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Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
10.05.2021

10.05.2021

Marja Liisa Markkanen

Juhani Valkonen
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§ 17
Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Valmistelija / lisätiedot:
Mervi Kelloniitty
mervi.kelloniitty@puumala.fi
Esityslista on lähetetty sähköisesti 29.4.2021.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin
kokouksen työjärjestykseksi muutoksitta.

Puumala
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
10.05.2021

3/2021

4 (12)

§ 18
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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Keskusvaalilautakunta, § 12,13.04.2021
Keskusvaalilautakunta, § 19, 10.05.2021
§ 19
Vaalitoimitsijoiden määrääminen kuntavaalien 2021 ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä
varten
PuuDno-2020-246
Keskusvaalilautakunta, 13.04.2021, § 12
Valmistelijat / 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 29.3.2021 § 56 päättänyt, että
1. Puumalan kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnantalo,
2. Ennakkoäänestys aloitetaan 18. päivänä ja lopetetaan 5. päivänä (28.5.-8.6.2021)
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 torstaina 3.6.2021 klo
13.00 - 16.00
Ehdotus
Esittelijä: Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri
Keskusvaalilautakunta päättää määrätä kuntavaalien 2021 yleisen
ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijoiksi:
Arilahti Annakaisa, Dyster Aino, Hallivuo Maiju, Heiskanen Anne, Hämäläinen Mervi,
Hämäläinen Sari, Lappalainen Mari, Penttinen Erja, Pölönen Sanna, Vainikka Tuula,
Valkeapää Tuija ja Valtonen Anne.
Kuntavaalien 2021 kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi päätetään määrätä Anne
Heiskanen ja varalle Anne Valtonen.
Päätös
Hyväksytty yksimielisesti.
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Keskusvaalilautakunta, 10.05.2021, § 19
Valmistelija / lisätiedot:
Mervi Kelloniitty
mervi.kelloniitty@puumala.fi
Vaalilain 17 §:n mukaan ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa ei voi olla vaalitoimitsijana. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.
Sari Hämäläinen on esteellinen toimimaan vaalitoimitsijana, joten hänen määräys on
peruttava.
Leena Torvinen on lupautunut vaalitoimitsijaksi.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri
Keskusvaalilautakunta päättää peruuttaa Sari Hämäläisen määräyksen
vaalitoimitsijaksi ja määrätä vaalitoimitsijaksi Leena Torvisen.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Sari Hämäläinen, Leena Torvinen
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§ 20
Kuntavaalien 2021 ehdokashakemusten käsittely
PuuDno-2020-246
Valmistelija / lisätiedot:
Mervi Kelloniitty
mervi.kelloniitty@puumala.fi
Vaalilain 31 §:n mukaan kuntavaalien ehdokashakemukset käsittelee kunnan
keskusvaalilautakunta. Vaalilain 35 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on tutkittava,
onko ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta jätetty sille laissa
säädetyssä määräajassa, 4.5.2021 klo 16.00 mennessä, ja onko asiakirjat laadittu
laissa tai sen nojalla säädetyin tai määrätyin muodoin sekä ovatko ehdokkaat
vaalikelpoisia ja onko heidän ehdokkuudelleen muutoin laissa säädettyä estettä.
Vaalilain 36 §:n mukaan ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen
tarkastetaan 34. päivänä ennen kuntavaalien vaalipäivää pidettävässä kokouksessa, eli
10.5.2021. Jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole
annettu viranomaiselle määräaikana, se jätetään tutkimatta.
Puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen
vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos:
1. ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole tehty
tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka
ehdokashakemukseen ei ole liitetty tässä laissa edellytettyjä asiakirjoja;
2. ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1 kohdassa mainitusta syystä voida
pitää lainmukaisina; taikka
3. ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu
samoissa vaaleissa ehdokkaksi kahdella tai useammalla listalla.
Vaalilain 146 §:n mukaan kuntavaaleissa voivat ehdokkaita asettaa:
1. puolueet ja
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.
Vaalilain 147 §:n mukaan puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa
kussakin kunnassa enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä
ehdokkaita, Puumalassa 28.
Vaalilain 148 §:n mukaan sama henkilö saadaan samoissa vaaleissa asettaa vain
yhden puolueen tai yhden valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi.
Vaalilain 149 §:n mukaan puolueen ehdokkaat asettaa puolueen kunnan
keskusvaalilautakunnalle ilmoittama puolueen henkilöjäseniä kunnassa edustava
yhdistys.
Vaalilain 150 §:n mukaan kullakin ehdokkaita asettavalla puolueella ja ehdokkaan
asettavalla valitsijayhdistyksellä tulee olla vaaliasiamies ja jokaisella vaaliasiamiehellä
varamies. Lisäksi yhteislistan muodostaneitten valitsijayhdistysten on valtuutettava
jonkin valitsijayhdistyksen vaaliasiamies toimimaan yhteislistan vaaliasiamiehenä ja
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toinen hänen varamiehenään. Puolueen tai yhteislistan vaaliasiamies ei saa olla toisen
puolueen tai yhteislistan vaaliasiamiehenä. Valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa
olla puolueen vaaliasiamiehenä eikä muun yhteislistan vaaliasiamiehenä kuin mihin
hänen valitsijayhdistyksensä kuuluu eikä toisen valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehenä.
Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla kunnan
keskusvaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenensä.
Vaalilain 153 §:n mukaan puolueen ehdokashakemukseen on liitettävä:
1. ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa on mainittava siinä järjestyksessä kuin
ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asetetaan, kunkin ehdokkaan nimi ja
arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen; etunimen rinnalla tai
sen sijasta voidaan käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan puhuttelunimeä tai
etunimeä lyhennettynä; ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintöjä, paitsi jos
ne ovat tarpeen ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämiseksi;
2. kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu
suostumus hänet asettaneen puolueen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan
valtuutetuntoimi sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaaleissa suostunut
toisen puolueen eikä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi;
3. puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen antama ilmoitus siitä, että
yhdistys, jonka puolesta puolueen vaaliasiamies esiintyy, edustaa puolueen
henkilöjäseniä kunnassa; ja
4. puoluetta edustavan yhdistyksen antama ilmoitus puolueen vaaliasiamiehen ja
hänen varamiehensä nimestä, henkilötunnuksesta ja yhteystiedoista sekä
yhdistyksen puolueen vaaliasiamiehelle ja hänen varamiehelleen antama
valtakirja.
Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashakemus ja
vakuutettava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia.
Vaalilain 154 §:n mukaan jos puolueet ovat sopineet yhtymisestä vaaliliitoksi, siitä on
laadittava yhteinen ilmoitus, jossa luetellaan vaaliliittoon yhtyvät puolueet ja joka
kaikkien vaaliliittoon yhtyvien puolueiden vaaliasiamiesten on allekirjoitettava.
Vaalilain 155 §:n mukaan valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen on liitettävä:
1. ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslistaksi, jossa ehdokkaasta on 153 §:n 1
momentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot;
2. ehdokkaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuksellaan varustettu suostumus
hänet asettaneen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi ja suostumus ottaa vastaan
valtuutetuntoimi sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaaleissa suostunut
toisen valitsijayhdistyksen eikä puolueen ehdokkaaksi;
3. valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja.
Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on päivättävä ja allekirjoitettava
ehdokashakemus, merkittävä siihen henkilötunnuksensa sekä vakuutettava siinä, että
ehdokas on vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäsenet ovat itse allekirjoittaneet
perustamisasiakirjan.
Jos valitsijayhdistys on sopinut yhteislistasta yhden tai useamman muun
valitsijayhdistyksen kanssa, ilmoitus yhteislistasta ja siihen kuuluvista
valitsijayhdistyksistä sekä niiden ehdokkaista siinä järjestyksessä kuin ehdokkaat
ehdokaslistojen yhdistelmässä asetetaan on annettava samanaikaisesti
valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksen kanssa. Ilmoituksen allekirjoittavat
yhteislistan muodostaneiden valitsijayhdistysten vaaliasiamiehet.
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Kuntalain (365/1995) 33 §:n mukaan mukaan valtuutetun yleisen vaalikelpoisuuden
edellyytykset ovat:
1. henkilöllä on kotikunta siinä kunnassa, jossa hän on ehdokkaana,
2. henkilöllä on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona
valtuutetut valitaan ja
3. henkilö ei ole holhouksen alainen (vajaavaltainen).
Kuntalain (365/1995) 34 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1. valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia
valvontatehtäviä,
2. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai
lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa
vastuullisessa tehtävässä,
3. kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva
henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan
palveluksessa olevaan henkilöön eikä
4. kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa
oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun
kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos
palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri
Keskusvaalilautakunta päättää
1. todeta keskusvaalilautakunnalle määräaikana jätetyt ehdokashakemukset;
2. tarkastaa ehdokashakemukset; sekä
3. antaa mahdolliset huomautukset vaaliasiamiehille.
Päätös
Keskusvaalilautakunta totesi, että määräaikana oli jätetty seuraavat
ehdokashakemukset:
Keskustan Puumalan paikallisyhdistys ry.
Liike Nyt Puumala ry.
Puumalan Kokoomus ry.
Puumalan Perussuomalaiset ry.
Puumalan Sosiaalidemokraatit ry.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Puumala-Sulkava paikallisosasto ry.
Keskusvaalilautakunta tarkasti ehdokashakemukset liitteineen ja totesi ne
asianmukaisiksi.
Tiedoksi
Ehdokashakemukset jättäneeet
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§ 21
Ehdokkaiden järjestyksen määrääminen kuntavaaleissa 2021
PuuDno-2020-246
Valmistelija / lisätiedot:
Mervi Kelloniitty
mervi.kelloniitty@puumala.fi
Vaalilain 37 §:n mukaan keskusvaalilautakunta määrää puolueiden, yhteislistojen ja
valitsijayhdistysten keskinäisen järjestyksen ehdokaslistojen yhdistelmää varten.
Kuntavaaleissa arvotaan:
1. vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys;
2. vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys; sekä
3. yhteislistojen keskinäinen järjestys.
Yhteislistaan kuulumattomat valitsijayhdistykset järjestetään aakkosjärjestykseen.
Ehdotus
Esittelijä: Timo Hämäläinen, ympäristösihteeri
Keskusvaalilautakunta päättää määrätä puolueiden, yhteislistojen ja
valitsijayhdistysten keskinäisen järjestyksen ehdokaslistojen yhdistelmää varten.
Päätös
Keskusvaalilautakunta arpoi puolueiden järjestyksen, joka ehdokaslistojen
yhdistelmässä tulee olemaan vasemmalta oikealle seuraava:
1. Perussuomalaiset r.p.
2. Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.
3. Suomen Keskusta r.p.
4. Kansallinen Kokoomus r.p.
5. Liike Nyt r.p.
6. Suomen Kristillisdemokraatit r.p.
Tiedoksi
Ehdokashakemukset jättäneet
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Muutoksenhakukielto
§17, §18
Muutoksenhakukielto
Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
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Muutoksenhakukielto
§19, §20, §21
Muutoksenhakukielto
Ei saa hakea erikseen muutosta.
Sovellettava lainkohta: Vaalilaki 714/1998.
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