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13
Ehdokashakemusten alustava käsittely

101/00.001/2020

Kevaltk 15.03.2021 § 6
 Vaalilain 152 - 156 §:ien mukaan puolueiden ja valitsijayhdistysten ha ke-

muk set ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yh-
teis lis tois ta on annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään
9.3.2021 ennen klo 16.00. Ehdokaslistojen julkaisemista koskevien ha ke-
mus ten tarkastaminen tapahtuu 15.3.2021 pidettävässä kes kus vaa li lau ta-
kun nan kokouksessa.

 Vaalilain 35 §:n mukaan ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja
yh teis lis tas ta jätetty sille laissa säädetyssä määräajassa ja onko asiakirjat
laa dit tu laissa tai sen nojalla säädetyin tai määrätyin muodoin sekä ovatko
eh dok kaat vaalikelpoisia ja onko heidän ehdokkuudellaan muutoin laissa
sää det tyä estettä.

 Ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen asiana ei ole tutkia, miten
jä sen ää nes tys ja ehdokkaiden asettaminen siihen liittyvine menettelyineen
puo lu ees sa taikka piiri-, perus- tai muussa järjestössä taikka puolueen jä-
se niä kunnassa edustavassa yhdistyksessä on toimitettu.

 Vaalilain 36 §:n mukaan ehdokashakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen
tar kas te taan 34. päivänä ennen muiden vaalien vaalipäivää pidettävässä
ko kouk ses sa.

 Jos ehdokashakemusta tai ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole
an net tu viranomaisen määräaikana, se jätetään tutkimatta.

 Puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen
vaa li asia mie hel le on viipymättä huomautettava, jos:

 1. ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole
teh ty tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka
eh do kas ha ke muk seen ei ole liitetty tässä laissa edellytettyjä asiakirjoja;

 2. ehdokashakemusasiakirjoja ei  muusta kuin 1 kohdassa mainitusta
syys tä voida pitää lainmukaisina; taikka

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

 Keskusvaalilautakunnalle on jätetty määräaikana seuraavat eh do kas lis to-
jen julkaisemista koskevat hakemukset:

 Vihreä Liitto r.p. vaaliasiamiehen varamies Jonna Ihalainen jätti kahden (2)
ehdokkaan hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään 8.3.2021 klo 9:00.

 Suomen Kristillisdemokraatit r.p. vaaliasiamies Osmo Suortti jätti yhden (1)
ehdokkaan hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään ja ilmoituksen
vaaliliitosta Kansallinen Kokoomus r.p. kanssa 8.3.2021 klo 9.40.

 Liike Nyt r.p. vaaliasiamies Aila Korpela jätti kolmen (3) ehdokkaan
hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään 8.3.2021 klo 10.10.
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 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue vaaliasiamies Sari Heino jätti
kahden (2) ehdokkaan hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään
8.3.2021 klo 10.35.

 Perussuomalaiset r.p. vaaliasiamies Anja Kivelä ja vaaliasiamiehen
varamies Kari Suoknuuti jättivät seitsemän (7) ehdokkaan hakemuksen
ehdokaslistojen yhdistelmään 8.3.2021 klo 11.40.

 Suomen Keskusta r.p. vaaliasiamies Raimo Pakkanen ja vaaliasiamiehen
varamies Wilma Kirkkopelto jättivät seitsemäntoista (17) ehdokkaan
hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään 8.3.2021 klo 11.45.

 Kansallinen Kokoomus r.p. vaaliasiamies Petri Oikarinen jätti kahdeksan
(8) ehdokkaan hakemuksen ja ilmoituksen vaaliliitosta Suomen
Kristillisdemokraatti r.p. kanssa 9.3.2021 klo 8.30.

 Oikeusministeriön ohjeen 8.3.2021 mukaan; Ehdokasasettajien on
mahdollista täydentää hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 saakka.

 Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040-1991 907

Ehdotus Keskusvaalilautakunta päättää tarkastaa saapuneet ehdokashakemukset.

Päätös Keskusvaalilautakunta tarkasti 9.3.2021 klo 16 mennessä saapuneet
ehdokashakemukset ja totesi, että huomautettavaa vaaliasiamiehille ei ole
__________

Kevaltk Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä siirrettiin huhtikuun 18 päivästä ke-
sä kuun 13 päivään vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetulla lailla
(256/2021), joka tuli voimaan 29.3.2021.

 Kuntavaalien toimittamisaikataulu määräytyy vaalipäivän (13.6.2021) mu-
kai ses ti.

 Ehdokasasettelun aika-taulu on seuraava:
 -tiistai 4.5.2021 ennen klo 16: Ehdokashakemukset viimeistään tehtävä

kes kus vaa li lau ta kun nil le (VaaliL 714/1998, 152 §),
 -maanantai 10.5.2021: Hakemusten käsittely ja lista-arvonta (VaaliL, 36-37

§);
 -keskiviikko 12.5.2021: Hakemusten uudelleen käsittely, jos huomautuksia

on tehty (VaaliL 39 §);
 -perjantai 14.5.2021: Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen ja eh dok kai-

den tietojen merkitseminen valta-kunnalliseen ehdokasrekisteriin (VaaliL
41 ja 43 § sekä 189 §).

 Vaaliasiamiehen 9.3.2021 mennessä (”vanhan lain” mukainen hakemusten
vii mei nen jättöpäivä) keskusvaalilautakunnalle tekemä ehdokashakemus
on sellaisenaan edelleen voimassa, jollei vaaliasiamies muuta sitä 4.5.
men nes sä. Ehdokashakemusta ei siis tarvitse tehdä uudelleen 4.5. men-
nes sä, jos tarkoitus on, että hakemus pysyy muuttumattomana. Sama kos-
kee ilmoituksia vaaliliitoista ja yhteislistoista.

 Puolueen nimenkirjoittajien ilmoitus puoluetta kunnassa edustavasta yh-
dis tyk ses tä ja kyseisen yhdistyksen antama ilmoitus vaaliasiamiehestä, jot-
ka oli annettu 9.3.2021 mennessä tehdyn ehdokashakemuksen liitteenä,
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ovat edelleen voimassa, jollei puolue tai yhdistys niitä muuta. Kes kus vaa li-
lau ta kun nan on kuitenkin tarkistettava puolueiden nimenkirjoittajien tilanne
oi keus mi nis te riön 26.4. antaman ilmoituksen (ks. kohta 9) mukaisesti. Jos
ni men kir joit ta jat ovat vaihtuneet, puolueen on tehtävä uusi ilmoitus puo-
luet ta edustavasta yhdistyksestä.

 Ehdokkaan suostumus ja vakuutus, joka oli 9.3.2021 mennessä annetun
eh do kas ha ke muk sen liitteenä, on edelleen voimassa sellaisenaan ja huo li-
mat ta siitä, että siihen on mahdollisesti merkitty kohtaan vaalipäivä
”18.4.2021”. Jos ehdokas haluaa peruuttaa jo allekirjoittamansa suos tu-
muk sen, hänen tulee ilmoittaa, mieluiten todisteellisesti, siitä vaa li asia mie-
hel le siten, että vaaliasiamies ehtii puolestaan ilmoittaa kes kus vaa li lau ta-
kun nal le ennen 4.5.2021 klo 16 poistavansa ehdokkaan listalta.

 Vaaliasiamies voi muuttaa 9.3.2021 mennessä tekemäänsä eh do kas ha ke-
mus ta aina 4.5. ennen klo 16 saakka. Hän voi:

 -lisätä listalle uuden ehdokkaan,
 -poistaa listalta jonkun ehdokkaan,
 -muuttaa jonkun ehdokkaan tietoja,
 -muuttaa ehdokkaiden järjestystä listalla,

 -peruuttaa koko hakemuksen.
 Lisäksi vaaliasiamiehet voivat 4.5.2021 ennen klo 16 saakka
 -purkaa 9.3.2021 mennessä ilmoitetun vaaliliiton tai yhteislistan,
 -muodostaa kokonaan uuden vaaliliiton tai yhteislistan.

 Vaaliasiamies voi halutessaan tehdä kokonaan uuden eh do kas ha ke muk-
sen, vaikka olisi tehnytkin hakemuksen jo 9.3.2021 mennessä. Tällöin
myö hem min tehty hakemus kumoaa vanhan.

 Vaaliasiamies, joka ei tehnyt ehdokashakemusta 9.3.2021 mennessä, voi
teh dä normaaliin tapaan ehdokashakemuksen 4.5. mennessä.

 Keskusvaalilautakunta voi valmistavasti tarkastaa sille jo jätettyjä eh do kas-
ha ke muk sia ennen 10.5.2021 pidettävää kokoustaan. Valmistavassa tar-
kas tuk ses sa on huomioitava, että kuntavaalien äänioikeusrekisteri pe rus-
te taan lauantaina 24.4. edellisen päivän (23.4.) VTJ-tietojen pohjalta. Kaik-
ki 4.5. mennessä tehdyt hakemukset on kuitenkin viimeistään tar kas tet ta-
va 10.5. pidettävässä kokouksessa.

 Keskusvaalilautakuntien kokoukset, jotka pidettiin 15.3., 17.3. ja 18.3.2021
(Vaa liL 36, 37, 39-41 ja 43 §) sekä niissä tehdyt ratkaisut ovat mi tä töi ty-
neet vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain tultua voimaan.
Näin ollen esimerkiksi siinäkin tilanteessa, jossa 9.3. mennessä tehtyihin
eh do kas ha ke muk siin ei tehtäisi mitään muutoksia 4.5. mennessä, kes kus-
vaa li lau ta kun nan tulee suorittaa kaikki niitä koskevat vaalilaissa säädetyt
toi men pi teet uudelleen.

 Keskusvaalilautakunnalle on jätetty määräaikana seuraavat eh do kas lis to-
jen julkaisemista koskevat hakemukset:

 Vihreä Liitto r.p. vaaliasiamiehen varamies Jonna Ihalainen jätti kahden (2)
eh dok kaan hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään 8.3.2021.
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 Suomen Kristillisdemokraatit r.p. vaaliasiamies Osmo Suortti jätti yhden (1)
eh dok kaan hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään ja ilmoituksen vaa-
li lii tos ta Kansallinen Kokoomus r.p. kanssa 8.3.2021.

 Liike Nyt r.p. vaaliasiamies Aila Korpela jätti kolmen (3) ehdokkaan ha ke-
muk sen ehdokaslistojen yhdistelmään 8.3.2021.

 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue vaaliasiamies Sari Heino jätti kah-
den (2) ehdokkaan hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään 8.3.2021.

 Perussuomalaiset r.p. vaaliasiamiehen varamies Kari Suoknuuti jätti kah-
dek san (8) ehdokkaan hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään
3.5.2021.

 Suomen Keskusta r.p. vaaliasiamies Raimo Pakkanen jätti kah dek san tois-
ta (18) ehdokkaan hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään 3.5.2021.

 Kansallinen Kokoomus r.p. vaaliasiamies Petri Oikarinen jätti yhdeksän (9)
eh dok kaan hakemuksen ja ilmoituksen vaaliliitosta Suomen Kris til lis de mo-
kraat ti r.p. kanssa 4.5.2021.

 Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907

Ehdotus  Keskusvaalilautakunta päättää tarkastaa kaikki saapuneet hakemukset.

Päätös
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14
Puolueiden keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmässä

101/00.001/2020

Kevaltk Keskusvaalilautakunta arpoo maanantaina 10.5.2021 pidettävässä ko-
kouk ses sa puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäisen jär-
jes tyk sen ehdokaslistojen yhdistelmää vasten. Perjantaina 14.5.2021 pi-
det tä väs sä kokouksessa keskusvaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yh-
dis tel män.

 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatimisesta on yksityiskohtaiset määräykset
vaa li lain 41 §:ssä. Pääpiirteissään laatimisjärjestys on seuraava.

 1.  Arvotaan (maanantaina 10.5.2021)
 a) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen
 järjestys;
 b) vaaliliiton muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys vaa li lii tos-

sa;
 c) yhteislistojen keskinäinen järjestys.

 2.  Merkitään
 a) puolueet ja vaaliliitot arvotussa järjestyksessä ryhmiteltyinä vasemmalta

oi keal le; Vaaliliitto on erotettava riittävän selkeästi vaaliliittoon kuu lu mat to-
mis ta puolueista;

 b) yhteislistat arvotussa järjestyksessä puolueiden jälkeen vasemmalta oi-
keal le;

 c) yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat aak kos jär-
jes tyk ses sä yhteislistojen jälkeen äärimmäiseksi oikealle yläriviltä alkaen
al lak kain.

 3.  Merkitään
 Puolueiden ja yhteislistojen ehdokkaat näiden ilmoittamassa jär jes tyk ses-

sä ylhäältä alaspäin ja tarvittaessa kahdelle tai useammalle vierekkäiselle
pals tal le riveittäin vasemmalta oikealle.

 4.  Merkitään
 Ehdokkaille juoksevat järjestysnumerot alkaen numerosta 2.

 Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907

Ehdotus Keskusvaalilautakunta arpoo puolueiden järjestyksen.

Päätös


