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KOKOUSAIKA

Maanantaina 10.5.2021 klo 16.00 – 16.05

KOKOUSPAIKKA

Kuntala, valtuustosali

SAAPUVILLA OLLEET Tukia Hannu, pj.
JÄSENET
Pohjalainen Petri, vpj.
Häme Liisa
Kauren Pirkko
Latva Juha
MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Laakso Kristiina

keskusvaalilautakunnan sihteeri
hallintojohtaja

LAILLISUUS JA
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
PÄÄTÖSVALTAISUUS

ASIAT

§:t 10 - 13

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSTAPA

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Kauren ja Petri
Pohjalainen.

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS JA
VARMENNUS

Puheenjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Hannu Tukia

Kristiina Laakso

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirja on
tarkastettu
ja todettu kokouksen
kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan
käsittelylehdet on
samalla varustettu
nimikirjaimillamme.

Padasjoki 10.5.2021
Allekirjoitukset

Pirkko Kauren

Petri Pohjalainen

Viranomainen
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Kokouspäivämäärä

PADASJOEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

10.5.2021

EHDOKASHAKEMUSTEN TARKASTAMINEN
Keskusvaaliltk 10 §

Keskusvaalilautakunnalle on määräaikaan 4.5.2021 klo 16
mennessä jätetty 7 ehdokashakemusta liitteineen.
Hakemuksensa jättivät Suomen Keskusta r.p., Kansallinen
Kokoomus r.p., Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.,
Vihreä liitto r.p. Perussuomalaiset r.p., Vasemmistoliitto r.p. sekä
Kuntalaisten Padasjoki -yhteislista. Yhteenveto ehdokaslistoista
on esityslistan liitteenä 1.
Vaalilain 35 §:n mukaan ”ehdokashakemukset käsittelevän
viranomaisen on tutkittava, onko ehdokashakemukset ja
ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteislistasta jätetty sille laissa
säädetyssä määräajassa ja onko asiakirjat laadittu laissa tai sen
nojalla säädetyin tai määrätyin muodoin sekä ovatko ehdokkaat
vaalikelpoisia ja onko heidän ehdokkuudelleen muutoin laissa
säädettyä estettä. Ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen
asiana ei ole tutkia, miten jäsenäänestys ja ehdokkaiden
asettaminen siihen liittyvine menettelyineen puolueessa taikka
sen piiri-, perus- tai muussa järjestössä taikka puolueen jäseniä
kunnassa edustavassa yhdistyksessä on toimitettu.”
Vaaliasiamiehillä, joille huomautuksia mahdollisesti tehdään, on
oikeus 12.5.2021 ennen klo 16 tehdä niistä johtuvat oikaisut sekä
täydentää ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja.
Ehdotus: Keskusvaalilautakunta toteaa, että
1. kaikki ehdokashakemukset on jätetty määräajassa,
2. asiakirjat on laadittu oikein ja
3. kaikki ehdokkaat ovat vaalikelpoisia eikä heidän
ehdokkuudelleen ole olemassa muita esteitä.
Edellä esitetyin perustein keskusvaalilautakunta päättää
yksimielisesti hyväksyä huomautuksitta kaikki
ehdokashakemukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen
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Kokouspäivämäärä

PADASJOEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

10.5.2021

EHDOKASLISTOJEN KESKINÄISEN JÄRJESTYKSEN MÄÄRÄÄMINEN
Keskusvaaliltk 11§

Vaalilain 37 §:ssä säädetään ehdokkaiden järjestyksen
määräämisestä seuraavaa:
37 §
Ehdokkaiden järjestyksen määrääminen
Edellä 36 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa määrätään
puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen
järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten sekä
presidentinvaalin ehdokkaiden keskinäinen järjestys
ehdokasluetteloa varten.
Eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa
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: Keskusvaalilautakunta suorittaa arvonnan, jonka
perusteella puolueiden järjestys ehdokaslistojen yhdistelmässä
vasemmalta oikealle määräytyy.
Päätös: Arvonnan tuloksena puolueiden järjestys määräytyi
seuraavaksi vasemmalta oikealle:
1. Vihreät
2. Vasemmistoliitto
3. Kokoomus
4. Keskusta
5. Perussuomalaiset
6. SDP
Lain mukaisesti seitsemäntenä Kuntalaisten Padasjoki.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen
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Kokouspäivämäärä

PADASJOEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

10.5.2021

ENNAKKOÄÄNTEN VALMISTAVA TARKASTAMINEN
Keskusvaaliltk 12 §

Ennakkoäänestysasiakirjoja kertynee niin paljon, että niiden
tarkastaminen lautakunnan kokoonpanossa on hidasta. Tämän
vuoksi on tarkoituksenmukaista, että ennakkoäänestysasiakirjojen
valmistava tarkistaminen suoritetaan Kuntalassa viranhaltijoiden
toimesta. Varsinaiset ratkaisut, mm. huomioon ottamatta
jättämiset tehdään keskusvaalilautakunnan päätösvaltaisessa
kokouksessa.
Keskusvaalilautakunnan tulee päättää ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastustavasta, ajankohdasta sekä lautakunnan
edustuksesta tarkastustilaisuuksissa.
Oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti keskusvaalilautakunnan
on kokoonnuttava perjantaina 11.6.2021 klo 19 tekemään
ennakkoäänestysasiakirjoja koskevat, tarvittavat ratkaisut.
Ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää, että
ennakkoäänestysasiakirjojen valmistava tarkastamisen
suoritetaan Kuntalassa viranhaltijoiden toimesta
keskusvaalilautakunnan edustajan / edustajien läsnä ollessa.
Varsinaiset ratkaisut, mm. huomiotta jättämiset tehdään
keskusvaalilautakunnan päätösvaltaisessa kokouksessa
11.6.2021 klo 19.
Tarkastusajankohta on 10.6. alkaen klo 10. Laitos- ja kotiäänet
tarkastetaan kuntalan henkilökunnan toimesta kuitenkin jo
keskiviikkona 9.6., jotta tiedot äänestyksistä saadaan mukaan
painettuihin vaaliluetteloihin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Keskusvaalilautakunnasta tarkastukseen osallistuvat Liisa Häme
ja Hannu Tukia.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

Viranomainen
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Kokouspäivämäärä

PADASJOEN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

10.5.2021

VAALITOIMITSIJOIDEN NIMEÄMINEN ENNAKKOÄÄNESTYSTÄ VARTEN

Keskusvaaliltk 13 §

Keskusvaalilautakunta on nimennyt seuraavat vaalitoimitsijat:
Aarre Visanen, Pia Mustisto, Timo-Petteri Auvinen, Eija Hilvenius,
Natalia Mäkinen, Markku Lahtinen, Mari Engberg, Johanna
Pukarinen ja Jari Sipinen.
Natalia Mäkisen työeste on varmistunut ja toimitsijoiden määrä on
osoittautunut niukaksi.
Ehdotus: Keskusvaalilautakunta nimeää vaalitoimitsijoiksi edellä
mainittujen lisäksi Nina Suojalan ja Mikko Karejoen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta

Hallitus

Valtuusto

