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Kunnanhallitus 26.07.2021 § 150
Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen
kunnan keskusvaalilautakunta.
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin
oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he
tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien
mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa (vuoden 2021 kuntavaalit)
ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Lain 4 a §:n 1 mom. mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto
1) vahvistaa toimikaudekseen keskusvaalilautakunnan varajäsenten
lukumääräksi viisi
2) suorittaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolmen muun jäsenen sekä viiden varajäsenen vaalin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja asiasta antaa:
vs. kunnanjohtaja/hallintojohtaja Jaana Koukkula
puh. 040 679 1411, etunimi.sukunimi@ranua.fi
Valtuusto 02.08.2021 § 32
Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti vahvistaa keskusvaalilautakunnan varajäsenten lukumääräksi viisi.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita keskusvaalilautakuntaan seuraavat henkilöt:
Jenna Pirttijärvi
Hannu Nieminen
Sari Haarahiltunen

Janne Petäjäjärvi
Petri Manninen
Varajäsenet:
1. Raimo Kivilahti
2. Jouko Pernu
3. Jari Romppainen
4. Eija Ruonala
5. Vesa Kekonen.
Valtuusto päätti yksimielisesti valita keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi
Jenna Pirttijärven ja varapuheenjohtajaksi Janne Petäjäjärven.
Kunnanhallitus 11.10.2021 § 243
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja on jättänyt eroanomuksen 28.9.2021
päivätyllä sähköpostilla luottamustoimestaan. Kuntalain 70 §:n mukaan
luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä ja eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin.
Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Lain 4 a §:n 1 momentin mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.
2.8.2021 vaalissa keskusvaalilautakunnan varajäsenten valinta ei täytä tasa-arvolain vaatimusta.
Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se myöntää
eron Jenna Pirttijärvelle keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä.
Samalla kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan sekä viiden varajäsenen vaalin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja asiasta antaa:
kunnanjohtaja Tuomas Aikkila
puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi

