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Vaalilautakuntien ja -toimikuntien asettaminen aluevaaleissa 2022
371/07.070/2021
KH § 516
Selostus:

Aluevaali toimitetaan 23.1.2022, ennakkoäänestys kotimaassa on 12.
– 18.1.2022
Kaupunginhallitus on 18.10.2021 § 444 kohdalla päättänyt
kuntavaalien ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän
äänestyspaikoista.
Kaupunginhallitus asettaa kutakin äänestysaluetta varten
vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin
vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan.
Laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten
asetetaan vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä vähintään kolme
varajäsentä. Myös ko. varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen,
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö
ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet on valittava
vaalikelpoisista kunnan jäsenistä. Lisäksi jäsenten, että varajäsenten
on mahdollisuuksien mukaan edustettava edellisissä
eduskuntavaaleissa kyseisessä vaalipiirissä ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Lisäksi valittavilta henkilöiltä
tulee ehdottomasti pyytää suostumus, jolloin voidaan varmistua siitä,
että he voivat osallistua vaalitoimitukseen vaalipäivänä.
Tasa-arvolain mukaan vaalilautakunnissa ja vaalitoimikunnassa tulee
olla sekä naisia että miehiä vähintään 40 %. Vaatimus tulee toteuttaa
erikseen varsinaisten jäsenten ja erikseen varajäsenten kohdalla.
Keskusvaalilautakunnan toimisto on varannut kaikille edellisissä
eduskuntavaaleissa edustettuina olleille äänestäjäryhmille
mahdollisuuden jättää ehdotuksensa vaalilautakuntiin ja
vaalitoimikuntiin valittaviksi henkilöiksi.
Vaalitoimikuntia asetetaan neljä, joista yksi toimii kantakaupungin,
yksi entisen Kerimäen kunnan, yksi entisen Punkaharjun kunnan ja

yksi entisen Savonrannan kunnan alueella.
Puolueiden välinen neuvottelu on pidetty 1.12.2021. Neuvottelun
ja sen jälkeen tehdyn täydennyksen pohjalta on laadittu ehdotus
vaalilautakunniksi ja vaalitoimikunniksi, pöytäkirjaliite A.
(valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)
Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää asettaa vaalilautakunnat ja -toimikunnat
vuoden 2022 aluevaaleja varten, pöytäkirjaliite A mukaisesti.
Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi:
KH § 537

Keskusvaalilautakunta

Selostus:

Kaupunginhallitus on 13.12.2021 valinnut jäseniä vaalitoimikuntiin ja
vaalilautakuntiin liitteen A mukaisesti.
Valintapäätöksen jälkeen on Haka-alueen vaalilautakunnan vpj.
Niina-Kaisa Tuorila pyytänyt eron tehtävästään, joten hänen tilalle
tulee valita uusi jäsen. Lisäksi vaalilautakuntia on täydennettävä
varajäsenten osalta.
(valmistelu: hallintopäällikkö Seija Hytönen puh: 044 417 4044)

Kaupunginjohtajan esitys:
Kaupunginhallitus päättää
- valita varapuheenjohtajan Haka-alueen vaalilautakuntaan
- täydentää vaalilautakuntien varajäseniä
- valtuuttaa keskusvaalilautakunnan täydentämään vaalilautakuntien
ja -toimikuntien kokoonpanoja.
- että, vaalitoimikuntien jo nimettyjä jäseniä voidaan myös tarpeen
vaatiessa sekä kiireellisessä tapauksessa käyttää myös toisen
vaaliltoimikunnan alueella toimivassa vaalitoimikunnassa, jotta
vaalitoimikunta saadaan päätösvaltaiseksi. Keskusvaalillautakunnan
sihteerillä on oikeus sopia edellä mainitusta asiasta nimettyjen
vaalitoimikuntien jäsenten kanssa.
Päätös:

Kaupunginhallitus valitsi Haka-alueen vaalilautakunnan
varapuheenjohtajaksi Anna-Liisa Uimosen ja täydensi
vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoja liitteen B mukaiseksi.
Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

Toimenpiteet:

Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunnan sihteeri
Valitut henkilöt

Tiedoksi:

