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Kokoustiedot
Aika

12.04.2019 perjantai klo 19:00 - 19:30

Paikka

Kaupungintalo, Kaupunginjohtajan kokoushuone

Lisätietoja
Saapuvilla olleet jäsenet
Jouni Holopainen, puheenjohtaja
Keijo Voutilainen, varapuheenjohtaja
Eija Komulainen
Ismo Taavitsainen
Maaret Väänänen

Muut saapuvilla olleet
Mika Mäkäräinen, lakimies
Vesa Toivanen, kaupunginlakimies
Asiat

pöytäkirjanpitäjä

9 - 13 §

Allekirjoitukset
Jouni Holopainen
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Vesa Toivanen
pöytäkirjanpitäjä

Kuopiossa, 12.4.2019

Keijo Voutilainen

Maaret Väänänen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 15.4.2019.
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Kuopion kaupunki
Keskusvaalilautakunta

Muutoksenhakukiellot

Pöytäkirja

2/2019

12.04.2019

Julkinen

2 (10)

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 9 – 10 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:ään 13, koska päätöksestä voidaan tehdä
kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.
Vaalilain 66 §:n mukaan §:ien 11 – 12 osalta ei saa hakea erikseen muutosta.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:n 13 osalta
liite A
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Käsitellyt asiat
Nro

§

Liite/
viite*

Otsikko

Sivu

1

9§

Pöytäkirjan tarkastajat

4

2

10 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

3

11 §

1-3

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

6
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12 §
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8
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9
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9§
Pöytäkirjan tarkastajat
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Keijo Voutilainen ja Maaret Väänänen.
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10 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 11

Asianro 2773/00.00.00.02/2019

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Vaalilain 63 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan tehtävänä on tarkastaa sille
saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat. Sen jälkeen, kun tarkastus on suoritettu, lasketaan hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä äänestysalueittain ja lukumäärä merkitään pöytäkirjaan.
Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisesta on säädetty lisäksi vaalilain
66 g §:ssä.
Ennakkoäänestysasiakirjojen ja kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisesta
(kappale 5) sekä pieniin äänestysalueisiin liittyvistä menettelyistä (kappale 9)
on kerrottu tarkemmin oikeusministeriön ohjeessa nro 1.
Mikäli kunnassa ilmenee vaalilain 82 §:n tarkoittamia ns. pieniä äänestysalueita, on keskusvaalilautakunnan vaalisalaisuuden turvaamiseksi määrättävä
ääntenlaskemisesta vaalilain edellyttämällä tavalla. Käytännössä on menetelty
siten, että keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä muun jäsenen kanssa vie vaalipäivän äänestyksen aikana äänestysalueen hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueen äänestyspaikkaan. Siellä heidän on
vaalilautakunnan nähden avattava kuoret ja vaalisalaisuus säilyttäen otettava
äänestysliput vaalikuorista ja pudotettava ne vaaliuurnaan.
Pienten äänestysalueiden määrä voidaan todeta ennakkoäänestyksen päätyttyä 9.4.2019.
Vaikutusten arviointi

-

Liitteet

1
2
3

2773/2019 Huomioon ottamatta jätetyt ennakkoäänestysasiakirjat EKV-2019
2337/2019 Vaalikuoret - EKV-2019
2773/2019 Äänestysaktiivisuus kunnassa - EKV-2019.pdf

Valmistelija
Vesa Toivanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2041
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11 §

12.04.2019

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen
Keskusvaalilautakunta suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen.
Merkittiin, että keskusvaalilautakunnalle oli määräaikaan mennessä saapunut
34.949 ennakkoäänestysasiakirjaa.
Vaalilain 63 §:n nojalla jätetään ottamatta huomioon liitteessä 1 mainitut ennakkoäänestysasiakirjat ja muut äänestysasiakirjat hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että hyväsyttyjä vaalikuoria oli yhteensä 34.936 kappaletta jakautuen äänestysalueittain liitteen 2
mukaisesti.
Todettiin, että äänioikeusrekisteriin on tehty ennakkoon äänestäneistä merkinnät liitteen 3 mukaisesti.
Todettiin, että kunnassa ei ole äänestysaktiivisuus huomioiden vaalilain
82 §:ssä tarkoitettuja pieniä äänestysalueita.
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§ 12

Asianro 2855/00.00.00.03/2019

Kuulutuksen julkaiseminen

Vaalilain (49 § ja 67 §) mukaan keskusvaalilautakunnan on saatettava europarlamenttivaalien vaalipäivä, äänestyspaikat sekä ennakkoäänestysaika ja –
paikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.
Kuopion kaupungin lakimääräiset kuulutukset saatetaan tiedoksi kuntalain
108 §:n mukaisesti julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa ja tarvittaessa
Kuopion Kaupunkilehdessä.
Esityslistan liitteenä jaetaan ehdotus kuulutuksesta.
Vaikutusten arviointi

Liitteet

4

2855/2019 Kuulutus EUvaalit 2019 168x365mm

Valmistelija
Vesa Toivanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2041

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen
Keskusvaalilautakunta päättää julkaista liitteenä olevan kuulutuksen kaupungin verkkosivuilla ja Kuopion Kaupunkilehdessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§ 13

Asianro 2966/01.02.00/2019

Vaalivalmistelijoiden palkkaus

Vaalien toimittamiseen liittyvistä valmistelutehtävistä huolehtii keskusvaalilautakunnan sihteerien apuna n. 10 henkilön ryhmä. Ryhmän tehtäviin kuuluu mm. ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely ja vaalipäivän äänestyksen
valmistelu sekä tulospalvelusta huolehtiminen. Työryhmän jäsenille on maksettu palkkiona 20 e/h.
Ottaen huomioon tehtävien vastuullisuuden, työryhmän tuntipalkkiota esitetään korotettavaksi 3 e/h uuden tuntipalkan ollessa tällöin 23 e/h.
Vaikutusten arviointi

Valmistelija
Vesa Toivanen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

puh. +358 44 718 2041

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen
Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalivalmistelijoiden palkaksi 23 e/h.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / keskusvaalilautakunta (1 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Keskusvaalilautakunta
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Sähköposti

PL 228, 70101 KUOPIO
Tulliportinkatu 31
017 18 2111
kirjaamo(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion
kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteko. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa
on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään
määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston virka-ajan päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona
työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

