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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

 

 
Kokousaika: Torstai 18.3.2021 kello 15.00-15.45 
 
Kokouspaikka: Kunnanvirasto, valtuustosali 
 
Läsnä  Pirjo Lehtinen, pj. 
  Leila Salenius 
  Tenho Ukkonen 
  Hannu Ripatti 
  Irma Kolster 
  Anne Matilainen, sihteeri 
 
Käsiteltävät asiat: 
 
28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
29  Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen / pöytäkirjan tarkastustapa 
 
30 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
31 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen  
 
32 Ehdokastietojen merkitseminen valtakunnalliseen ehdokasrekiste-

riin ja tietojen hyväksyminen 
 
33 Kuntavaalikuulutuksen hyväksyminen 
 
34 Seuraava kokous 
 
35 Muut asiat 
 
36 Kokouksen päättäminen 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
§ 28    

Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
 Päätös Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN/PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA 
 
§ 29   

Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja sovitaan pöytäkirjan  
  tarkistustavasta. 
 
 

Päätös  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leila Salenius ja Tenho Ukkonen. 
Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. 

 
 
 
 

 
KOKOUKSEN TYÖJÄRJETYKSEN HYVÄKSYMINEN 
 

§ 30 Hirvensalmen kunnan hallintosäännön 4. luvun 29 §:n mukaan 
asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toi-
mielin toisin päätä. 

 
 Esitys Keskusvaalilautakunta hyväksyy esityslistan asioiden käsittelyjär-

jestykseksi. 
 
 Päätös Hyväksyttiin. 
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EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄN LAATIMINEN  
   
§ 31  Vaalilain 41 §:n mukaisesti on ”ehdokashakemukset käsittelevän 

viranomaisen on laadittava 31. päivänä ennen vaalipäivää pidet-
tävässä kokouksessaan ehdokaslistojen yhdistelmä, jossa on sa-
malle puolelle lehteä painettuna: 

 
1. Yhteinen otsikko sen selvittämiseksi, mitä vaaleja varten yh-

distelmä on laadittu: sekä 
2. Puolueiden ehdokaslistat, yleislistat ja yhteislistaan kuulumat-

tomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat” 
 
  
                        Esitys Keskusvaalilautakunta hyväksyy ehdokaslistojen yhdistelmän. 
 
 

    Päätös Päätetään, että laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä on: 
 

1 Hirvensalmen kunnassa 18. päivänä huhtikuuta 2021 toimitet-
tavia kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä 

2 Puolueiden ja yhteislistan ehdokaslistojen yhdistelmä (liite 1) 
muodostui arvonnan jälkeen seuraavaksi: 
 
Numerot: 

 
2-18 Suomen Keskusta r.p. 
19-28 Kansallinen Kokoomus r.p.  
29-30 Perussuomalaiset r.p. 
31-33 Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p.  
34-37 Sininen Tulevaisuus r.p. 
38-40 Hirvensalmi – ItsenäinenKuntaLiike 

 
 Ehdokkaita on yhteensä 39. 
 

Mikäli vaalipäivän muutos ja vaalilain muutos tulee voimaan ja 
uusi vaalipäivä on 13.6.2021, määräytyy ehdokaslistojen yhdis-
telmä ja numerot uudelleen ja tämä päätös mitätöityy. 
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EHDOKASTIETOJEN MERKITSEMINEN VALTAKUNNALLISEEN EHDOKASREKISTE-
RIIN JA TIETOJEN HYVÄKSYMINEN 
 
§ 32   Vaalilain 43 §:n mukaisesti keskusvaalilautakunnan on huolehdit-

tava siitä, että valtakunnalliseen ehdokasrekisteriin merkitään jo-
kaisesta ehdokkaasta ehdokaslistojen yhdistelmässä olevat tiedot 
ja henkilötunnus.   

 
 Keskusvaalilautakunnan tulee tarkistaa ja hyväksyä tiedot. 
 
                         Esitys Keskusvaalilautakunta hyväksyy keskusvaalilautakunnan sihteerin 

järjestelmään syöttämät tiedot ja hyväksyy ne. 
 
  
                        Päätös Keskusvaalilautakunta tarkasti ja hyväksyi järjestelmässä olevat 

tiedot. 
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KUNTAVAALIKUULUTUKSEN HYVÄKSYMINEN 
 
§ 33 Eduskunnassa on käsittelyssä laki kuntavaalien siirtämiseksi pi-

dettäväksi 13.6.2021.  
 

Vaalilain 4. luvun 34 §:n mukaan viimeistään 48. päivänä ennen 
vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan ehdokashakemukset 
käsittelevä viranomainen määrää, kenelle, minä päivänä ja kel-
lonaikoina sekä missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja eh-
dokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava. 

 
Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka on annettava tiedoksi 
puolueiden ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi vi-
ranomaisen kokoushuoneistossa sekä julkaistava kuntavaaleissa 
sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja muissa 
vaaleissa virallisessa lehdessä. 
 

   
 

Esitys Keskusvaalilautakunta päättää ehdokasasiakirjojen antamisesta 
ja hyväksyy sitä koskevan liitteen 2 mukaisen kuulutuksen.  

 
 Tämä kuulutus tulee voimaan, mikäli laki kuntavaalien 2021 siir-

rosta hyväksytään ja kuntavaalien vaalipäivä on 13.6.2021. 
 
Päätös Hyväksyttiin. 
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SEURAAVA KOKOUS 
 
§ 34   Vaalilain 63 §:n mukaisesti keskusvaalilautakunnan on tarkistetta-

va saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat vaalikuoria avaamatta 
kokouksessa, joka on pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä 
perjantaina ennen klo 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat 
ehditään niissä käsitellä.  

 
  Mikäli eduskunnassa käsittelyssä oleva laki kuntavaalien siirtämi-

sestä tulee voimaan, on seuraava keskusvaalilautakunnan ko-
kous ma 10.5.2021. Ehdokaslistojen yhdistelmä laadittaisiin pe 
14.5.2021. 

 
 Esitys Seuraava kokous pidetään perjantaina 16.4.2021 klo 19.00, jos 

vaalipäivänä on nykyinen 18.4.2021 tai maanantaina 10.5.2021 
mikäli vaalipäiväksi muuttuu 13.6.2021. 

 
 Päätös Hyväksyttiin. 
 
 
MUUT ASIAT 
 
§ 35   
 

Esitys Keskusvaalilautakunnan toimenpiteet, jos vaalipäivä siirtyy kesä-
kuun 13. päivään. 

• Keskusvaalilautakunnan sihteeri informoi keskusvaalilautakun-
taa välittömästi uudesta aikataulusta, mikäli laki vaalipäivän 
muutoksesta astuu voimaan.  

 
Päätös Hyväksyttiin. 

 
 
 
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
§ 36   Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45. 
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Vakuudeksi 
 
 
_____________________________      ________________________________ 
Pirjo Lehtinen, puheenjohtaja  Anne Matilainen, sihteeri 
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastajat 
 
Hirvensalmi 18.3.2021 
 
 
_______________________________    _______________________________ 
Leila Salenius          Tenho Ukkonen           

  
 


