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20 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN ESTEELLISYYS KUNTAVAA-
LEISSA 2021 

Keskusvltk § 20 
10.5.2021 Valmistelija hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Keskusvaalilautakunnan jäsen esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä.  
Hallintolain 29 §:n mukaan monijäseninen toimielin päättää jäsenen ja esittelijän es-
teellisyydestä.  Vaalilain 13 §:n mukaan jäsen tai varajäsen, joka on ehdokkaana ei 
voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn.  Vaalilain 151 §:n mukaan puo-
lueen tai yhteislistan vaaliasiamies ei saa olla kunnan keskusvaalilautakunnan jäse-
nenä tai varajäsenenä. 
 
4.5.2021 jätettyjen ehdokashakemusten perusteella esteellisyysperusteet täyttyvät 
seuraavilla varajäsenen. 
 
Varajäsen kutsumisjärjestyksessä 
1. Susanna Välikangas   Ehdokas 
 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta: 

  
Päättää, että varajäsen Susanna Välikangas ei voi toimia tehtävässään vaalilain 13 ja 
151 §:n perusteen täyttyessä. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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21 § VAALIASIAMIESTEN JA VAALITARKKAILIJOIDEN LÄSNÄOLO-OIKEUS KES-
KUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOUKSESSA 

Keskusvltk § 21 
10.5.2021  Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Vaalilain 184 §:n mukaan vaalilautakunnan, kunnan keskusvaalilautakunnan ja vaali-
piirilautakunnan kokouksissa, jotka pidetään ehdokkaiden numeroiden määräämistä, 
äänestyslippujen järjestämistä tai laskemista taikka vaalien tuloksen määräämistä 
varten, puolueiden ja yhteislistojen sekä yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdis-
tysten vaaliasiamiehillä taikka heidän kutakin vaaliviranomaista varten kirjallisesti val-
tuuttamillaan henkilöillä on oikeus olla läsnä.  

 
Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunta päättää muiden kuin sen kokouksiin 
vaalilaissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden 
läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa. 
 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää, että vaaliasiamiehillä on oikeus 
olla läsnä 22 §:n ajan. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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22 § PUOLUEIDEN, VAALILIITTOJEN JA YHTEISLISTOJEN KESKINÄISEN JÄRJES-
TYKSEN ARPOMINEN 

Keskusvltk § 22 
10.5.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila  
 

Vaalilain 37 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on 34. päivänä ennen vaalipäivää 
pidettävässä kokouksessa määrättävä puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistys-
ten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten. Määrääminen tapahtuu 
arpomalla seuraavasti:  
1. arvotaan vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen jär-

jestys, 
2. arvotaan vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys, 
3. arvotaan yhteislistojen keskinäinen järjestys, 
4. valitsijayhdistykset järjestetään aakkosjärjestykseen.  
 
Määräaikaan mennessä ehdokashakemuksensa ovat jättäneet:  
Kansallinen Kokoomus r.p., 
Vihreä liitto r.p. 
Suomen Keskusta r.p. 
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.  
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue r.p.,  
Vasemmistoliitto r.p. 
 
Suomen Keskusta r.p. ja Suomen Kristillisdemokraatit r.p. ovat jättäneet ilmoituksen 
vaaliliitosta. 
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue r.p. ja Vasemmistoliitto r.p. ovat jättäneet il-
moituksen vaaliliitosta.  
 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta arpoo puolueiden keskinäisen järjestyk-
sen sekä vaaliliiton muodostaneiden puolueiden keskinäisen järjestyksen ehdokaslis-
tojen yhdistelmää varten. 

   
Päätös: Keskusvaalilautakunta: 

 
1. Vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäiseksi järjes-

tykseksi tuli: 
1. Kansallinen Kokoomus r.p. 
2. Suomen Keskusta r.p. ja Suomen Kristillisdemokraatit r.p. 
3. Vaaliliitto Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue r.p. ja Vasemmis-
toliitto r.p. 
4. Vihreä liitto r.p. 
 

2. Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden keskinäiseksi järjestykseksi arvonnassa 
tuli: 
1. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 
2. Suomen Keskusta 

Ja vaaliliitto 
1. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
2. Vasemmistoliitto 
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23 § EHDOKASHAKEMUSTEN TARKASTAMINEN JA MAHDOLLISET HUOMAUTUK-
SET VAALIASIAMIEHILLE 

Keskusvltk § 23 
10.5.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
  

Kuntavaaleissa voivat ehdokkaita asettaa: 
 

1. Puoluerekisteriin merkityt puolueet. Rekisteröidyn puolueen ehdokkaat aset-
taa puolueen kunnan keskusvaalilautakunnalle ilmoittama puolueen henkilöjä-
seniä kunnassa edustava yhdistys. 

2. Äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen. Valitsijayhdistyk-
sen perustamiseen tarvitaan vähintään 10 kunnan äänioikeutettua asukasta. 

 
Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa kussakin kunnassa enintään 
valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä ehdokkaita, Evijärvellä siis 25. 
 
Puolueen, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on toimitettava ehdo-
kashakemus kunnan keskusvaalilautakunnalle tiistaihin 4.5.2021 klo 16.00 men-
nessä.  
 
Vaalilain 35 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on tutkittava: 
- onko ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta jätetty mää-

räajassa,  
- onko asiakirjat laadittu oikein, 
- onko ehdokkaat vaalikelpoisia ja onko ehdokkuudelle muita esteitä 
 
Kuntalain 33 §:n mukaan valtuutetun yleisen vaalikelpoisuuden edellytykset ovat: 
- henkilöllä on kotikunta siinä kunnassa, jossa hän on ehdokkaana, 
- henkilöllä on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona 

vaalit toimitetaan 
- henkilö ei ole vajaavaltainen. 
 
Lisäksi Kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon (KuntaL § 34). 
 
Vaalilain 36 §:n mukaan, jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yh-
teislistasta ei ole annettu määräaikana, se jätetään tutkimatta. 
 
Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehelle on viipymättä huo-
mautettava jos: 

1. ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole tehty 
vaalilain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka ehdokasha-
kemukseen ei ole liitetty vaalilaissa edellytettyjä asiakirjoja, 

2. ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1. kohdassa mainitusta syystä 
voida pitää lainmukaisina, 

3. ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu 
samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla. 

 
Vaalilain 38 §:n mukaan vaaliasiamiehillä, joille huomautuksia on tehty, on oikeus 
tehdä huomautuksesta johtuvat oikaisut, täydennykset ja tarkistukset torstaihin 
18.3.2021 klo 16 mennessä. Saman ajan kuluessa vaaliasiamiehellä on oikeus tehdä 
tarvittavia ehdokkaan nimeä, arvoa, ammattia tai kotikuntaa koskevia tarkistuksia. 
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Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta 
1. tarkastaa:  

Onko ehdokashakemus jätetty määräajassa,   
Onko asiakirjat laadittu oikein, 
Ovatko ehdokkaat vaalikelpoisia ja onko ehdokkuudelle muita esteitä? 

2. antaa mahdolliset huomautukset vaaliasiamiehille. 
 
Päätös: Keskusvaalilautakunta: 

1. totesi, että kaikki ehdokashakemukset on jätetty määräajassa ja että kaikki 
hakemuksissa esitetyt ehdokkaat ovat vaalikelpoisia, eikä ehdokkuudelle ole 
muita esteitä 

2. totesi muilta osin asiakirjat lain mukaisiksi. Ei huomautettavaa. 
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24 § VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN VUODEN 2021 KUNTAVAALIEN EN-
NAKKOÄÄNESTYKSEEN 

Keskusvlt. § 24 
10.5.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
  
 Vaalilain 17 § mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestys-

paikassa huolehtivat vaalitoimitsijat. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoää-
nestyspaikkaan määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Lisäksi keskusvaalilautakunta 
määrää tietyn määrän henkilöitä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi, joista keskusvaa-
lilautakunnan puheenjohtaja määrää vaalitoimitsijat yksittäisen kotiäänestyksen suo-
rittamiseen. 
 
Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vä-
hintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Muissa ennakkoää-
nestyspaikoissa riittää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa on saapuvilla yksi vaa-
litoimitsija. Vaalitoimitsijoita tulee määrätä riittävästi erityisesti sairaustapauksia ja 
vastaavia silmällä pitäen. Vaalitoimitsijalle ei ole laissa säädetty mitään erityisiä kel-
poisuusvaatimuksia. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla 
vaalitoimitsija.  
 
Keskusvaalilautakunnan jäsenen tai sihteerin toimiminen äänestyksiä vastaanotta-
vana vaalitoimitsijana ei ole suositeltavaa. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on 
vaalilain 63 §:n mukaan tarkastaa keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoää-
nestysasiakirjat. Vaalitoimitsijana ollut keskusvaalilautakunnan jäsen tai sihteeri on 
keskusvaalilautakunnassa esteellinen osallistumaan oman toimintansa laillisuuden 
arviointiin. 
 
Keskusvaalilautakunnan on koulutettava vaalitoimitsijat tehtäviinsä. Lisäksi keskus-
vaalilautakunnan on varmistauduttava, että jokaisella vaalitoimitsijalla on henkilökortti 
tai verkkopankkitunnukset kirjautumista varten. 
 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta määrää: 
1. vaalitoimitsijoiksi eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien ennakkoäänestyk-

seen Sinikka Isosaaren, Marjaana Hinkkan, Sanna Syrjälän, Merle Kupilan, Satu 
Toivolan, Arja-Leena Kuivasniemen, Antti Saaren, Satu Kosken, Ville Kniivilän ja 
varahenkilöksi Päivi Lappisen 

2. kotiäänestykseen vaalitoimikunnan sekä vaalitoimikunnan varajäsenet,  
3. toteaa, että keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää kotiäänestyksen vaali-

toimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa huolehtivat vaalitoimitsijoina 
kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona. Kunkin kotiäänestyksen toimit-
tamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. 

 
Päätös: 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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25 § MUUT ASIAT 

 

1. Tartuntatautilääkäreille tullut THL:n kirje 
2. Kenraaliharjoitus 
3. 14.5. kokous 15.30 alkaen. 

 


