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Saapuvilla olleet jäsenet
Kauko Vartiainen, puheenjohtaja
Jorma Hovi, 1. varapuheenjohtaja
Heikki Salmi
Marianna Mölläri
Jari Leskinen, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, sihteeri
Julius Fagerström, vaaliassistentti
Poissa

Saara Hartzell
Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö

Allekirjoitukset

Kauko Vartiainen
Puheenjohtaja

Miikka Ruokamo
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jorma Hovi

Heikki Salmi

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla
21.4.2021 alkaen.
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§ 21
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen
Ehdotus
Esittelijä: Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies
Keskusvaalilautakunta toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy
työjärjestyksen.
Päätös
Keskusvaalilautakunta toteasi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyi
työjärjestyksen.
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§ 22
Pöytäkirjan tarkastus
Ehdotus
Esittelijä: Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies
Keskusvaalilautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.
Päätös
Keskusvaalilautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Salmen ja Jorma Hovin.

Rovaniemen kaupunki
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
24.03.2021

5/2021

5 (15)

§ 23
Oikeusministeriön ohjeet vaalien järjestämiseksi koronatilanteessa
ROIDno-2020-3337
Valmistelija / lisätiedot:
Miikka Ruokamo
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Ohje keskusvaalilautakunnalle toimistotyön ja ääntenlaskennan järjestämisestä.pdf
2 Ohje ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijalle.pdf
3 Ohje kotiäänestyksen vaalitoimitsijalle.pdf
4 Ohje vaalilautakunnalle.pdf
5 Ohje vaalitoimikunnalle.pdf
Oikeusministeriö on lähettänyt kunnille ohjeet koronaan valmistautumisesta vuoden
2021 kuntavaalien järjestelyissä.

Ehdotus
Esittelijä: Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies
Keskusvaalilautakunta päättää merkitä oikeusministeriön ohjeet tiedoksi.
Päätös
Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksen
mukaisesti.
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§ 24
Kuntavaalien talousarvion käyttösuunnitelman muutos
ROIDno-2020-3337
Valmistelija / lisätiedot:
Miikka Ruokamo
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Käyttösuunnitelma - Keval 24.3.2021.pdf
Rovaniemen kaupungin talousarvioon on varattu 190.000 euroa vuoden 2021
kuntavaalien toimittamiseksi. Vaalien siirtämisestä, kahden viikon
ennakkoäänestysajasta sekä vaalikeskuksen väistötiloista (Rovaseudun
Markkinakiintieistöt Oy) syntyviä lisäkuluja varten keskusvaalilautakunnan
käyttösuunnitelmaa on muutettava.
Liite 1: Kuntavaalien 2021 käyttösuunnitelma
Keskusvaalilautakunnan sihteeri esittelee käyttösuunnitelman kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies
Keskusvaalilautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman muutoksen ja lähettää sen
kaupuginhallitukselle tiedoksi, joka arvioi osaltaan viimeistään osavuosikatsauksen
yhteydessä, voidaanko havaitut poikkeamat kattaa kaupunginhallituksen
käyttösuunnitelmamuutoksella vai onko tarvetta tehdä talousarviomuutoksia.

Päätös
Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksen
mukaisesti.
Tiedoksi
Kaupunginhallitus
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Kaupunginhallitus, § 426,17.12.2020
Keskusvaalilautakunta, § 25, 24.03.2021
§ 25
Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen vuoden 2021 kuntavaaleissa
ROIDno-2020-3337
Kaupunginhallitus, 17.12.2020, § 426
Valmistelijat / lisätiedot:
Miikka Ruokamo
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Oikeusministeriön ohje
2 Pöytäkirjan_ote_Nuorisohallitus
3 Pöytäkirjan_ote_Vanhusneuvosto
4 Pöytäkirjan_ote_Vammaisneuvosto
5 Pöytäkirjan_ote_Kylien_kehittämisjaosto
6 Kuntavaalit 2021 - Ennakkoäänestyspaikat ja -aikataulut
7 Kuntavaalit 2021 - äänestysauton pysähdyspaikat ja -ajat
Suomessa toimitetaan kuntavaalit 18.4.2021.
Vaalilain 9.1 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa
on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Vaalilain 9 §:n 4 momentin mukaisesti 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.
Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä ennakkoäänestyspaikoista hyvissä
ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT)
perjantaihin 29.1.2021 mennessä.
Kunnan on huolehdittava, että
a) äänestyspaikkoja on riittävästi,
b) äänestyspaikat ovat tiloissa, joissa voidaan toteuttaa turvavälit niin äänestäjien kuin
vaalivirkailijoidenkin osalta. Kunta voi harkita myös yleisen ennakkoäänestyspaikan ja
/tai vaalipäivän äänestyspaikan äänestystilan sijoittamista ulkotilaan (esimerkiksi
telttaan äänestyspaikan pihalle);
c) ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat mahdollisimman laajat, paikalliset
olosuhteet kuitenkin huomioiden (vaalilain mukaiset maksimit ovat arkisin klo 8-20
ja viikonloppuisin klo 9-18). Kunta voi suositella, että osa äänestysajasta varattaisiin
ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville;

Rovaniemen kaupunki
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
24.03.2021

5/2021

8 (15)

d) vaalivirkailijoita rekrytoidaan riittävästi. Ennakkoäänestyspaikoissa resursseja
tarvitaan esimerkiksi äänestäjän henkilöllisyyden tarkastukseen ja äänestyslipun
antoon,äänestyksen vastaanottopisteisiin sekä jonojen ja turvavälien ohjaukseen.
Kunnan tulee myös huolehtia siitä, että kotiäänestyksen vaalitoimitsijoita rekrytoidaan
riittävästi ja että vaalitoimikuntia nimetään tarvittaessa useampia kuin yksi. Kaikkia
tehtäviä varten on syytä rekrytoida myös varahenkilöitä;
e) ääntenlaskenta, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus ja ehdokasasettelutehtävät
järjestetään siten, että riittävät turvavälit voidaan näissäkin tehtävissä toteuttaa.
Oikeusministeriö on kiinnittänyt huomiota vaalijärjestelyihin koronatilanteessa.
Oikeusministeriön tarkemmat ohjeet ovat liitteessä 1. Koronatilanteen vuoksi
ennakkoäänestyspaikkoihin ehdotetaan muutoksia, jotta ennakkoäänestys voidaan
toteuttaa oikeusministeriön ohjeistuksen mukaisesti.
Liikkuvasta äänestyspaikasta on saatu hyviä kokemuksia aiemmissa vaaleissa.
Äänestysautolla saadaan järjestettyä taajamien ulkopuolella asuville kattavat
ennakkoäänestysmahdollisuudet.
Ennakkoäänestyspaikoista, äänestysauton reitistä ja aikataulusta sekä
mahdollisuudesta kotiäänestykseen tiedotetaan kuntalaisille hyvissä ajoin ennen
vaaleja.
Rovaniemen kaupunginvaltuustossa on tehty aloite nuorten huomioimiseksi
ennakkoäänestyspaikkojen ja varsinaisten vaalipaikkojen suunnittelussa. Lisäksi
aloitteessa on pyydetty kysymään kylien kehittämisjaoston, vammaisneuvoston ja
vanhusneuvoston kannanottoja äänestyspaikkojen sijoittelussa. Aloite on käsitelty
nuorisohallituksessa, vanhusneuvostossa, vammaisneuvostossa sekä kylien
kehittämisjaostossa, joiden päätökset ovat liitteinä 2, 3, 4 ja 5. Äänestysauton ennalta
määrättyä reittiä ja aikataulua on kehitetty kylien kehittämisjaoston
lausunnon perusteella. Vanhus- ja vammaisneuvostot nostivat lausunnoissaan esille
äänestyspaikkojen esteettömyyden ja nuorisohallitus vaaleista tiedottamisen.
Keskusvaalilautakunta käsitteli kokousessaan 24.11.2020 suunnitelman yleisiksi
ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2021 vaaleissa. Keskusvaalilautakunta päätti esittää
kaupunginhallitukselle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen määräämiseksi vuoden 2021 vaaleja varten.
Ehdotus ennakkoäänestyspaikoiksi ja ajoiksi on liittenä 6 ja äänestysauton reitiksi ja
aikatauluksi liitteenä 7.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestys
Rovaniemellä toteutetaan liitteissä 6 ja 7 mainituissa paikoissa ja liitteissä mainittuina
aikoina.
Päätös
Kaupunginlakimies Miikka Ruokamo esitteli asiaa. Ruokamo totesi, että Saarenkylän
osalta ennakkoäänestyspaikaksi on nyt neuvoteltu myös K-Citymarket.
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Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään siten, että Saarenkylän
ennakkoäänestyspaikaksi määrätään myös K-Citymarket, korjattu liite.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan täydennetyn
päätösesityksen mukaisesti.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että ennakkoäänestyspaikkoja voidaan tarpeen
mukaan lisätä myös kaupunginhallituksen tammikuun kokouksessa.

Maarit Simoska poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.54 ja Mari Jolanki saapui
klo 13.58.

Keskusvaalilautakunta, 24.03.2021, § 25
Valmistelija / lisätiedot:
Miikka Ruokamo
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Ennakkoäänestyspaikat ja äänestysauton reitti - keval 24.3.2021.pdf
Kaupunginhallitus on määrännyt ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa.
Vaalit siirtyvät kesäkuulle ja ennakkoäänestysaika pitenee kahteen viikkoon.
Ennakkoäänestys kotimaassa on 26.5. - 8.6.2021.
Oikeusministeriön kunnille lähettämässä kirjeessä todetaan, että
koronavirustilanteessa ennakkoäänestyspaikka on mahdollista sijoittaa myös
ilmoitetun osoitteen ulkotilaan (esimerkiksi telttaan), jos kaikki vaalilain vaatimukset
voidaan täyttää. Äänestysliput tai muutkaan asiakirjat eivät saa kastua.
Äänioikeusrekisterin toiminta, jos rekisteriä käytetään, tulee turvata jatkojohdoilla ja
johtojen suojauksilla.
Ennakkoäänestyksen siirtyessä touko-kesäkuulle, voidaan ennakkoäänestys toteuttaa
myös ulkotilassa.
Keskusvaalilautakunnan sihteerin ja vaalikeskuksen laatimat ennakkoäänestyspaikat
ja -ajat ovat liitteessä 1.
Ennakkoäänestyspaikat ja -ajat tulee merkitä vaalitietojärjestelmään 8.4. klo 12
mennessä.
Ehdotus
Esittelijä: Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies
Keskusvaalilautakunta lähettää liitteen 1 kaupunginhallitukselle
ennakkoäänestyspaikkojen määrämistä varten.
Päätös
Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksen
mukaisesti.
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Kaupunginhallitus, § 427,17.12.2020
Keskusvaalilautakunta, § 26, 24.03.2021
§ 26
Kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen
ROIDno-2020-3337
Kaupunginhallitus, 17.12.2020, § 427
Valmistelijat / lisätiedot:
Miikka Ruokamo
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Oikeusministeriön ohje
2 Kuntavaalit 2021 - Vaalipäivän äänestyspaikat
Suomessa toimitetaan kuntavaalit sunnuntaina 18.4.2021.
Vaalilain 9 §:n mukaan jokaisella äänestysalueella tulee olla kunnanhallituksen
päätöksellä määrätty äänestyspaikka. Erityisestä syystä äänestyspaikka voidaan
sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille
kohtuutonta haittaa. Kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä
ja kuitattava vaalitietojärjestelmään viimeistään perjantaina 29.1.2021.
Vaalilain 69 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että
vaalipäivän äänestystä varten kullakin äänestysalueella on kunnan tähän
tarkoitukseen käytettäväksi antama asianmukainen äänestystila ja tarvittava kalusto.
Äänestyspaikalla tulee olla riittävästi tilaa myös niitä äänestäjiä varten, jotka odottavat
vuoroaan päästäkseen vaalihuoneeseen äänestämään.
Oikeusministeriön suosituksen mukaan äänestyspaikat tulisi sijoittaa sellaisiin
paikkoihin, joihin äänestäjien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat.
Äänestyspaikan on oltava aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään
mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti
tulevat. Lisäksi äänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa
sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha
turvaten. Oikeusministeriö on kiinnittänyt huomiota koronavirustilanteen
vaikutukseen vaalien järjestelyissä. Oikeusministeriö suosittelee, että päättäessään
vaalipäivän äänestyspaikoista kunnat noudattavat soveltuvin osin liitteessä 1 olevia
yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja koskevia kriteereitä. Kunnan on vaalijärjestelyissään
huolehdittava siitä, että äänestäminen äänestyspaikoissa on kaikissa tilanteissa
äänestäjille mahdollisimman turvallista. Yhtä lailla on huolehdittava vaalivirkailijoiden
turvallisuudesta.
Vaalilautakunta on kokoontuneena vaalipäivänä koko vaalitoimituksen ajan sekä
vaalitoimituksen jälkeen äänestyslippujen laskemiseksi, tarkastamiseksi ja
järjestämiseksi äänestyspaikalla. Näin ollen voidaan katsoa, että äänestyspaikalla tulisi
olla soveltuvat sosiaalitilat vaalilautakunnan jäsenille.
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Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 24.11.2020 käynyt läpi luonnosvaiheen
suunnitelmat vuoden 2021 vaalien vaalipäivän äänestyspaikoiksi. Esitys vaalipäivän
äänestyspaikoiksi vuoden 2021 vaaleissa on liitteenä 2.
Lopuksi keskusvaalilautakunta on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että
kaupunginhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin vaalipäivän äänestyspaikkojen
määräämiseksi vuoden 2021 vaaleja varten.
Ehdotus
Esittelijä: Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää, että äänestysalueiden äänestyspaikat vuoden 2021
kuntavaaleissa ovat liitteen 2 mukaiset.
Päätös
Miikka Ruokamo esitteli asiaa.
Merkittiin pöytäkirjaan, että korjataan teknisesti Nivankylä-Vennivaara-Ylikylä
äänestysalueen äänestyspaikan nimeksi Ylikylän iltapäiväkerhon tilat.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Keskusvaalilautakunta, 24.03.2021, § 26
Valmistelija / lisätiedot:
Miikka Ruokamo
miikka.ruokamo@rovaniemi.fi
kaupunginlakimies
Liitteet

1 Vaalipäivän äänestyspaikat - keval 24.3.2021.pdf
Kuntavaalien siirtyessä uusi vaalipäivä on 13.6.2021.
Vaalilain mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä
määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa
äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille
kohtuutonta haittaa.
Vaalipäivän äänestyspaikat ovat liitteessä 1.

Ehdotus
Esittelijä: Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies
Keskusvaalilautakunta lähettää liitteen 1 kaupunginhallitukselle vaalipäivän
äänestyspaikkojen määräämistä varten.
Päätös
Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin esityksen
mukaisesti.
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Muutoksenhakukielto
§21, §22, §23, §25, §26
Muutoksenhakukielto
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Oikaisuvaatimus
§24
Oikaisuvaatimusohje
OIKAISUVAATIMUS
Keskusvaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen kuntalain
137 §:n mukaisen oikaisuvaatimuksen keskusvaalilautakunnalle, osoite
Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.

