Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Ote pöytäkirjasta 17/2021
25.10.2021

1 ( 5)

Kunnanhallitus, § 99,29.03.2021
Kunnanhallitus, § 300, 25.10.2021
§ 300
Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat
RauDno-2019-31
Kunnanhallitus, 29.03.2021, § 99
Valmistelijat / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 Vuoden 2021 kuntavaalit Uusi vaalipäivä 13.6.2021_korjattu.pdf
2 Ehdokasasettelutehtävät viikolla 11 ja pohjatietojen päivitys.pdf
Kunnanhallitus päätti 9.11.2020, että kuntavaalien äänestyspaikat ovat:
1. Kerkonjoen äänestysalue: Kerkonjoen koulu, Vesannontie 1250, 77930
Kerkonjoensuu
2. Kirkonkylän äänestysalue: Kunnanvirasto, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Yleisenä ennakkoäänetyspaikkana toimii kunnanvirasto ( Kuopiontie 11).
Lisäksi ennakkoäänestyspaikkoina toimivat eräät laitokset (Hoitokoti Kyllikki,
Palvelukoti Pauliina, Palvelukoti Aapeli, Ryhmäkoti Toivo, Ykköskoti Hermanninranta,
Willmar Oy ja Kieriniemen Hoitokoti Oy), joihin lähetetään erikseen ilmoitus
ennakkoäänestyksen toimittamisesta.
Kuntavaalien siirryttyä uuteen vaalipäivään 13.6.2021, vahvistetaan kuntavaalien
äänestyspaikat sekä ennakkoäänestysajat.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen
Kuntavaalien äänestyspaikat ovat samoina kuin ne vahvistettiin kunnanhallituksen
kokouksessa 9.11.2020.
Kuntavaaleissa ennakkoäänestysajat ovat 26.5.- 8.6. ennakkopäänestyksen arkipäivinä
klo 9 -18 ja viikonloppuisin la - su klo 10 -14
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kunnanhallitus, 25.10.2021, § 300
Valmistelija / lisätiedot:
Merja Koivula-Laukka
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merja.koivula-laukka@rautalampi.fi
hallintojohtaja
Liitteet

1 DVV_Kirje_kunnille_2022aluevaalit_äänestyspaikkatietojen_ja_yhteystietojen_ilmoittaminen_FI.pdf
Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on
kotimaassa 12.-18.1.2022.
Kunnanvaltuusto päätti 17.8.2021 (§ 74), että Rautalammilla on kaksi äänestysaluetta:
001 Kerkonjoki ja 002 Kirkonkylä.
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä
oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 5.11.2021 menessä.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa.
Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän
äänestyspaikka. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen
äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.
Oikeusministeriö muistuttaa kirjeessään (30.6.2021) että kuntien on syytä varautua
siihen, että tammikuun aluevaalit voidaan joutua käymään vielä tilanteessa, jossa
pandemia ei ole kokonaan hävinnyt. Oikeusministeriö kehottaa kuntia ottamaan
huomioon kulloisenkin koronavirustilanteen ja varautumaan siihen, että tilanne voi
vaatia samanlaisia erityisjärjestelyjä, joita toteutettiin kevään 2021 kuntavaaleissa.
Kunnan on huolehdittava, että
a) äänestyspaikkoja on riittävästi
b) äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin äänestäjien kuin
vaalivirkailijoidenkin osalta.
c) ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat mahdollisimman laajat, paikalliset
olosuhteet kuitenkin huomioiden.
d) vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi. Ennakkoäänestyspaioissa resursseja
tarvitaan esimerkiksi äänestäjän henkilöllisyyden tarkastamiseen ja äänestyslipun
antoon, äänestyksen vastaanottopisteisiin sekä jonojen ja turvavälien ohjaukseen.
Vastaavastu vaalipäivän äänestyksessä tulisi toimia lähtökohtaisesti siten, että
lautakunnalla olisi valmius ottaa vastaan myös yksittäisiä ulkona tapahtuvia
äänestyksiä päätösvaltaisessa kokoonpanossa (kolme jäsentä). Suositeltavaa onkin,
että vaalilautakunnan varajäsenistä vähintään yksi olis paikalla samaan aikaan kuin
viisi varsinaista jäsentäkin.
e) ääntenlaskenta ja ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus järjestetään siten, että
riittävät turvavälit voidaan näissäkin tehtävissä toteuttaa.
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Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Digi- ja väestötietoviraston
ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii oikeusministeriön
vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmä, merkitään Digi- ja väestötietoviraston
määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan
yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset
aukioloajat; ja
vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä
muut Digi- ja väestötietoviraston määräämät tiedot

Ehdotus
Esittelijä: Anu Sepponen
Kunnanhallitus päättää, että varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:
1. Kerkonjoen äänestysalue: Kerkonjoen koulu, Vesannontie 1250, 77930
Kerkonjoensuu
2. Kirkonkylän äänestysalue: Kunnanvirasto, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Yleisenä ennakkoäänetyspaikkana toimii kunnanvirasto ( Kuopiontie 11). Äänestyajat
ovat: ke-pe 12.-14.1. klo 9 -18, la - su 15.-16.1. klo 10 -14 ja ma-ti 17.-18.1. klo 9-18.
Lisäksi ennakkoäänestyspaikkoina toimivat eräät laitokset (Hoitokoti Kyllikki,
Palvelukoti Pauliina, Palvelukoti Aapeli, Ryhmäkoti Toivo, Ykköskoti Hermanninranta,
Willmar Oy ja Kieriniemen Hoitokoti Oy), joihin lähetetään erikseen ilmoitus
ennakkoäänestyksen toimittamisesta.
Päätös
Kunnanhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen.
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Oikaisuvaatimus
§300
Oikaisuvaatimusohje
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki §
134). 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.
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
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.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös
sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Rautalammin kunta
Kunnanhallitus

Ote pöytäkirjasta 17/2021
25.10.2021

5 ( 5)

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan
neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.
kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-
15.

