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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Keltk § 15
Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Varajäsenet kutsutaan
siinä järjestyksessä kuin heidät on määrätty.
PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
__________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Keltk § 16
Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavan pöytäkirjan ennen pöytäkirjan
nähtävänä pitämistä.
PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Yrjö Welling ja Arto Uusihaka.
__________
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KUNTAVAALIEN MAHDOLLINEN SIIRTÄMINEN
Keltk 15.3.2021 § 17
Oikeusministeri sekä puoluesihteerit ovat kokoontuneet 6.3.2021, jolloin kahdeksan
yhdeksästä puolueesta kannatti kuntavaalien siirtämistä nykyisen vaalialain mukaisesta ajankohdasta 18.4.2021 kesäkuulle 2021. Siirron syynä on oikeusministeriön
mukaan huoli terveysturvallisuudesta. THL:n mukaan vaalien siirtämistä puoltaa myös
se, että kesäkuussa riskiryhmät on jo kattavasti ehditty rokottaa koronarokotteilla.
Oikeusministeriö valmistelee vaalilain ja muiden lakien muuttamista siten, että varsinainen vaalipäivä olisi sunnuntaina 13.6.2021 ja ennakkoäänestyksen ajanjakso tulisi
olemaan kotimaassa kaksi viikkoa 26.5.–8.6.2021. Hallitus tekee pikaisesti asiaa koskevan esityksen oikeusministeriön valmistelusta. Kuntavaalien siirrosta päättää eduskunta.
Oikeusministeriö on 8.3.2021 antanut kunnille kirjeen (VN/20585/2020), joka on esityslistan oheismateriaalina. Em. kirjeen mukaan
”-Siirto tullaan toteuttamaan niin, että ehdokaslistat ja äänioikeusrekisteri kootaan
uudelleen vaalilain mukaisessa aikataulussa. Lainmuutos ei kuitenkaan ehdi voimaan ennen ehdokashakemusten jättöaikaa, minkä vuoksi kunnat ottavat vastaan
ehdokashakemukset 9.3. mennessä aiemmin antamiensa kuulutusten mukaisesti.
Nämä ehdokashakemukset ja ehdokkaiden suostumukset tulevat olemaan voimassa myös vaalipäivän ollessa 13.6.2021. Ehdokasasettajien on mahdollista täydentää hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 saakka.
- Keskusvaalilautakuntien on tässä tilanteessa harkittava, miten vaalilain 36-41 ja
43-44 §:n mukaisia toimia toteutetaan. Valmisteilla olevan hallituksen esityksen
mukaan keskusvaalilautakunnan on tarkoitus käsitellä sille tulleet ehdokashakemukset ja laatia ehdokaslistojen yhdistelmä vasta toukokuussa 2021.”
Isonkyrön kunnalle on voimassa olevan vaalilain mukaisesti 9.3.2021 klo 16.00 mennessä toimitettu viiden (5) puolueen ehdokashakemukset keskusvaalilautakunnalle,
jotka voimassa olevan vaalilain mukaan keskusvaalilautakunnan on käsiteltävä maanantaina 15.3.2021 pidettävässä kokouksessaan.
Keskusvaalilautakunnan tulee siis päättää, miten voimassa olevan vaalilain mukaisia
toimia toteutetaan, jollei lakimuutosta ehditä hyväksyä eduskunnassa ennen keskusvaalilautakunnan kokousta maanantaina 15.3.2021.
Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Järvi-Laturi, puh. 050 314
2358, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunta
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merkitsi tiedoksi hallituksen esityksen 33/2021 Laiksi vuoden 2021 kuntavaalien
siirtämisestä, liite. Oikeusministeriöstä 15.3.2021 saapuneen sähköpostin mukaan eduskunta aloittaa käsittelyn tiistaina 16.3.2021 eli eduskunnan toinen käsittely voi olla aikaisintaan perjantaina 19.3.2021.
- yksimielisesti päätti, että vaalilain 36-41 ja 43-44 §:n mukaisia toimia ei tässä
vaiheessa tehdä vaan ne tehdään myöhemmin hallituksen esityksen 33/2021
mukaisessa aikataulussa.
- perusteluna päätökselle keskusvaalilautakunta viittaa hallitukseen esitykseen
33/2021 Kuntavaalien ehdokasasettelusta ”Kuntavaalien siirtämisellä on vaikutuksia myös kuntavaalien ehdokasasetteluun. Voimassa olevan vaalilain mukaan ehdokashakemukset tulee jättää keskusvaalilautakunnille viimeistään tiistaina 9.3.2021. Keskusvaalilautakunnat tarkastavat hakemukset maanantaina
15.3.2021 pidettävissä kokouksissaan ja laativat ehdokaslistojen yhdistelmän
torstaina 18.3.2021 pidettävissä kokouksissaan. Voimassa olevan lain mukaiset
ehdokasasettelun toimenpiteet tapahtuvatkin siis samanaikaisesti kuin tätä hallituksen esitystä käsitellään. Tämä aiheuttaa luonnollisesti osittain epävarman
tilanteen. Käytännössä tilanne on kuitenkin se, että kun esitetty laki tulee
voimaan, edellä sanotut toimet mitätöityvät ja ehdokasasettelulle määräytyy uuden vaalipäivän mukainen aikataulu, joka olisi seuraava: hakemusten
jättöpäivä olisi tiistai 4.5.2021, hakemusten käsittely tapahtuisi maanantaina
10.5.2021 ja ehdokaslistojen yhdistelmät laadittaisiin perjantaina 14.5.2021. Jos
vaaliasiamies on tehnyt ehdokashakemuksen 9.3.2021 mennessä, se olisi sellaisenaan voimassa uudenkin aikataulun mukaisessa ehdokasasettelussa eikä
vaaliasiamiehen siis tarvitsisi tehdä enää uutta hakemusta 4.5.2021 mennessä.
Hän voisi kuitenkin halutessaan muuttaa hakemustaan aina 4.5.2021 saakka.
Jos ehdokas on antanut vaalilaissa tarkoitetun suostumuksen ja vakuutuksen
18.4.2021 toimitettaviin kuntavaaleihin, sama suostumus ja vakuutus olisi voimassa myös 13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa ilman eri toimenpiteitä.
Ehdokkaiden asema ei siis lakimuutoksen johdosta vaarantuisi, vaan ehdokkuutta koskevat toimenpiteet vain siirtyisivät kaksi kuukautta eteenpäin.”
_________
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EHDOKASHAKEMUSASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN
Keltk 15.3.2021 § 18
Vaalilain 151 §: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 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 varajäsenenä.
Vaaliasiamiehen puolesta saa tässä laissa tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen tai
oikaisun tehdä hänen kirjallisesti valtuuttamansa henkilö. Mitä tässä laissa säädetään puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehestä, on soveltuvin
osin voimassa hänen varamiehestään.”
Vaalilain 152 §:n mukaan:
”Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on annettava ehdokashakemus kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16.”
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;
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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.”
Valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksen sisällöstä määrättään vaalilain 155 §:ssä.
Ilmoitus vaaliliitosta on tehtävä vaalilain 154 §:n mukaisesti ja yhteislistasta 156 §:n
mukaisesti.
Kuntavaaleissa ehdokashakemukset käsittelee ja mahdollisista huomautuksista päättää keskusvaalilautakunta.
Vaalilain 36 §:n mukaan
”Ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen tarkastetaan 41. päivänä ennen presidentinvaalin vaalipäivää ja 34. päivänä ennen muiden vaalien vaalipäivää
pidettävässä kokouksessa.
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 ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla.”
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.
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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.”
Määräaikaan tiistaihin 9.3.2021 klo 16.00 mennessä on keskusvaalilautakunnalle jätetty seuraavat puolueiden ehdokashakemukset.
KANSALLINEN KOKOOMUS R.P.
- 19 ehdokasta
- vaaliasiamies Jaakko Pukkinen ja vaaliasiamiehen varamies Jussi Lehtonen
PERUSSUOMALAISET R.P.
- 9 ehdokasta
- vaaliasiamies Raili Varo ja vaaliasiamiehen varamies Sirpa Seppälä
SUOMEN KESKUSTA R.P.
- 40 ehdokasta
- vaaliasiamies Jari Viertola ja vaaliasiamiehen varamies Esa Killinen
SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT R.P.
- 9 ehdokasta
- vaaliasiamies Eeva Loukola ja vaaliasiamiehen varamies Anna-Maija Korvola
SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE R.P.
- 8 ehdokasta
- vaaliasiamies Eino Arjovuo ja vaaliasiamiehen varamies Erkki Kuusikko
Puolueiden hakemusasiakirjat eli
- Puolueen ehdokashakemus sekä sen liitteet:
- Ehdotus puolueen ehdokaslistaksi
- Puolueen ehdokkaiden suostumukset ja vakuutukset
- Ilmoitus puolueen jäseniä kunnassa edustavasta yhdistyksestä
- Ilmoitus puolueen vaaliasiamiehestä ja varamiehestä sekä vaaliasiamiehelle
annettu valtakirja
ovat tarkistettavana keskusvaalilautakunnan kokouksessa 15.3.2021, keskusvaalilautakunnan jäsenet voivat tutustua asiakirjoihin jo ennen kokousta.
Oikeusministeriö valmistelee vaalilain muuttamista siten, että kuntavaalien vaalipäivä
siirrettäisiin kesäkuulle 2021. Oikeusministeriön 8.3.2021 kirjeen (VN/20585/2020)
mukaan vaalilain muutosvalmistelua tehdään siten, että 9.3.2021 klo 16.00 mennessä
saapuneet ehdokashakemukset ja ehdokkaiden suostumukset tulevat olemaan voimassa myös vaalipäivän ollessa 13.6.2021 ja että ehdokasasettajien on mahdollista
täydentää hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 saakka.
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Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Järvi-Laturi, puh. 050 314
2358, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan selostuksen pohjalta keskusvaalilautakunta
yksimielisesti päätti, että tämä asia otetaan pois esityslistalta.
__________
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PUOLUEIDEN, YHTEISLISTOJEN JA VALITSIJAYHDISTYSTEN JÄRJESTYKSEN MÄÄRÄÄMINEN
Keltk 15.3.2021 § 19
Vaalilain 37 §:n mukaan 34. päivänä ennen kuntavaalien vaalipäivää pidettävässä
keskusvaalilautakunnan kokouksessa määrätään puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokasluetteloa varten siten, että 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.
Oikeusministeriö valmistelee vaalilain muuttamista siten, että kuntavaalien vaalipäivä
siirrettäisiin kesäkuulle 2021. Oikeusministeriön 8.3.2021 kirjeen (VN/20585/2020)
mukaan vaalilain muutosvalmistelua tehdään siten, että 9.3.2021 klo 16.00 mennessä
saapuneet ehdokashakemukset ja ehdokkaiden suostumukset tulevat olemaan voimassa myös vaalipäivän ollessa 13.6.2021 ja että ehdokasasettajien on mahdollista
täydentää hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 saakka.
Mikäli vaalilain muutos hyväksytään Oikeusministeriön edellä esitetyllä tavalla, se tarkoittaa sitä, että puolueiden hakemusasiakirjoihin saa tehdä täydennyksiä 4.5.2021
saakka, jolloin esim. ehdokkaita voi tulla enemmän. Oikeusministeriön 8.3.2021 kirjeen (VN/20585/2020) mukaan ehdokashakemukset tarkistettaisiin 10.5.2021 pidettävässä kokouksessa, jolloin myös suoritettaisiin vaalilain 37 §:n mukainen arvonta.
Näin ollen keskusvaalilautakunnan kokouksessa 15.3.2021 arvottu järjestys sekä siitä
johtuvat ehdokasnumerot mitätöitäisiin, mikäli vaalilain muutokset hyväksytään.
Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Järvi-Laturi, puh. 050 314
2358, etunimi.sukunimi@isokyro.fi.
PÄÄTÖS:

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan selostuksen pohjalta keskusvaalilautakunta
yksimielisesti päätti, että tämä asia otetaan pois esityslistalta.
__________
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Muutoksenhaku
Pääsääntöisesti keskusvaalilautakunnan päätöksiin voi hakea muutosta kahdella eri tavalla:
1. Vaalien tuloksen vahvistamiseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin vaalilain 100 §:ssä
on säädetty. Valmistavista toimenpiteistä ei saa hakea erikseen muutosta. Valitusviranomainen on Vaasan hallinto-oikeus.
2. Muissa kuin varsinaisissa vaaliasioissa on yleensä kysymys kuntalain soveltamisesta. Päätökset voivat koskea esim. talousasioita, henkilökunnan ottamista tms. Tällöin päätökseen
tyytymätön voi tehdä keskusvaalilautakunnalle kuntalain 89 §:n mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksin hallinto-oikeudelta.

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät: 17, 18, 19
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Määräaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on
toimitettava Isonkyrön kunnanvirastoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisesti siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa säädetään. Tavallisessa sähköisessä tiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä,
jollei muuta näytetä.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Isonkyrön keskusvaalilautakunta
Pohjankyröntie 136, 61500 ISOKYRÖ
telefaksi (06) 470 1444, sähköposti: isokyro@isokyro.fi
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
päätös, johon haetaan oikaisua
se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

ISONKYRÖN KUNTA
Keskusvaalilautakunta
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät: 15, 16
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 17, 18, 19

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

