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Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
KH 29.03.2021 § 97
Kuntalain (410/2015) 103 §:n 2-3 momentin mukaan muu toimielin
kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen
jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.
Kokouksen koollekutsumisesta voimassa ovat Äänekosken
kaupungin hallintosäännön 124 §:n määräykset ja toimielimen
näiden nojalla tekemä päätös.
Puheenjohtajan ehdotus
Puheenjohtaja toteaa, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja
päätösvaltainen.
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
-----
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Pöytäkirjan tarkastus
KH 29.03.2021 § 98
Kuntalain (410/2015) 107 §:n 1 momentin mukaan toimielimen
päätöksistä pidetään pöytäkirjaa. Lain 140 §:n 1 momentin mukaan
toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta johdu.
Puheenjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi
viimeistään keskiviikkona 31.3.2021 klo 11 mennessä ja tarkastetun
pöytäkirjan julkaistavaksi kaupungin verkkosivuilla pöytäkirjan
tarkastamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään keskiviikkona 31.3.2021
klo 12.
Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Leila Lindellin ja
Sirpa Martinsin.
Päätös

Hyväksyttiin.
-----
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Vuoden 2020 tilinpäätös
KH 29.03.2021 § 99
403/02.02.02/2021
Tilinpäätössäännökset
Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Kuntalain 113
§:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen
on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun
mennessä.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.
Tilinpäätöskokonaisuus
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot ilmoitetaan liitetiedoissa.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja
niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien
toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista
asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin
arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Tilinpäätökseen kuuluvat myös tarkastuskertomus, tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja henkilöstöraportti, jotka esitetään erillisi-
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nä asiakirjoina.
Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin
kunnan tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä
tilikauden aikana.
Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on
antanut 20.8.2019 yleisohjeen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
laatimisesta. Yleisohjetta on päivitetty 13.10.2020 ja se korvaa
vuonna 2019 annetun kirjanpitolautakunnan kuntajaoston
yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen laatimisesta. Tarkistettua yleisohjetta
noudatetaan laadittaessa kunnan tilinpäätöstä tilikaudesta 2021
alkaen lukuun ottamatta verotulomenetysten korvausta koskevien
tietojen esittämistä, jotka esitetään jo vuoden 2020 tilinpäätöksessä.
Yleisohjetta saa kuitenkin soveltaa kokonaisuudessaan laadittaessa
tilinpäätöstä vuodesta 2020. Lisäksi kirjanpitolautakunnan
kuntajaosto on antanut konsernitilinpäätöstä koskevan yleisohjeen
22.12.2015.
Talouden tasapainottamistoimenpiteet
Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta
tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi (Kuntalaki 115
§).
Vuoden 2020 tilinpäätös huomioiden kumulatiivinen ylijäämä on
10.041.468,18 euroa eli 541 euroa/asukasta kohden.
Tilikauden tulos
Toimintatuotot olivat vuoden 2020 tilinpäätöksessä 18,2 milj. euroa,
ja ne vähenivät 0,8 milj. euroa (-4,4 %) vuodesta 2019. Toimintatuotoista myyntituotot laskivat 0,5 milj. euroa (-15,3 %), maksutuotot vähenivät 0,2 milj. euroa (-1,8 %), tuet ja avustukset vähenivät 0,3 milj.
euroa (-11,9 %) ja muut toimintatuotot kasvoivat 0,1 milj. euroa (2,7
%).
Tilivuoden 2020 toimintakulut olivat 135,5 milj. euroa ja ne kasvoivat
edelliseen vuoteen verrattuna 4,3 milj. euroa (3,3 %).
Toimintakuluista palveluiden ostot kasvoivat 2,8 milj. euroa (5,2 %),
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avustukset vähenivät 0,1 milj. euroa (-2,1 %) ja muut toimintakulut
lisääntyivät 0,6 milj. euroa (19,7 %). Henkilöstökulut kasvoivat
puolestaan noin 0,7 milj. euroa (1,2 %).
Tilivuoden 2020 toimintakate oli 117,3 milj. euroa (2019: 112,1 milj.
euroa), joten se heikkeni 5,2 milj. euroa edellisestä vuodesta.
Kaupungin verotulot kasvoivat noin 1,3 milj. euroa (1,7 %) ja
valtionosuudet kasvoivat noin 8,8 milj. euroa (20,5 %).
Kunnallisveron kertymä oli 1,0 milj. euroa (1,6 %) edellisvuotta
suurempi. Yhteisöveron kertymä kasvoi 0,5 milj. euroa (6,2 %) sekä
kiinteistöveron kertymä oli 0,2 milj. euroa (-3,9 %) edellisvuotta
heikompi.
Kaupungin vuosikate oli 11,1 milj. euroa ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4,9 milj. euroa (78,3 %). Vuosikate oli 129 prosenttia
poistoista, kun luku edellisenä vuonna oli 87 %. Tällä tunnusluvulla
mitattuna kaupungin tulorahoitus oli riittävä investointeihin nähden.
Suunnitelman mukaiset poistot olivat noin 8,0 milj. euroa ja ne olivat
0,9 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Lisäpoistoja tehtiin 0,6 milj.
euroa vuonna 2020. Vuonna 2019 ei tehty lisäpoistoja.
Tilikauden tulos on ylijäämäinen 2.491.260,73 euroa. Tilikauden
tulos oli alkuperäistä talousarviota noin 2,4 milj. euroa parempi ja
vuodesta 2019 tulos parani 3,4 milj. euroa.
Tase
Kaupungin taseen loppusumma oli 179,5 milj. euroa ja se väheni 1,2
milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.
Kaupungin lainakanta vuoden 2020 tilinpäätöksessä oli 74,1 milj. euroa. Lainakanta väheni noin 4,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lainaa asukasta kohden on 3 991 (2019: 4 169) euroa.
Suhteellisen velkaantumisen tunnusluku 31.12.2020 oli 62,19 % ja
vuonna 2019 suhdeluku oli 69,10 %, joten se parantui hieman.
Kaupungin kertynyt ylijäämä oli 10,0 miljoonaa euroa (2019: ylijäämä
7,6 milj. euroa) ja asukasta kohden laskettuna kertynyt ylijäämä oli
541 euroa/asukas (2019: ylijäämä 402 euroa/asukas).
Rahoitus
Investointien määrä vuonna 2020 oli 9,3 milj. euroa eli 7,6 milj. euroa
(-44,9 %) vähemmän kuin vuonna 2019. Rahoitusosuuksia investointeihin saatiin noin 0,2 milj. euroa ja käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi noin 0,7 milj. euroa.
Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 9,7 milj. euroa ja uutta pitkäaikaista
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lainaa otettiin 24,6 milj. euroa. Lyhytaikaisten lainojen määrä väheni
19,0 milj. euroa.
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 1,8 milj. euroa ja
rahoitustoiminnan rahavirta oli -2,8 milj. euroa. Kaupungin rahavarat
vähenivät täten 1,0 milj. euroa. Vuoden lopussa rahavarat olivat noin
1,8 milj. euroa.
Konserni
Konsernin vuosikate oli 17,0 milj. euroa (917 euroa/asukas), kun se
vuonna 2019 oli 11,9 milj. euroa (634 euroa/asukas).
Konsernin tilikauden tulos oli 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen
(2019: 2,0 milj. euroa alijäämäinen).
Konsernin lainakanta vuonna 2020 oli 189,4 milj. euroa (10 196 euroa/asukas) ja vuonna 2019 lainakanta oli 180,1 milj. euroa (9 596
euroa/asukas).
Taseen loppusumma vuonna 2020 oli 338,5 milj. euroa, kun loppusumma vuonna 2019 oli 327,0 milj. euroa. Taseessa on ylijäämää
asukasta kohden vuoden 2020 jälkeen 1 259 euroa (2019 ylijäämää
1 105 euroa/asukas).
Tuloksen käsittely
Toimintakertomuksessa esitetään, että vuoden 2020 tilinpäätöksen
ylijäämä 2.491.260,73 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille, jonka
jälkeen taseessa on kertynyttä ylijäämää 10.041.468,18 euroa.
Johdon vahvistusilmoitus
Kansainvälisen ISA-standardin (210/580) mukaan johdon tulee antaa lausunto tilintarkastajalle siitä, onko kunnan hallintoa hoidettu
lain ja valtuuston päätösten mukaisesti; onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antavatko ne oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; ovatko valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot oikeita; sekä onko kunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.
Johdon vahvistusilmoitus on valmisteltu kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoitettavaksi. Vahvistusilmoitus toimitetaan tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle.
Valmistelija

Talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen
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Kaupunginhallitus:
1)

allekirjoittaa Äänekosken kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi;

2)

saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi;

3)

esittää valtuustolle, että tilikauden 2020 ylijäämä
2.491.260,73 euroa kirjataan yli-/alijäämätilille, jonka jälkeen
taseessa on kertynyttä ylijäämää 10.041.468,18 euroa; ja

4)

valtuuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan allekirjoittamaan vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia.

Hyväksyttiin.
-----
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Vuoden 2021 kuntavaalit / Vaalipäivän äänestyspaikat
KH 29.03.2021 § 100
786/00.00.00.00/2020
KH 16.11.2020 § 272

Yleistä
Kuntavaalit toimitetaan vuonna 2021 seuraavan aikataulun
mukaisesti:



Kotimaan ennakkoäänestys ajanjaksolla 7.-13.4.2021
Vaalipäivä 18.4.2021

Äänestysaluejako
Vaalilain (714/1998) 8 §:n 1 momentin mukaan äänestysalueena on
kunta, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen.
Äänestysalueista päättää valtuusto. Äänekosken kaupunki on
valtuuston 18.4.2016 (18 §) tekemällä päätöksellä jaettu kuuteen
äänestysalueeseen.
Vaalilain 8 §:n 2 momentin (muut. 1132/2019) mukaan päätös
äänestysalueista tulee voimaan kalenterivuoden alussa, jos se on
tehty ja siitä on ilmoitettu Digi- ja väestötietovirastolle sen
määräämällä tavalla viimeistään voimaantuloa edeltävän vuoden
elokuussa. Tämän säännöksen perusteella voidaan todeta, että
Äänekosken kaupungin äänestysaluejakoa ei voida enää muuttaa
vuoden 2021 kuntavaaleja varten.
Vaalilain 9 §:n 3 momentin (muut. 247/2002) 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
Edellisissä vaaleissa eli vuoden 2019 eduskunta- ja
europarlamenttivaaleissa vaalipäivän äänestyspaikat olivat
kaupunginhallituksen päätöksen nojalla äänestysalueittain
seuraavat:
Äänestysalueen numero ja nimi
Vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja osoite
001 Äänekoski
Kaupungintalo, Hallintokatu 4
002 Markkamäki
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Koulunmäen yhtenäiskoulun ruokala, Koulunmäenkatu 6
003 Suolahti
Asemakadun koulu, Asemakatu 16
004 Honkola
Honkolan koulu, Saarijärventie 25
005 Konginkangas
Konginkankaan koulu, Kansakoulutie 1a
006 Sumiainen
Sumiaisten koulu, Koulutie 4a
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se määräisi vuoden 2021
kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikoiksi valtaosin samat paikat.
Äänestysalueen 003 Suolahti äänestyspaikka siirrettäisiin kuitenkin
Suolahden yhtenäiskoululle (Telakkakatu 15), sillä entisen
Asemakadun koulun tilat eivät ole enää käytettävissä.
Lisäksi äänestysalueen 002 Markkamäki äänestyspaikka siirrettäisiin
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (Poke) Opinahjon
toimipaikan tiloihin (Opinahjontie 1, ns. vanha kauppaoppilaitos).
Siirtoesityksen syynä ovat Koulunmäen yhtenäiskoulun alueella
jatkuvat rakennustyöt, jotka vaikuttavat merkittävällä ja osittain
hankalasti ennakoitavalla tavalla koulurakennusten tilankäyttöön ja
koulualueen kulkuyhteyksiin. Vaikka äänioikeutetut voivatkin
hyödyntää esimerkiksi kotiäänestysmahdollisuutta, on selvää, että
vaalipäivän äänestyspaikkojen tulisi olla esteettömiä ja helposti
saavutettavissa niin henkilöautolla kuin muilla liikkumismuodoilla.
Vaalilain tai oikeusministeriön määräysten perusteella
äänestyspaikkaa ei tarvitse määrätä huonetilan tarkkuudella, mutta
jos näin yksityiskohtainen päätös tehdään, sitä on noudatettava.
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaiset äänestyspaikkatiedot
tallennetaan sellaisenaan oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään,
josta ne muun muassa tulostuvat Digi- ja väestötietoviraston
äänioikeutetuille lähettämiin äänioikeusilmoituksiin
(ilmoituskortteihin).
Valmistelija

Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa
vaalipäivän äänestyspaikkoina ovat äänestysalueittain seuraavat
paikat:
Äänestysalueen numero ja nimi
Vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja osoite
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001 Äänekoski
Kaupungintalo, Hallintokatu 4
002 Markkamäki
Poken Opinahjon toimipaikka, Opinahjontie 1
003 Suolahti
Suolahden yhtenäiskoulu, Telakkakatu 15
004 Honkola
Honkolan koulu, Saarijärventie 25
005 Konginkangas
Konginkankaan koulu, Kansakoulutie 1a
006 Sumiainen
Sumiaisten koulu, Koulutie 4a
----Esityslistan valmistumisen jälkeen on ilmennyt, että Honkolan koulun
katuosoitteena on esityslistalla käytetty vanhentunutta osoitetietoa.
Osoite Saarijärventie 25 ei ole enää käytössä. Koulun nykyinen
osoite on Hujakontie 8.
Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa
vaalipäivän äänestyspaikkoina ovat äänestysalueittain seuraavat
paikat:
Äänestysalueen numero ja nimi
Vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja osoite
001 Äänekoski
Kaupungintalo, Hallintokatu 4
002 Markkamäki
Poken Opinahjon toimipaikka, Opinahjontie 1
003 Suolahti
Suolahden yhtenäiskoulu, Telakkakatu 15
004 Honkola
Honkolan koulu, Hujakontie 8
005 Konginkangas
Konginkankaan koulu, Kansakoulutie 1a
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006 Sumiainen
Sumiaisten koulu, Koulutie 4a
Päätös

Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.
-----

KH 29.03.2021

Johdanto
Oikeusministeriö julkaisi 6.3.2021 tiedotteen, jonka mukaan on tehty
poliittinen linjaus vuoden 2021 kuntavaalien ajankohdan
muuttamisesta niin, että vaaleja siirretään kahdella kuukaudella
eteenpäin.
Kuntavaalien siirtäminen edellyttää asiaa koskevaa lainsäädäntöä,
josta päättää eduskunta. Asiaa koskeva hallituksen esitys HE
33/2021 vp annettiin eduskunnalle 12.3.2021. Eduskunnan
perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2021 vp valmistui
19.3.2021. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen ensimmäisessä
käsittelyssä ehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena 23.3.2021.
Lakiehdotuksen toinen käsittely on määrä järjestää 26.3.2021.
Esityslistan valmistumisaikana (24.3.2021) lakiehdotusta ei siis ole
vielä hyväksytty eikä se ole myöskään tullut voimaan.
Eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä tekemän päätöksen
perusteella siirron jälkeen kuntavaalien vaalipäivä olisi 13.6.2021.
Kotimaan ennakkoäänestys toteutettaisiin ajanjaksolla 26.5.8.6.2021 eli ennakkoäänestysaika olisi kaksi kertaa niin pitkä kuin
tavanomaisesti.
Kaupunginhallituksen päätöksenteko
Oikeusministeriö toimitti 17.3.2021 kunnille ohjekirjelmän, joka on
osoitettu kunnanhallituksille ja kuntien keskusvaalilautakunnille.
Kirjelmässä todetaan, että ”(k)unnan tulee 22.3.-8.4. välisenä aikana
tehdä tarvittaessa uudet päätökset yleisistä
ennakkoäänestyspaikoistaan vuoden 2021 kuntavaaleissa” ja
edelleen että ”kuntien keskusvaalilautakuntien tulee siis tarkistaa ja
kuitata 8.4.2021 klo 12 mennessä vaalitietojärjestelmän
pohjatietoihin 1) tiedot kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
vaalipäivän äänestyspaikoista aukioloaikoineen”.
Edellä tarkoitettua lainsäädäntömuutosta edeltäneen vaalilain ja
myös mahdollisten muutosten jälkeisen lainsäädännön mukaan
äänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista päättää kunnanhallitus.
Äänekosken kaupunginhallitus ei voi tehdä touko-kesäkuussa 2021
avoinna olevista äänestyspaikoista päätöstä ennen kuin eduskunta
on päättänyt mahdollisista lainmuutoksista. Kaupunginhallituksen
päätöksenteolta edellytetyn lainmukaisuuden kannalta olisi erittäin
ongelmallista, jos kaupunginhallitus päättäisi pitää äänestyspaikkoja
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avoinna päivinä, jolloin ne päätöksentekohetkellä voimassa olevan
lain mukaan eivät saa olla avoinna. Vähintäänkin tällaiseen
päätökseen liittyisi merkittävä riski menestyvän oikaisuvaatimus- ja
valitusprosessin alkamisesta.
Esityslista on laadittu sellaisessa oletuksessa, että eduskunta
hyväksyy edellä tarkoitetun lakiehdotuksen tämän toisessa
käsittelyssä 26.3.2021, jolloin eduskunnan päätös on tiedossa
kaupunginhallituksen kokouksen alkaessa 29.3.2021. Jos
eduskunnan päätöksenteko viivästyy, kaupunginhallituksen lienee
syytä jättää asia pöydälle tai palauttaa se valmisteltavaksi.
Valmistelija

Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa
vaalipäivän äänestyspaikkoina ovat äänestysalueittain seuraavat
paikat:
Äänestysalueen numero ja nimi
Vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja osoite
001 Äänekoski
Kaupungintalo, Hallintokatu 4
002 Markkamäki
Poken Opinahjon toimipaikka, Opinahjontie 1
003 Suolahti
Suolahden yhtenäiskoulu, Telakkakatu 15
004 Honkola
Honkolan koulu, Hujakontie 8
005 Konginkangas
Konginkankaan koulu, Kansakoulutie 1a
006 Sumiainen
Sumiaisten koulu, Koulutie 4a
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tässä asiakohdassa
(pykälässä) tehdyt päätökset täytäntöönpannaan välittömästi
mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

Päätös

Hyväksyttiin.
-----
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Vuoden 2021 kuntavaalit / Yleiset ennakkoäänestyspaikat
KH 29.03.2021 § 101
786/00.00.00.00/2020
KH 16.11.2020 § 273

Yleistä
Kuntavaalit toimitetaan vuonna 2021 seuraavan aikataulun
mukaisesti:



Kotimaan ennakkoäänestys ajanjaksolla 7.-13.4.2021
Vaalipäivä 18.4.2021

Yleiset ennakkoäänestyspaikat
Vaalilain (714/1998) 9 §:n 1 momentin (muut. 563/2015) 1 kohdan
mukaan ennakkoäänestyspaikkoina ovat muun ohella ne kotimaan
yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista
kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä
muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi.
Edellisissä vaaleissa eli vuoden 2019 eduskunta- ja
europarlamenttivaaleissa yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina
toimivat kaupunginhallituksen päätöksen nojalla seuraavat paikat:





Äänekosken kaupungintalo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski;
Suopunki, Riihijärvenkatu 2 A, 44200 Suolahti;
Sumiaisten kirjasto, Koulutie 6, 44280 Sumiainen; ja
Konginkankaan kirjasto, Kauppatie 2, 44400 Konginkangas.

Vaalilain 17 §:n (361/2016) perusteella ennakkoäänestyksestä
kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa huolehtivat
vaalitoimitsijat, jotka määrää kunnan keskusvaalilautakunta.
Kussakin yleisessä ennakkoäänestyspaikassa vähintään kahden
vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla.
Vaalitoimitsijoiden saatavuus
Muutamien viime vuosien aikana järjestetyissä vaaleissa eli vuoden
2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa, vuoden 2018
presidentinvaalissa ja vuoden 2017 kuntavaaleissa kaupunki on
kohdannut alati pahenevia vaikeuksia rekrytoida riittävästi työvoimaa
yleisen ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi. Ongelmaa kärjistää
ennakkoäänestyspaikkojen suuri määrä, joka ei ole oikeassa
suhteessa kaupungin nykyiseen asukaslukuun.
Vaalilain 17 §:n mukainen vaalitoimitsijoiden vähimmäismäärä eli
kaksi henkilöä ei käytännössä riitä yhdelle aukiolopäivälle, sillä
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toimitsijoiden on kyettävä pitämään ruokailu- ja muita taukoja. Kaikki
vaalitoimitsijaksi suostuneet eivät myöskään ole käytettävissä mille
tahansa päivälle ja kellonajalle. Ongelmaa ei ole mahdollista
ratkaista yksinomaan supistamalla ennakkoäänestyspaikkojen
aukioloaikoja.
Kaupungintalossa ja Suopungissa sijainneissa
ennakkoäänestyspaikoissa on käynyt melko runsaasti äänestäjiä,
mutta Sumiaisten kirjastossa ja Konginkankaan kirjastossa
äänestäneiden määrä jää aina kovin vähäiseksi. Tätä voidaan pitää
luonnollisena, kun otetaan huomioon Sumiaisten ja Konginkankaan
ennakkoäänestyspaikkojen lähialueilla asuvan väestön pieni määrä.
Tilastokeskuksen tietojen mukaan entisen Sumiaisten kunnan
alueella asui vuoden 2019 päättyessä 893 täysi-ikäistä eli vähintään
18-vuotiasta henkilöä ja entisen Konginkankaan kunnan alueella
1 074 täysi-ikäistä, näiden kirkonkyläalueilla vielä vähemmän.
Lisäksi asiaan vaikuttaa se, että asuinalueesta riippumatta
kaupunkilaiset joka tapauksessa liikkuvat Äänekosken keskustassa
ja Suolahdessa käyttäessään kaupallisia ja julkisia palveluita.
Äänestäminen on luontevaa yhdistää tavanomaisiin työ- ja
asiointimatkoihin, sillä kaikissa kotimaan yleisissä
ennakkoäänestyspaikoissa saa aina äänestää asuinalueesta ja
kotikunnasta riippumatta. Esimerkiksi Jyväskylässä työssä käyvän
äänekoskelaisen voi olla helpointa äänestää jossakin Jyväskylässä
sijaitsevassa ennakkoäänestyspaikassa.
Vuoden 2021 kuntavaaleissa vaalitoimitsijoiden saatavuuden
ennakoidaan osoittautuvan ennennäkemättömän vaikeaksi.
Keskeinen syy tähän on meneillään oleva Covid-19tartuntatautiepidemia eli niin sanottu koronavirusepidemia. Erään
tärkeimmistä keinoista tartunnan välttämiseksi on katsottu olevan
pidättäytyminen muiden ihmisten tapaamisesta, varsinkin perhepiirin
ulkopuolisten henkilöiden kohtaamisesta. Tämä keino kuuluu
viranomaisten antamiin määräyksiin ja suosituksiin, ja lisäksi monet
suomalaiset muutoinkin noudattavat sitä ja sen erilaisia tulkintoja
arkielämässään.
Aiempina vuosina Äänekosken lukion oppilaat ovat muodostaneet
merkittävän osan vaalitoimitsijoiden rekrytointipohjasta. Voidaan
olettaa, että tällä kertaa huomattava osa muutoin tästä työstä
kiinnostuneista lukiolaisista kieltäytyy tehtävästä. Syynä on huoli
mahdollisen koronavirustartunnan tai virukselle altistumisen
vaikutuksesta edellytyksiin osallistua myöhemmin keväällä
pidettäviin korkeakoulujen valintakokeisiin. Ei olisi millään tavoin
lukiolaisen edun mukaista, että jatko-opintoihin siirtyminen viivästyisi
sen vuoksi, että vaalitoimitsijatyötä mahdollisesti seuraava sairaana
tai karanteenissa oleminen estää valintakokeeseen
valmistautumisen tai osallistumisen.
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Lisäksi kuntavaaleissa vaalitoimitsijatilanne on muita vaaleja
huonompi siksikin, että monet muutoin vaalitoimitsijoiksi mahdolliset
henkilöt ovat itse ehdokkaana kuntavaaleissa tai heidän läheisiään
on ehdokkaana. Vaalilain 17 §:n 4 momentin mukaan ehdokas tai
hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi
olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa
eläviä henkilöitä. On huomattava, että edellä oleva rajoitus on
voimassa samansisältöisenä riippumatta siitä, missä kunnassa
ehdokas tai hänen läheisensä on asetettu ehdolle.
Edellä olevan perusteella kaupunginhallitukselle esitetään, että
vuoden 2021 kuntavaaleissa yleinen ennakkoäänestys
järjestettäisiin ainoastaan kaupungintalossa ja Suopungissa. Myös
Konginkankaan ja Sumiaisten väestö voi äänestää ennakolta näissä
paikoissa. Lisäksi käytettävissä on kotiäänestys niille, joiden kyky
liikkua tai toimia on rajoittunut. On myös huomattava, että
vaalipäivän äänestyspaikkojen vähentämistä ei esitetä, joten
vaalipäivänä olisi edelleen mahdollista äänestää myös
Konginkankaalla ja Sumiaisissa.
Jos kaupunginhallitus kuitenkin katsoo, että ennakkoäänestyspaikka
on säilytettävä myös Konginkankaalla ja/tai Sumiaisissa,
kaupungissa toimivien poliittisten ryhmien ja järjestöjen tulisi
järjestää vaalitoimitsijat näihin paikkoihin samaan tapaan kuin
vaalipäivän vaalilautakuntiin. Myös kaupungintalon ja Suopungin
ennakkoäänestyspaikkoihin tarvitaan vaalitoimitsijoita.
Valmistelija

Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
1)

2)

päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa Äänekosken
kaupungin alueella sijaitsevina yleisinä
ennakkoäänestyspaikkoina ovat seuraavat paikat:
a)

Äänekosken kaupungintalo, Hallintokatu 4, 44100
Äänekoski; ja

b)

Suopunki, Riihijärvenkatu 2 A, 44200 Suolahti; sekä

päättää, että edellä kohdassa 1 tarkoitetut
ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:
ke-pe 7.-9.4.2021 kello 10-18;
la-su 10.-11.4.2021 kello 10-14; ja
ma-ti 12.-13.4.2021 kello 10-18.
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Kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus
Kaupunginhallitus:
1) päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa Äänekosken
kaupungin alueella sijaitsevina yleisinä
ennakkoäänestyspaikkoina ovat seuraavat paikat:
a) Äänekosken kaupungintalo, Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski;
b) Suopunki, Riihijärvenkatu 2 A, 44200 Suolahti;
c) Sumiaisten kirjasto, Koulutie 6, 44280 Sumiainen; ja
d) Konginkankaan kirjasto, Kauppatie 2, 44400 Konginkangas.
2) päättää, että edellä kohdan 1 alakohdissa a ja b tarkoitetut
ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:
ke-pe 7.-9.4.2021 kello 10-18;
la-su 10.-11.4.2021 kello 10-14; ja
ma-ti 12.-13.4.2021 kello 10-18.
3) päättää, että edellä kohdan 1 alakohdassa c tarkoitettu
ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
ke-to 7.-8.4.2021 kello 14-18.
4) päättää, että edellä kohdan 1 alakohdassa d tarkoitettu
ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
ma-ti 12.-13.4.2021 kello 14-18.
Päätös

Hyväksyttiin kaupunginjohtajan kokouksessa tehty ehdotus.
-----

KH 29.03.2021
Johdanto
Oikeusministeriö julkaisi 6.3.2021 tiedotteen, jonka mukaan on tehty
poliittinen linjaus vuoden 2021 kuntavaalien ajankohdan
muuttamisesta niin, että vaaleja siirretään kahdella kuukaudella
eteenpäin.
Kuntavaalien siirtäminen edellyttää asiaa koskevaa lainsäädäntöä,
josta päättää eduskunta. Asiaa koskeva hallituksen esitys HE
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33/2021 vp annettiin eduskunnalle 12.3.2021. Eduskunnan
perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2021 vp valmistui
19.3.2021. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen ensimmäisessä
käsittelyssä ehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena 23.3.2021.
Lakiehdotuksen toinen käsittely on määrä järjestää 26.3.2021.
Esityslistan valmistumisaikana (24.3.2021) lakiehdotusta ei siis ole
vielä hyväksytty eikä se ole myöskään tullut voimaan.
Eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä tekemän päätöksen
perusteella siirron jälkeen kuntavaalien vaalipäivä olisi 13.6.2021.
Kotimaan ennakkoäänestys toteutettaisiin ajanjaksolla 26.5.8.6.2021 eli ennakkoäänestysaika olisi kaksi kertaa niin pitkä kuin
tavanomaisesti.
Kaupunginhallituksen päätöksenteko
Oikeusministeriö toimitti 17.3.2021 kunnille ohjekirjelmän, joka on
osoitettu kunnanhallituksille ja kuntien keskusvaalilautakunnille.
Kirjelmässä todetaan, että ”(k)unnan tulee 22.3.-8.4. välisenä aikana
tehdä tarvittaessa uudet päätökset yleisistä
ennakkoäänestyspaikoistaan vuoden 2021 kuntavaaleissa” ja
edelleen että ”kuntien keskusvaalilautakuntien tulee siis tarkistaa ja
kuitata 8.4.2021 klo 12 mennessä vaalitietojärjestelmän
pohjatietoihin 1) tiedot kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
vaalipäivän äänestyspaikoista aukioloaikoineen”.
Edellä tarkoitettua lainsäädäntömuutosta edeltäneen vaalilain ja
myös mahdollisten muutosten jälkeisen lainsäädännön mukaan
äänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista päättää kunnanhallitus.
Äänekosken kaupunginhallitus ei voi tehdä touko-kesäkuussa 2021
avoinna olevista äänestyspaikoista päätöstä ennen kuin eduskunta
on päättänyt mahdollisista lainmuutoksista. Kaupunginhallituksen
päätöksenteolta edellytetyn lainmukaisuuden kannalta olisi erittäin
ongelmallista, jos kaupunginhallitus päättäisi pitää äänestyspaikkoja
avoinna päivinä, jolloin ne päätöksentekohetkellä voimassa olevan
lain mukaan eivät saa olla avoinna. Vähintäänkin tällaiseen
päätökseen liittyisi merkittävä riski menestyvän oikaisuvaatimus- ja
valitusprosessin alkamisesta.
Esityslista on laadittu sellaisessa oletuksessa, että eduskunta
hyväksyy edellä tarkoitetun lakiehdotuksen tämän toisessa
käsittelyssä 26.3.2021, jolloin eduskunnan päätös on tiedossa
kaupunginhallituksen kokouksen alkaessa 29.3.2021. Jos
eduskunnan päätöksenteko viivästyy, kaupunginhallituksen lienee
syytä jättää asia pöydälle tai palauttaa se valmisteltavaksi.
Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat
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Edellä esitetyn mukaisesti siirretyissä kuntavaaleissa kotimaan
yleiset ennakkoäänestyspaikat voivat olla avoinna ajanjaksolla 26.5.8.6.2021. Ennakkoäänestyspaikkojen sallittujen aukiolopäivien
lisäämisellä on pyritty siihen, että äänestäminen hajautuisi entistä
useammille päiville ja äänestyspaikkojen mahdollinen
ruuhkautuminen tämän johdosta vähenisi.
Kaupunginhallituksen on harkittava, missä määrin
ennakkoäänestyspaikkojen aukiolopäiviä on todellisuudessa tarpeen
lisätä. Harkinnassa on syytä ottaa huomioon ainakin seuraavat
seikat:


Covid-19-tartuntatautiepidemian eli niin sanotun
koronavirusepidemian ajankohtainen tilanne Äänekoskella ja
lähialueella;



Äänekoskella sijaitsevilla ennakkoäänestyspaikoilla
tavanomaisesti käyneiden äänestäjien määrät;



kokemukset äänestyspaikkojen mahdollisesta
ruuhkautumisesta silloin, kun aukiolopäiviä on ollut
tavanomainen määrä;



ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi saatavilla olevan
henkilöstön määrä; ja



aukiolopäivien mahdollisen lisäämisen talousvaikutukset.

Kaupungin viranhaltijajohto katsoo, että Äänekoskella ei ole
epidemiatilanteeseen, äänestäjien määrään tai
ruuhkautumiskokemuksiin liittyvää tarvetta merkittävästi laajentaa
yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukiolopäiviä tavanomaisesta.
Toisaalta laajentamisen edellyttämien voimavarojen saatavuuteen
liittyy mittavia haasteita.
Edellä olevan perusteella kaupunginhallitukselle esitetään, että
Äänekosken keskustassa sijaitsevan yleisen
ennakkoäänestyspaikan aukiolopäiviä lisättäisiin niin, että paikka
olisi avoinna kaikkina sallittuina aukiolopäivinä. Muilla
ennakkoäänestyspaikoilla aukiolopäiviä olisi tavanomaista vastaava
määrä. Esitetty muutos merkitsisi, että aukiolotuntien yhteenlaskettu
määrä kasvaisi 43 % eli 112 tunnista 160 tuntiin.
Valmistelija

Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
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päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa Äänekosken
kaupungin alueella sijaitsevina yleisinä
ennakkoäänestyspaikkoina ovat seuraavat paikat:
a)

Äänekosken kaupungintalo, Hallintokatu 4, 44100
Äänekoski;

b)

Suopunki, Riihijärvenkatu 2 A, 44200 Suolahti;

c)

Sumiaisten kirjasto, Koulutie 6, 44280 Sumiainen; ja

d)

Konginkankaan kirjasto, Kauppatie 2, 44400
Konginkangas.

päättää, että edellä kohdan 1 alakohdassa a tarkoitettu
ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
ke-pe 26.-28.5.2021 kello 10-18;
la-su 29.-30.5.2021 kello 10-14;
ma-pe 31.5.-4.6.2021 kello 10-18;
la-su 5.-6.6.2021 kello 10-14; ja
ma-ti 7.-8.6.2021 klo 10-18.

3)

päättää, että edellä kohdan 1 alakohdassa b tarkoitettu
ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
ke-pe 26.-28.5.2021 kello 10-18;
la-su 29.-30.5.2021 kello 10-14; ja
ma-ti 31.5.-1.6.2021 kello 10-18.

4)

päättää, että edellä kohdan 1 alakohdassa c tarkoitettu
ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
ke-to 26.-27.5.2021 kello 14-18.

5)

21

päättää, että edellä kohdan 1 alakohdassa d tarkoitettu
ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:
ma-ti 31.5.-1.6.2021 kello 14-18.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tässä asiakohdassa
(pykälässä) tehdyt päätökset täytäntöönpannaan välittömästi
mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.
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Vuoden 2021 kuntavaalit / Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat sosiaalihuollon
toimintayksiköt
KH 29.03.2021 § 102
786/00.00.00.00/2020
KH 16.11.2020 § 274

Yleistä
Kuntavaalit toimitetaan vuonna 2021 seuraavan aikataulun
mukaisesti:



Kotimaan ennakkoäänestys ajanjaksolla 7.-13.4.2021
Vaalipäivä 18.4.2021

Ennakkoäänestys sosiaalihuollon toimintayksiköissä
Vaalilain (714/1998) 9 §:n 1 momentin (muut. 563/2015) 3 kohdan
mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat muun ohella sairaalat,
ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen
päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä
rangaistuslaitokset.
Vaalilain 46 §:n (431/2010) 2 momentin perusteella edellä
tarkoitetussa sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai
muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä
sosiaalihuollon toimintayksikössä saa äänestää sellainen
äänioikeutettu, joka on hoidettavana kyseisessä laitoksessa.
Edellisissä vaaleissa eli vuoden 2019 eduskunta- ja
europarlamenttivaaleissa puheena oleva niin sanottu laitosäänestys
toteutettiin kaupunginhallituksen päätöksen nojalla Palvelutalo
Tukipuussa, Äänekosken terveysaseman sairaalassa, Piilolan
palvelukeskuksessa, Palvelukoti Attendo Tallisaaressa, Suolahden
palvelukeskuksessa, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön
Suolahden toimipisteessä, Konginkankaan palvelukeskuksessa ja
Sumiaiskodissa.
Kaupunginhallitukselle esitetään, että se päättäisi järjestää vuoden
2021 kuntavaalien laitosäänestyksen pääosin vastaavissa paikoissa.
Laitosäänestyspaikoiksi lisättäisiin kuitenkin Äänekosken
keskustaajamassa oleva Esperi Hoivakoti Pukkimäki ja Suolahdessa
sijaitseva Hoivakoti Kotisatama. Toimintansa lopettanut Suolahden
palvelukeskus poistettaisiin paikkojen joukosta.
Valmistelija

Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen
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Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa
ennakkoäänestys toimitetaan seuraavissa Äänekosken kaupungin
alueella sijaitsevissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä:
Palvelutalo Tukipuu, Äänekosken terveysaseman sairaala, Piilolan
palvelukeskus, Esperi Hoivakoti Pukkimäki, Palvelukoti Attendo
Tallisaari, Hoivakoti Kotisatama, Keski-Suomen
vammaispalvelusäätiön Suolahden toimipiste, Konginkankaan
palvelukeskus ja Sumiaiskoti.

Päätös

Hyväksyttiin.
-----

KH 29.03.2021
Johdanto
Oikeusministeriö julkaisi 6.3.2021 tiedotteen, jonka mukaan on tehty
poliittinen linjaus vuoden 2021 kuntavaalien ajankohdan
muuttamisesta niin, että vaaleja siirretään kahdella kuukaudella
eteenpäin.
Kuntavaalien siirtäminen edellyttää asiaa koskevaa lainsäädäntöä,
josta päättää eduskunta. Asiaa koskeva hallituksen esitys HE
33/2021 vp annettiin eduskunnalle 12.3.2021. Eduskunnan
perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 4/2021 vp valmistui
19.3.2021. Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen ensimmäisessä
käsittelyssä ehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena 23.3.2021.
Lakiehdotuksen toinen käsittely on määrä järjestää 26.3.2021.
Esityslistan valmistumisaikana (24.3.2021) lakiehdotusta ei siis ole
vielä hyväksytty eikä se ole myöskään tullut voimaan.
Eduskunnan ensimmäisessä käsittelyssä tekemän päätöksen
perusteella siirron jälkeen kuntavaalien vaalipäivä olisi 13.6.2021.
Kotimaan ennakkoäänestys toteutettaisiin ajanjaksolla 26.5.8.6.2021 eli ennakkoäänestysaika olisi kaksi kertaa niin pitkä kuin
tavanomaisesti.
Kaupunginhallituksen päätöksenteko
Oikeusministeriö toimitti 17.3.2021 kunnille ohjekirjelmän, joka on
osoitettu kunnanhallituksille ja kuntien keskusvaalilautakunnille.
Kirjelmässä todetaan, että ”(k)unnan tulee 22.3.-8.4. välisenä aikana
tehdä tarvittaessa uudet päätökset yleisistä
ennakkoäänestyspaikoistaan vuoden 2021 kuntavaaleissa” ja
edelleen että ”kuntien keskusvaalilautakuntien tulee siis tarkistaa ja
kuitata 8.4.2021 klo 12 mennessä vaalitietojärjestelmän
pohjatietoihin 1) tiedot kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
vaalipäivän äänestyspaikoista aukioloaikoineen”.
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Edellä tarkoitettua lainsäädäntömuutosta edeltäneen vaalilain ja
myös mahdollisten muutosten jälkeisen lainsäädännön mukaan
äänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista päättää kunnanhallitus.
Äänekosken kaupunginhallitus ei voi tehdä touko-kesäkuussa 2021
avoinna olevista äänestyspaikoista päätöstä ennen kuin eduskunta
on päättänyt mahdollisista lainmuutoksista. Kaupunginhallituksen
päätöksenteolta edellytetyn lainmukaisuuden kannalta olisi erittäin
ongelmallista, jos kaupunginhallitus päättäisi pitää äänestyspaikkoja
avoinna päivinä, jolloin ne päätöksentekohetkellä voimassa olevan
lain mukaan eivät saa olla avoinna. Vähintäänkin tällaiseen
päätökseen liittyisi merkittävä riski menestyvän oikaisuvaatimus- ja
valitusprosessin alkamisesta.
Esityslista on laadittu sellaisessa oletuksessa, että eduskunta
hyväksyy edellä tarkoitetun lakiehdotuksen tämän toisessa
käsittelyssä 26.3.2021, jolloin eduskunnan päätös on tiedossa
kaupunginhallituksen kokouksen alkaessa 29.3.2021. Jos
eduskunnan päätöksenteko viivästyy, kaupunginhallituksen lienee
syytä jättää asia pöydälle tai palauttaa se valmisteltavaksi.
Valmistelija

Hallintojohtaja Aleksi Heikkilä, puh. 040 823 7921

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaaleissa
ennakkoäänestys toimitetaan seuraavissa Äänekosken kaupungin
alueella sijaitsevissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä:
Palvelutalo Tukipuu, Äänekosken terveysaseman sairaala, Piilolan
palvelukeskus, Esperi Hoivakoti Pukkimäki, Palvelukoti Attendo Tallisaari, Hoivakoti Kotisatama, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön
Suolahden toimipiste, Konginkankaan palvelukeskus ja Sumiaiskoti.
Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tässä asiakohdassa
(pykälässä) tehdyt päätökset täytäntöönpannaan välittömästi
mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta.

Päätös

Hyväksyttiin.
-----
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Ilmoitusasiat
KH 29.03.2021 § 103
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat asiakirjat:
-

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston
pöytäkirja 11.3.2021

-

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän
valtuuston pöytäkirja 12.3.2021

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Esittelijän ehdotus

Kaupunginhallitus merkitsee em. ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.
-----
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Lautakuntien pöytäkirjat
KH 29.03.2021 § 104
Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat lautakuntien
pöytäkirjat:
-

kasvun ja oppimisen lautakunta
tekninen lautakunta
ympäristölautakunta

18.3.2021
11.3.2021
17.3.2021

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Esittelijän ehdotus

Kaupunginhallitus päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen edellä
mainituissa kokouksissa tehtyjä päätöksiä.

Päätös

Hyväksyttiin.
-----
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Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset
KH 29.03.2021 § 105
Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunginjohtajan
viranhaltijapäätökset ajalta 3.3.-24.3.2021
henkilöstöpäätös
20 §
Marja-Lankisen irtisanoutumisilmoitus
palkkasihteerin toimesta
21 §
Koulupsykologin toimen täyttämättä jättäminen
22 §
Arjen tuen palvelujen vakinaisten toimien
täyttölupapäätös
23 §
Perushoitajan toimen vakinainen täyttölupapäätös
yleinen päätös
7§
Elinvoimajohtajan, hallintojohtajan,
henkilöstöjohtajan, kaavoituspäällikön ja
talousjohtajan viranhaltijapäätösten tarkistaminen/
helmikuu
Esittelijä

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen

Esittelijän ehdotus

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunginjohtajan
viranhaltijapäätöksiä ei oteta käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.
-----
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
Kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET / Kaupunginhallitus
Oikaisuvaatimusoikeus
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun 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.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja
on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
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
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Äänekosken kaupungin kaupunginhallitus.
Oikaisuvaatimuksen liitteineen voi lähettää postitse tavallisena kirjeenä osoitteeseen, Hallintokatu 4,
44100 Äänekoski tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@aanekoski.fi.
Salassapidettäviä tietoja ei saa lähettää sähköpostitse. Salassapidettävät tiedot ja asiakirjat voi toimittaa
kaupungille erillisen turvapostipalvelun kautta. Turvapostin käyttöohjeet:
https://www.aanekoski.fi/yhteystiedot.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan oikaisua, 2) miten päätöstä halutaan
oikaistavaksi, 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava
tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Tieto pöytäkirjan tai yksittäisen päätöksen pitämisestä yleisesti nähtävänä on merkitty toimielimen
pöytäkirjaan tai toimielimen tai viranhaltijan päätökseen.
Liitetään päätökseen/otteeseen

