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 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
Kokousaika: Maanantai 15.3.2021 kello 12.00-12.45 
 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Läsnä  Pirjo Lehtinen, pj. 
  Leila Salenius 
  Tenho Ukkonen 
  Hannu Ripatti 
  Irma Kolster 
  Anne Matilainen, sihteeri 
 
Käsiteltävät asiat: 
 
10  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
11   Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen / pöytäkirjan tarkastustapa 
 
12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
13 Ehdokasasiakirjojen tarkistaminen 
 
14 Puolueiden järjestyksen määrääminen ehdokaslistojen yhdistel-

mään 
 
15 Vaalitoimitsijoiden nimeäminen ennakkoäänestykseen 
 
16 Keskusvaalilautakunnan sihteerin sijainen 
 
17 Kuntavaalikuulutuksen hyväksyminen 
 
18 Muut asiat 
 
19 Seuraava kokous 
 
20 Kokouksen päättäminen 
 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja Merk.  Pirjo Lehtinen 
 
 



HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 
Keskusvaalilautakunta 15.3.2021 10 
________________________________________________________________________ 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
10 §  Pj: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 
 Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN/PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
 
11 § Pj: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja sovitaan pöytäkirjan  
  tarkistustavasta. 
 
 

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leila Salenius ja Hannu Ripatti. 
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. 

 
 
 

 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 

12 §  
 
 Pj Keskusvaalilautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjär-

jestykseksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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EHDOKASASIAKIRJOJEN TARKISTAMINEN 
 
13 § Vaalilain 35 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viran-

omaisen on tutkittava, onko ehdokashakemukset ja ilmoitukset 
vaaliliitosta ja yhteislistasta jätetty sille laissa säädetyssä määrä-
ajassa ja onko asiakirjat laadittu laissa tai sen nojalla säädetyin tai 
määrätyin muodoin sekä ovatko ehdokkaat vaalikelpoisia ja onko 
heidän ehdokkuudelleen muutoin laissa säädettyjä esteitä. 

 
 Ehdokaslistat tulee toimittaa keskusvaalilautakunnalle määräai-

kaan 9.3.2021 kello 16.00 mennessä.  
 
  
                 Esitys Keskusvaalilautakunta tutkii 

 
▪ ovatko hakemukset jätetty määräajassa 
▪ ovatko asiakirjat laadittu oikein 
▪ ovatko ehdokkaat vaalikelpoisia ja onko ehdokkuudelle muita 

esteitä 
 

Tarvittaessa keskusvaalilautakunta toimittaa todisteelliset huomau-
tukset vaaliasiamiehille. Asiamiesten on toimitettava oikaisut, täy-
dennykset, tarkistukset ja poistot huomautusten johdosta viimeis-
tään keskiviikkona 17.3.2021 ennen klo 16.00. 

 
Päätös Ehdokasasiakirjat määräajassa toimittivat (aakkosjärjestys): 

 Hirvensalmi – ItsenäinenKuntaLiike yhteislista 
 Kansallinen Kokoomus r.p.  

Perussuomalaiset r.p. 
Sininen Tulevaisuus r.p. 
Suomen Keskusta r.p. 
suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p.  
 
Pyydetään seuraavat täydennykset toimitettavaksi ke 17.3.2021 
klo 16 mennessä: 
Hirvensalmi – ItsenäinenKuntaLiike: 
- vaaliasiamies ja varamies täydennys, valitsijayhdistyksen vaa-

liasiamies ei voi olla toisen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies. 
- Pyydetään ilmoittamaan nimen lyhenne vaalitietojärjestelmää 

varten 
Perussuomalaiset r.p.: 
- Pyydetään täydentämään edustava yhdistys ja sen yhteystie-

dot 
- Valtakirjaan vaaliasiamiehestä ja varamiehestä pyydetään 

täydentämään valtuutusallekirjoitukset 
Suomen Keskusta r.p 
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- Pyydetään tarkastamaan ja täydentämään henkilötunnukset 
Markku Ruottisen ja Pekka Lampilan osalta 

- Pyydetään tarkastamaan ja täydentämään Aada Ruhasen tit-
teli 

Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p. 
- Pyydetään täydentämään yhdistyksen yhteystiedot 
- Pyydetään täydentämään vaaliasiamiehen varamiehen henki-

lötunnus 
 

Todettiin, että asetetuissa ehdokkaissa tai ehdokkuuden aiheut-
tamista esteellisyyksistä johtuen keskusvaalilautakunnassa on es-
teellisiä varsinaisista jäsenistä kaksi ja varajäsenistä kolme. Vaali-
lautakunnassa esteellisiä on varsinaisista jäsenistä yksi. Pyyde-
tään kunnanhallitusta nimeämään uusi jäsen vaalilautakuntaan ja 
jäseniä/varajäseniä/tilapäisiä varajäseniä keskusvaalilautakun-
taan. 
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PUOLUEIDEN JÄRJESTYKSEN MÄÄRÄÄMINEN EHDOKASLISTOJEN YHDISTEL-
MÄÄN 
 
14 § Vaalilain 37 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on samassa ko-

kouksessa kuin tämän esityslistan edellisen pykälän asiat käsitel-
lään, määrättävä puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten 
keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten. 
 

 Arvonnassa suoritetaan: 
1. vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keski-
näinen järjestys  
2. vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen jär-
jestys 
3. yhteislistojen keskinäinen järjestys 

 
 Esitys Keskusvaalilautakunta määrää puolueiden, yhteislistojen ja valitsi-
  jayhdistysten keskinäisen järjestyksen ehdokaslistojen yhdistel-
  mää varten. 
 

Päätös Puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäisen jär-
  jestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten muodostui arvonnassa 
  seuraavaksi: 

  
1 Suomen Keskusta r.p. 

 2 Kansallinen Kokoomus r.p.  
3 Perussuomalaiset r.p. 
4 Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p.  
5 Sininen Tulevaisuus r.p. 

 6 Hirvensalmi – ItsenäinenKuntaLiike 
 

Huomioidaan se, että mahdollisen vaalipäivän muutoksen myötä 
keskinäinen järjestys voidaan joutua määräämään uudestaan. 
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KUNTAVAALIKUULUTUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
15 §  Vaalilain 5. luvun 49 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan 

on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennak-

koäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin 

kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.  

  Vaalilain 5 luvun 55 §:n mukaan kotiäänestykseen oikeutetun on 

kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää 

ennakolta kotonaan viimeistään 12. päivänä ennen vaalipäivää 

ennen kello 16.00 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. 

  Kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain 6 luvun 67 § mukaan 

saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi 

sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. 

 

 Esitys Hyväksytään kuntavaalikuulutus. Kuulutusluonnos liitteenä 1.  

 

 Päätös Hyväksyttiin. 

  Huomioidaan vaalilain muutoksen olevan valmistelussa ja se, että 

vaalipäivä saattaa muuttua sekä ennakkoäänestyspäivät. Jos 

lainmuutos tulee voimaan, mitätöityy tämän kuulutuksen hyväk-

syminen ja uusi kuulutus hyväksytään uuden aikataulun mukai-

sesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hirvensalmi.fi/wp-content/uploads/2021/03/liite-1.pdf
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VAALITOIMITSIJOIDEN NIMEÄMINEN ENNAKKOÄÄNESTYKSEEN 
 
16 § Keskusvaalilautakunta on määrännyt kokouksessaan 3.2.2021 

vaalitoimitsijoiksi ennakkoäänestyspaikkaan: Marja Hämäläinen, 
Katri Järvinen, Satu Myyryläinen, Sanna Pöntinen, Sirpa Ripatti, 
Auli Relander-Ukkonen, Päivi Sikanen, Anne Soikkeli ja Taija Ut-
riainen. Vaalitoimitsijoiksi kotiäänestykseen määrättiin Päivi Sika-
nen ja Marja Hämäläinen, varalle Satu Myyryläinen ja Sanna Pön-
tinen. 

 
Esitys Jo nimettyjen vaalitoimitsijoiden lisäksi nimetään lisää vaalitoimit-

sijoita, että voidaan varmistaa paremmin vaalitoimitsijoiden riittä-
vyys koronapandemian aikana. 

 
Päätös Päätettiin, että asia käsitellään myöhemmin. 

 
 
 
KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN SIJAINEN 
 
17 §  Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii hallintojohtaja Anne Ma-

tilainen.  
 
  Koronapandemian vuoksi on hyvä nimetä varalta sijainen keskus-

vaalilautakunnan sihteerille. 
 
 Esitys Nimetään sijainen keskusvaalilautakunnan sihteerille. 
 
 Päätös Päätettiin, että asia käsitellään myöhemmin. 
 
 
 
MUUT ASIAT 
 
18 §  -    Tiedoksi kunnanhallituksen päätökset 1.3.2021 § 14, 15 ja 16 
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SEURAAVA KOKOUS 
 
 
19 §  
 
 Esitys Seuraava kokous tarvittaessa Ke 17.3.2021 klo 16.15. 
 
  Sen jälkeen alustava kokousaikataulu on seuraava: 
   
  To 18.3.2021 klo 15.00 
  Pe 16.4.2021 kello 19.00 
  Su 18.4.2021 kello 16.00 
  Ma 19.4.2021 klo 9.00 
  Ke 21.4.2021 kello 12.00. 
 
 Päätös Seuraava kokous ke 17.3.2021 klo 16.15 ja to 18.3.2021 klo 

15.00. 
 
  Sitä seuraavat kokoukset yllä mainitun aikataulun mukaan, mikäli 

vaalipäivä ei muutu. Jos muutoksia kokousajankohtiin tulee vaali-
päivän muutoksesta johtuen, keskusvaalilautakunnan sihteeri il-
moittaa uudet kokousajankohdat. 

 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
20 §   
 Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 12.45. 
 
 
Vakuudeksi 
 
 
_____________________________      ________________________________ 
Pirjo Lehtinen, puheenjohtaja  Anne Matilainen, sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hirvensalmi 15.3.2021 
 
 
_______________________________    _______________________________ 
Leila Salenius          Hannu Ripatti 
 


