 kello 13.30 (teams-kokous)

Pöytäkirjan
nähtävänäpito:

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus,
julkaistaan yleisessä tietoverkossa tiistaina 2.3.2021.

RAMI RAUHALA
puheenjohtaja, mtty

Päivi Rossi
hallintopäällikkö
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VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2021 KUNTAVAALEJA VARTEN
Kunnanhallitus 15.2.2021 § 21
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Vaaleissa sovelletaan vaalilain (714/1998) säännöksiä. Sievin kunnanvaltuuston päätöksen 11.6.2020 § 20 mukaisesti äänestysaluejako on muutettu neljästä äänestysalueesta yhteen. Äänestysalueesta käytetään nimitystä Sievin äänestysalue
(001 Sievi).
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava:
1. kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään kolme; sekä
2. laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin
kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten, että niiden varajäsenten tulee kuntavaaleissa
mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Tasa-arvolaki edellyttää, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja
miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet
on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Vaalilain 15.3 §:n mukaan vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei
voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Vaalilautakunnalla on käytössä sähköinen vaaliluettelo, johon merkintä äänioikeuden käyttämisestä
tehdään. Uudistuneen käytännön vuoksi, vaalilautakunnan jäseniä valittaessa tulee huomioida
myös tietotekninen osaaminen. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan lainmukaisen toiminnan turvaamiseksi tulee näihin vaaleihin varajäseniä valita tavanomaista enemmän.
Oheismateriaalina on edellisiin vaaleihin (eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit) valittujen vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanot.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet.
Päätös: Asian käsittelyä päätettiin jatkaa seuraavassa kokouksessa.
Pasi Känsälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.42.
Kunnanhallitus 23.2.2021 § 32
Oheismateriaalina on edellisiin vaaleihin (eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit) valittujen vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpanot sekä alustava lista valittavan vaalilautakunnan ja
vaalitoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä.
Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää valita vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet.

Sivu 2

§ 1, KH 23.2.2021 12:00

KH: 17/2021

Päätös
Lisätietoja:

hallintopäällikkö Päivi Rossi, p. 044 4883 201
etunimi.sukunimi@sievi.fi
arkistosihteeri Päivi Pöllä, p. 044 4883 208
etunimi.sukunimi@sievi.fi
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