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EHDOKASHAKEMUSTEN KÄSITTELY JA HUOMAUTUKSET
Keskusvaaliltk 8 §

Keskusvaalilautakunnalle on jätetty tiistaina 28.2.2017
ennen klo 16:00 seuraavat ehdokashakemukset kunnallisvaaleissa:
Vasemmistoliitto r.p.
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto ry
Vaaliasiamies Asko Kukkola
Vaaliasiamiehen varamies Eero Karjula
Perussuomalaiset r.p.
Reisjärven Perussuomalaiset ry
Vaaliasiamies Tiina Hirvinen
Vaaliasiamiehen varamies Timo Tikkanen
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.
Reisjärven Sosiaalidemokraattinen Työväenyhdistys ry
Vaaliasiamies Heikki Jylkkä
Vaaliasiamiehen varamies Raili Hirvinen
Suomen Keskusta r.p.
Keskustan Reisjärven paikallisyhdistys ry
Vaaliasiamies Pauli Niemi
Vaaliasiamiehen varamies Kauko Mäntypuro
Kansallinen Kokoomus r.p.
Reisjärven Kokoomus ry
Vaaliasiamies Tapio Änäkkälä
Vaaliasiamiehen varamies Isto Kesänen
Keskusvaalilautakunnan on tutkittava, onko ehdokashakemukset 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. (VaaliL 35 §)
Jos hakemusta ei ole annettu viranomaiselle määräaikana, se
on jätettävä tutkimatta. (VaaliL 36 § 2 mom).
Kuntavaalien ehdokasasettelusta säädetään VaaliL 11 luvun
146 - 156 §:ssä.
Kuntavaalien ehdokkaiden vaalikelpoisuudesta säädetään kuntalain (vanha kuntalaki 365/1995) 33 §:ssä (yleinen vaalikelpoisuus ja 34 §:ssä (vaalikelpoisuus valtuustoon).
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EHDOKASHAKEMUSTEN KÄSITTELY JA HUOMAUTUKSET (jatkoa)
Puolueen vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos
1. ehdokashakemusta ei ole tehty vaalilain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka ehdokashakemukseen ei ole liitetty vaalilaissa edellytettyjä asiakirjoja;
2. ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta syystä voida pitää lainmukaisina;
3. ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla. (VaaliL
36 § 3 mom)
Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta tutkii VaaliL 36 §:n mukaisesti jätetyt ehdokashakemukset puolueittain ja tekee tarvittavat huomautukset vaaliasiamiehille.
Päätös: Keskusvaalilautakunta tutki Vaalilain 36 §:n mukaisesti puolueittain niiden jättämät ehdokashakemukset liitteineen ja vaaliasiamiesten korjauksineen.
Keskusvaalilautakunta totesi, että kaikki hakemukset oli
jätetty määräaikaan mennessä ja ne oli tehty vaalilain tai
sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti ja hakemuksiin
oli liitetty vaalilaissa edellytetyt asiakirjat ja ehdokkaiksi asetetut henkilöt olivat vaalikelpoisia.
Todettiin, että annetuissa ehdokashakemuksissa ei ollut
huomautettavaa vaaliasiamiehille.
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PUOLUEIDEN KESKINÄISEN JÄRJESTYKSEN MÄÄRÄÄMINEN EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄSSÄ
Keskusvaaliltk 9 §

Keskusvaalilautakunnan on määrättävä puolueiden keskinäinen
järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten.

Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta arpoo puolueiden keskinäisen
järjestyksen ehdokaslistojen yhdistelmää varten ryhmiteltynä vasemmalta oikealle.
Päätös: Suoritetussa lippuarvonnassa kunnallisvaalien ehdokaslistojen yhdistelmässä puolueiden järjestykseksi ryhmiteltynä vasemmalta oikealle tuli seuraava (liite):
1.
2.
3.
4.
5.

Vasemmistoliitto r.p.
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.
Suomen Keskusta r.p.
Perussuomalaiset r.p.
Kansallinen Kokoomus r.p.
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KOTIÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJOIDEN VALINTA
Keskusvaaliltk 10 §
siht

Keskusvaalilautakunta määrää ne henkilöt, jotka toimivat kunnassa kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina. Vaalitoimitsijaksi voidaan määrätä tehtävään kykenevä 18
vuotta täyttänyt henkilö. Vaalitoimitsijana ei voi olla
kuntavaalien ehdokas, eikä hänen puolisonsa, lapsensa
sisaruksensa eikä vanhempansa (vaalilaki 17 § 4 mom.).
Tarkoitus on, että vaalitoimitsijoiksi määrätään tietty
määrä henkilöitä, joista sitten puheenjohtaja määrää
vaalitoimitsijan kunkin yksittäisen kotiäänestyksen
suorittamiseen. Ennen vuonna 2013 tehtyä vaalilain muutosta vaalitoimitsijoiksi voitiin määrätä vain vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä. Estettä ei ole
sille, että keskusvaalilautakunta määrää heitä edelleenkin tähän tehtävään.

Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää määrätä kotiäänestyksen vaalitoimitsijat.
Päätös: Keskusvaalilautakunta päätti määrätä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi Esko Kirmasen ja Päivi Aution sekä varalle Marja-Leena Puurulan.
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS
Keskusvaaliltk § 6
siht.

Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava ehdokashakemukset ja tehtävä mahdolliset huomautukset vaaliasiamiehille sekä arvottava keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten maanantaina 6.3.2017 pidettävässä kokouksessa. Ehdokashakemukset on käsiteltävä uudelleen ja tehtävä ratkaisut niistä keksiviikkona
8.3.2017 klo 16 jälkeen pidettävässä kokouksessa. Ehdokaslistojen yhdistelmä on laadittava torstaina 9.3.2017
pidettävässä kokouksessa ja kuitattava ehdokasrekisteriin viimeistään torstaina 9.3.2017 klo 18.
Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 29.3.2017. Keskusvaalilautakunnan tulee tarkistaa ennakkoäänestysasiakirjat vaalikuoria avaamatta niin, että perjantaina
7.4.2017 ennen klo 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä. Keskusvaalilautakunnan tulee
pyrkiä siihen, että merkinnät äänioikeusrekisteriin
tehdään mahdollisimman kattavasti ennen keskiviikkoa
5.4.2017 klo 18.00, jonka jälkeen alkaa vaaliluetteloiden tulostus. Vaaliluettelot on kuitattava saapuneiksi
äänioikeustietojärjestelmään viimeistään perjantaina
7.4.2017 klo 15.
Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava ja laskettava
ennakkoäänet sunnuntaina 9.4.2017 pidettävässä kokouksessa, joka voidaan aloittaa aikaisintaan klo 15. Keskusvaalilautakunnan tulee pyrkiä laskemaan ennakkoäänet
klo 20.00 mennessä. Maanantaina 10.4.2017 viimeistään
klo 12.00 aloitettavassa kokouksessa keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä tarkastamaan vaalipäivän äänestyksessä annettuja äänestyslippuja ja vaalilautakunnan
laskelmia. Vaalien tulos on vahvistettava keskiviikkona
12.4.2017 viimeistään klo 18 aloitettavassa kokouksessa.
Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan
työskentelyyn kyseisissä vaaleissa (Vaalilaki 13 § 2
mom.) Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies
tai hänen varamiehensä ei saa olla kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä (vaalilaki 151 §
2 mom.)
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS (jatkoa)
Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta kokoontuu maanantaina
6.3.2017 klo 12, keskiviikkona 8.3.2017 klo 16.05,
torstaina 9.3.2017 klo 12, maanantaina 3.4.2017 klo 12,
keskiviikkona 5.4.2017 klo 12, perjantaina 7.4.2017 klo
12, sunnuntaina 9.4.2017 klo 17, maanantaina 10.4.2017
klo 10 ja keskiviikkona 12.4.2017 klo 12.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Keskusvaaliltk 11 §

Keskusvaalilautakunnan ei tarvitse kokoontua
keskiviikkona 8.3.2017, mikäli käsiteltäviä asioita ei
ole. Kokouksessa käsiteltäisiin huomautuksista johtuvat
asiamiesten oikaisut ja poistot sekä asiamiesten
tekemät täydennykset ja tarkistukset.

Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta ei kokoonnu
keskiviikkona 8.3.2017 klo 16.05,koska
keskusvaalilautakunnalla ei ollut huomautettavaa
vaaliasiamiehille ja mikäli vaaliasiamiehiltä ei tule
käsiteltäviä asioita. Muut kokouspäivät pysyvät
ennallaan § 6 mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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