Puumala
Keskusvaalilautakunta
Aika

17.02.2021, klo 15:00 - 15:11

Paikka

Valtuustosali

Pöytäkirja
17.02.2021

1/2021

1 (14)

Käsitellyt asiat
§1

Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

§2

Pöytäkirjan tarkastus

§3

Keskusvaalilautakunnan sihteerin valinta

§4

Vaalitoimitsijoiden määrääminen kuntavaalien 2021 ennakkoäänestystä ja
kotiäänestystä varten

§5

Valittavien valtuutettujen määrästä kuuluttaminen

§6

Ehdokashakemusten vastaanottojärjestelyt

§7

Kuntavaaleista tiedottaminen

§8

Keskusvaalilautakunnan kokousajat kuntavaaleissa 2021

Lisäpykälät
§9

LISÄPYKÄLÄ: Heikki Lehtikunnaksen aloite: Puumalassa toimivien puolueiden
yhdistyminen kuntavaaleissa 2021

Puumala
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
17.02.2021

1/2021

2 (14)

Saapuvilla olleet jäsenet
Timo Hämäläinen, puheenjohtaja
Marja Liisa Markkanen, 1. varapuheenjohtaja
Juhani Valkonen
Kari Puurtinen
Katri Liukkonen
Muut saapuvilla olleet
Mervi Kelloniitty, sihteeri
Valtonen Anne, Asiantuntija
Allekirjoitukset

Timo Hämäläinen
Puheenjohtaja

Mervi Kelloniitty
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
17.02.2021

17.02.2021

Juhani Valkonen

Marja Liisa Markkanen

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Keskusvaalilautakunnan tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty muutoksenhakuohje
julkaistaan kunnan www-sivuilla
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§1
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Mervi Kelloniitty
mervi.kelloniitty@puumala.fi
Esityslista on lähetetty sähköisesti 10.2.2021.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.
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§2
Pöytäkirjan tarkastus
Valmistelija / lisätiedot:
Mervi Kelloniitty
mervi.kelloniitty@puumala.fi
Keskusvaalilautakunta valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan heti kokouksen jälkeen ja se on
nähtävänä kuntalain 140 §:n mukaisesti kunnan verkkosivuilla.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Marja Liisa Markkanen ja Juhani
Valkonen.
Päätös
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Liisa Markkanen ja Juhani
Valkonen.
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§3
Keskusvaalilautakunnan sihteerin valinta
PuuDno-2020-246
Valmistelija / lisätiedot:
Mervi Kelloniitty
mervi.kelloniitty@puumala.fi
Vaalilain 14§:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja
muun tarvittavan henkilöstön.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri
Keskusvaalilautakunta päättää ottaa toimikaudekseen sihteeriksiksi
hallintoasiantuntija Mervi Kelloniityn ja varalle maaseutusihteeri Anne Valtosen.
Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää maksaa molemmile palkkiota kuntavaalien
järjestyihin liittyvistä tehtävistä 1000,00 euroa.
Mervi Kelloniity ja Anne Valtonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn
ajaksi. Esteellisyysperuste: osallisuusjäävi.
Tämän pykälän sihteerinä toimii puheenjohtaja Timo Hämäläinen.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tiedoksi
valitut, palkanlaskenta
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§4
Vaalitoimitsijoiden määrääminen kuntavaalien 2021 ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä
varten
PuuDno-2020-246
Valmistelija / lisätiedot:
Mervi Kelloniitty
mervi.kelloniitty@puumala.fi
Vaalilain 17 §:n mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä
ennakkoäänestyspaikassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat.
Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi
vaalitoimitsijaa. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja
kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.
Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa
vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Kunkin yksittäisen
kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa
olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.1.2021 § 10 päättänyt, että
1. Puumalan kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnantalon valtuustosali,
2. ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ja lopetetaan 5. päivänä ennen
vaalipäivää sekä
3. ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat ovat arkisin klo 9.00 - 17.00 ja
viikonloppuna klo 10.00 - 14.00.
4. Lisäksi ennakkoäänestyspaikkana on Hurissalon kylätalo to 8.4.2021 klo 13.00 -
16.00
Ehdotus
Esittelijä: Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri
Keskusvaalilautakunta päättää määrätä kuntavaalien 2021 yleisen
ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiksi Anne Heiskasen, Mervi Hämäläisen, Erja
Penttisen, Mari Lappalaisen, Leena Torvisen, Annakaisa Arilahden, Maiju Hallivuon ja
Anne Valtosen.
Keskusvaalilautakunta päättää määrätä kuntavaalien 2021 kotiäänestyksen
vaalitoimitsijaksi Anne Heiskasen ja varalle Anne Valtonen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Vaalitoimitsijoiksi määrätyt
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§5
Valittavien valtuutettujen määrästä kuuluttaminen
PuuDno-2020-246
Valmistelija / lisätiedot:
Mervi Kelloniitty
mervi.kelloniitty@puumala.fi
Liitteet

1 Kuulutus valtuutettujen määrästä ja vaaliasiakirjojen toimittamisesta
Vaalilain 145 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on kuulutettava, montako
valtuutettua kunnassa valitaan. Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä tavalla kuin
kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan
kokoushuoneistoon. Kuulutus voidaan antaa ehdokashakemusten
vastaaottojärjestelyistä annettavan kuulutuksen yhteydessä.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri
Keskusvaalilautakunta päättää tehdä liitteen mukaisen kuulutuksen valittavien
valtuutettujen määrästä ja julkaista sen julkisten kuulutusten ilmoitustaululla,
Puumala-lehdessä ja kunnan internetsivuilla sekä panna sen nähtäväksi
keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa 18.2.2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§6
Ehdokashakemusten vastaanottojärjestelyt
PuuDno-2020-246
Valmistelija / lisätiedot:
Mervi Kelloniitty
mervi.kelloniitty@puumala.fi
Liitteet

1 Kuulutus valtuutettujen määrästä ja vaaliasiakirjojen toimittamisesta
Vaalilain 34 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevä viranomainen määrää
viimeistään 48. päivänä ennen kuntavaalien vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan,
kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset
ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava.
Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi puolueiden
ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi keskusvaalilautakunnan
kokoushuoneistossa sekä julkaista sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan
tiedoksi.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri
Keskusvaalilautakunta päättää, että ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden
asettamista koskevat asiakirjat on annettava keskusvaalilautakunnan sihteeri Mervi
Kelloniittylle kunnantalon aukiolopäivinä klo 9.00 - 15.00 kuitenkin tiistaihin 9.3.2021
klo 16.00 mennessä Puumalan kunnantalolla, Keskustie 14, 52200 Puumala.
Keskusvaalilautakunta päättää tehdä määräyksestä liitteen mukaisen kuulutuksen,
joka annetaan tiedoksi puolueiden ilmoittamille vaaliasiamieheille ja pannaan
nähtäväksi keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa sekä jukaistaan julkisten
kuulutusten ilmoitustaululla, Puumala-lehdessä ja kunnan internetsivuilla 18.2.2021.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§7
Kuntavaaleista tiedottaminen
PuuDno-2020-246
Valmistelija / lisätiedot:
Mervi Kelloniitty
mervi.kelloniitty@puumala.fi
Liitteet

1 Kuulutus kuntavaaleista
Vaalilain 49 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan
alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä
sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.
Vaalilain 67 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja
äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset
saatetaan tiedoksi.
Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa kotiäänestyksen
järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen
liittyvistä asioista.
Virallisten kuulutusten lisäksi ennakkoäänestyspaikat osoitteineen ja aukioloineen on
hyvä julkaista myös kunnan internetsivuilla. Muita sopivia tiedottamiskeinoja ovat
mahdolliset kunnan omat julisteet ulkomainostelineissä, kirjastossa, kunnan
palvelupisteessä ja muissa näkyvissä paikoissa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri
Keskusvaalilautakunta päättää tiedottaa kuntavaaleista 2021 liitteenä olevan
kuulutuksen mukaisesti julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, Puumala-lehdessä ja
kunnan internetsivuilla 17.3.2021. Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää, että
kuntavaaleista 2021 tiedotetaan erillisillä tiedotteilla kirjastossa, urheiluhallilla,
nuorisotalolla, palveluasunnoissa, kunnan asiointipisteessä, hyvinvointiasemalla,
seurakuntatalolla ja Hurissalo kylätalolla.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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§8
Keskusvaalilautakunnan kokousajat kuntavaaleissa 2021
Valmistelija / lisätiedot:
Mervi Kelloniitty
mervi.kelloniitty@puumala.fi
Ehdotus
Esittelijä: Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri
Keskusvaalilautakunta päättää kokoontua kunnantalolla seuraavina
kokousajankohtina:
maanantai
torstai
perjantai
tiistai
perjantai
sunnuntai
maanantai
keskiviikko

15.3.2021
18.3.2021
9.4.2021
13.4.2021
16.4.2021
18.4.2021
19.4.2021
21.4.2021

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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klo 17
klo 10
klo 15
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§9
LISÄPYKÄLÄ: Heikki Lehtikunnaksen aloite: Puumalassa toimivien puolueiden yhdistyminen
kuntavaaleissa 2021
PuuDno-2020-41
Valmistelija / lisätiedot:
Mervi Kelloniitty
mervi.kelloniitty@puumala.fi
Heikki Lehtikunnas kuntalaisaloite sähköpostiviesti Lehtikunnas - Hilden 10.10.2020:
"Ehdotan, että Puumalassa kaikki poliittiset puolueet yhdistyvät yhdeksi "kaikki Puumalan
puolesta" ryhmäksi seuraavissa kunnallisvaaleissa.
Perustelut: Valtakunnan politiikka on vierasta pienen kunnan asioista päätettäessä.
Käytännössä Puumalassa pienet ryhmät on suljettu kokonaan päätöksentekoprosessin
ulkopuolelle vain siksi että ne kuuluvat johonkin valtakunnalliseen puolueeseen. Kunnan
asioista päätettäessä pitäisi kaikkien äänestää vain asiaperusteella kuntalaisten parhaaksi
ei puoluesidonnaisesti. Vaaleissa tulisi valituiksi "kaikki Puumalan puolesta" ne jotka
saisivat eniten ääniä, mikä toteuttaisi parhaiten ehdokkaiden demokraattisen tasa-arvon."
Vaaleissa "kaikki Puumalan puolesta" ehdokaslistalle voisi asettaa itsensä jokainen täysi-
ikäinen puumalainen, näistä ehdokkaista ei tehtäisi minkään tahon toimesta mitään
ennakkokarsintaa, sillä vasta kunnallisvaaleissa nähdään kuka ehdokkaista pääsi
kunnanvaltuustoon saamansa äänimääränsä mukaan. Vaalituloksen laskenta tulisi näin
huomattavasti nykyistä helpommaksi.
Puumala siirtyisi näin suoraan demokratiaan, mikä tulisi varmasti herättämään
mielenkiintoa ja myönteistä huomiota valtakunnallisesti ja myös Suomen rajojen
ulkopuolella. Nähdäkseni tämä siirtyminen suoraan demokratiaan ei vaatisi minkään
nykyisen lain muuttamista Suomessa.
Mikäli tämä suoran demokratian muoto leviäisi myöhemmin myös muihin kuntiin voitaisiin
myös alkaa harkita ehdokas- ja äänestysikärajan pudottamista kunnallisvaaleissa, mikä
vaatisikin sitten jo muutoksia kunnallisvaalilakiin."
Vaalilain 146§ mukaan kuntavaaleissa voivat ehdokkaita asettaa:
1) puolueet;
2) äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen.
Ehdokkaita asetettaessa kahdella tai useammalla puolueella on oikeus yhtyä
vaaliliitoksi sopimalla siitä keskenään. Kahdella tai useammalla valitsijayhdistyksellä
on oikeus vastaavalla tavalla muodostaa yhteislista.
Kunnalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa puolueiden toimintaan vaan puolueet ja
valitsijayhdistykset tekevät itsenäiset päätökset mahdollisista vaaliliitoista tai
yhteislistoista.

Ehdotus
Esittelijä: Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri
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Keskusvaalilautakunta päättää, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteisiin.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Muutoksenhakukielto
§1, §2
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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§3, §4, §5, §6, §7, §8, §9
Muutoksenhakukielto
Ei saa hakea erikseen muutosta.
Sovellettava lainkohta: Vaalilaki 714/1998.
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