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Pöytäkirjan tarkastajat:
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Keskusvaalilautakunta § 1 13.01.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kvltk § 1 Kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on viisi jäsentä.

Päätös: Puheenjohtaja Anna-Liisa Pottala avasi kokouksen klo 18.00.

 Paikalla varsinaiset jäsenet Marja-Leena Hentilä, Tuomas
Pakaslahti, Helena Ylilauri ja varajäsen Marja Liisa Prokkola sekä
sihteeri Sari Lampela.

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Keskusvaalilautakunta § 2 13.01.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kvltk § 2

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Hentilä ja Tuomas
Pakaslahti.
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Keskusvaalilautakunta § 3 13.01.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen työjärjestys

Kvltk § 3

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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Kunnanhallitus § 235 23.11.2020
Kunnanvaltuusto § 67 14.12.2020
Keskusvaalilautakunta § 4 13.01.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuutettujen määrä 1.1.2021 lukien

Khall 23.11.2020 § 235
 Kuntavaaleissa valittavien valtuustojen koot määräytyvät kuntalain

(410/2015) 16 §:n mukaisesti. Pykälän 1 momentissa säädetään val-
tuus ton vähimmäiskoosta. Pykälän 2 momentin mukaan valtuuston
pää tös valittavien valtuutettujen 1 momentissa tarkoitettua lu ku mää-
rää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman päätöksen muut ta mi-
ses ta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuo-
den loppuun mennessä eli siis viimeistään 31.12.2020.

 Jos kunta oli tehnyt vuoden 2017 kuntavaaleja varten päätöksen vä-
him mäis mää rää suuremmasta valtuutettujen määrästä ja ilmoittanut
sen oikeusministeriölle 31.12.2016 mennessä ja aikoo nyt jatkaa sa-
mal la valtuutettujen lukumäärällä vuoden 2021 kuntavaaleissa, il-
moi tus ta ei tarvitse oikeusministeriölle tehdä.

 Kunnan on huolehdittava, että ilmoitus tehdään sanotussa mää rä-
ajas sa. Vapaamuotoiset ilmoitukset toivotaan tehtävän säh kö pos tit-
se osoitteeseen vaalit@om.fi.

Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää valtuutettujen lukumäärää (alkaen 1.6.2021)
kos ke vas ta esityksestään valtuustolle.

Päätös: Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuuston koko pi de-
tään ennallaan eli 17 valtuutetun suuruisena 1.6.2021 alkavalla val-
tuus to kaudella.

Kvalt 14.12.2020 § 67

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvltk § 4

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Keskusvaalilautakunta § 5 13.01.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vaalikelpoisuus valtuustoon (liite 1)

Kvltk § 5 Yleisestä vaalikelpoisuudesta kunnan luottamustoimiin säädetään
kun ta lain 71 §:ssä. Yleisellä vaalikelpoisuudella tarkoitetaan edel ly-
tyk siä, jotka henkilön on täytettävä, jotta hänet voidaan valita kun-
nan luottamustoimeen. Lisäksi kuntalaissa säädetään toi mi elin koh-
tai sis ta vaalikelpoisuuden rajoituksista.

 Luottamushenkilöistä kunnan asukkaiden edustajia ovat ensi sijassa
hei dän vaaleissa valitsemansa valtuutetut. Lähtökohtana onkin, että
kun ta lais ten on voitava valita edustajikseen valtuustoon mieleisensä
hen ki lö, minkä vuoksi valtuutettuja koskevat vaalikelpoisuuden ra joi-
tuk set ovat vähäisempiä kuin muiden toimielinten jäsenten. Kun nal-
lis hal lin non uskottavuus ja toimivuus edellyttävät kuitenkin, että toi-
mi eli men jäseninä ei ole henkilöitä, joilla on liian voimakas oma tai
taus ta yh tei sön sä intressi valvottavanaan.

 Ensisijainen vastuu järjestelmän uskottavuudesta on puolueilla ja
muil la ehdokkaita asettavilla tahoilla. Vaalilain 153 ja 155 §:n mu-
kaan puolueen ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamiesten on eh do kas-
ha ke muk ses sa vakuutettava, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia.

 Vaalikelpoisuuden rajoitukset ovat poikkeus kuntalaisten oikeudesta
osal lis tua kunnan hallintoon. Tämän tyyppisiä säännöksiä on yleen-
sä tulkittava suppeasti. Käytännössä tämä merkitsee, että henkilö on
ra ja ta pauk ses sa katsottava vaalikelpoiseksi.

 Ehdokkaaksi asetetun henkilön vaalikelpoisuuden toteaa kunnan
kes kus vaa li lau ta kun ta 18.3.2021 pidettävässä kokouksessaan. Tul-
kin nan va rai ses sa tilanteessa ohjeena on, ettei henkilöä poisteta eh-
do kas lis tal ta. Jos henkilö on perusteetta poistettu ehdokaslistalta,
on mahdollista, että vaalit valituksen johdosta kumotaan ja jou du-
taan toimittamaan uudelleen. Jos henkilö jätetään ehdokaslistalle ja
myö hem min valituksen johdosta todetaan, ettei hän ole ollut vaa li-
kel poi nen, henkilön äänet tulevat sen vaaliliiton, puolueen tai yh teis-
lis tan hyväksi, johon ehdokas kuuluu ja vaalin tulosta oikaistaan
(vaa li lain 88 ja 103 §).

Yleinen vaalikelpoisuus
 Kuntalain 71 §:n mukaan kuntavaaliehdokkaan yleisen vaa li kel poi-

suu den edellytykset ovat:

 henkilöllä on kotikunta siinä kunnassa, jossa hän on eh dok-
kaa na,

 henkilöllä on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa si-
nä vuonna, jona valtuutetut valitaan ja

 henkilöä ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

 Henkilön kotikunta määräytyy kotikuntalain perusteella. Kun ta vaa li-
eh dok kaan vaalikelpoisuus ratkaistaan kunnan kes kus vaa li lau ta kun-
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Keskusvaalilautakunta § 5 13.01.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

nan kokouksessa 18.3.2021, jolloin viimeistään ehdokkaaksi ase te-
tun kotikunnan on oltava asianomainen kunta. (Käytännössä eh dok-
kaan kotikunnan pitänee olla ehdokaskunta jo silloin kun eh do kas-
ha ke muk set jätetään eli 9.3.2021.)

Vaalikelpoisuus valtuustoon
 Vaalikelpoisuutta valtuustoon rajoitetaan kuntalain 72 §:ssä. Vaa li-

kel poi nen valtuustoon ei ole:

 valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa
kos ke via valvontatehtäviä,

 kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kun nan hal li-
tuk sen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä
tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä,

 kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön pal ve-
luk ses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2
koh das sa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan hen ki-
löön eikä

 kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän
pal ve luk ses sa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rin nas-
taa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan
hen ki löön.

 Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen val-
tuu te tuk si, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toi-
mi kau si alkaa.

Liite 1 Kuntaliiton yleiskirje 10/2020: Vaalikelpoisuus valtuustoon

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 1/2021 9

Keskusvaalilautakunta § 6 13.01.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdokashakemusten vastaanottaminen

Kvltk § 6 Puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen
julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on
annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 9.3.2021
ennen klo 16.

Päätös: Lautakunta päätti, että hakemukset ja ilmoitukset ottaa vastaan
keskusvaalilautakunnan sihteeri.



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 1/2021 10

Keskusvaalilautakunta § 7 13.01.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ennakkoäänestyspaikka

Kvltk § 7 Ennakkoäänestys ajankohta on 7.-13.4.2021.
 Kunnanhallitus on päättänyt 7.12.2020 § 252, että yleisenä

ennakkoäänestyspaikkana toimii Lumijoen kunnanvirasto.
Ennakkoäänestyspaikka on avoinna ma-pe klo 10-18 ja la-su klo
12-16.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



Lumijoen kunta PÖYTÄKIRJA 1/2021 11

Keskusvaalilautakunta § 8 13.01.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vaalipäivän äänestyspaikka

Kvltk § 8 Varsinainen vaalipäivä on 18.4.2021.
 Kunnanhallitus on päättänyt 7.12.2020 § 252, että vaalipäivän

äänestyspaikkana toimii Lumijoen kunnanvirasto.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Keskusvaalilautakunta § 9 13.01.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vaalilautakunta

Kvltk § 9 Kunnanhallitus on asettanut vaalilautakunnan 14.12.2020 § 268.
 Vaalilautakunta vuoden 2021 kuntavaaleihin on:

 Jäsenet:
 Elsa Kärkkäinen, puheenjohtaja
 Reijo Kärkkäinen, varapuheenjohtaja
 Anna-Liisa Vesa
 Vesa Hintsala
 Jonna Vallström

 Varajäsenet:
 Aino Kukkohovi
 Heikki Nikola
 Sanna Savilampi
 Janne Rantala
 Kirsi Ollakka

 Vaalitoimikuntaa ei valittu, koska Lumijoella ei ole laitoksia, joissa
vaalitoimikuntaa tarvittaisiin.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Kunnanhallitus § 254 07.12.2020
Keskusvaalilautakunta § 10 13.01.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntavaalit 2021 - ulkomainonta

Khall 07.12.2020 § 254
 Kuntavaalien ulkomainonta suositetaan aloitettavaksi niillä alueilla,

jot ka ovat kunnan hallinnassa ja määräämisvallassa, viikkoa ennen
en nak ko ää nes tyk sen aloittamista eli 31.3.2021 alkaen. Mainonnan
aloit ta mi sen ajankohta, mainospaikat sekä vaalien ulkomainonnasta
kun nas sa vastaavien henkilöiden yhteystiedot on syytä saattaa vaa-
lei hin osallistuvien puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten
tie toon. Esimerkiksi puolueiden kohdalla ilmoitus on syytä tehdä nii-
den paikallisosastoille.

 Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain
sään nök set, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta en nak-
ko ää nes tys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että
nii den voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Läh-
tö koh ta na voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaa li huo-
neis toon taikka sen sisäänkäyntiin.

 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää, että ulkomainonta sallitaan aloitettavaksi
viik koa ennen ennakkoäänestystä eli 31.3.2021.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Kvltk § 10

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Keskusvaalilautakunta § 11 13.01.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kuntavaaleista tiedottaminen (liite 2)

Kvltk § 11 Kuntavaaleista tiedotetaan Rantalakeudessa, kuntatiedotteessa se-
kä kunnan ilmoitustaululla.

 Kuulutus julkaistaan vuoden ensimmäisessä kuntatiedotteessa, joka
il mes tyy 20.1.2021. Rantalakeudessa kuulutus julkaistaan
24.2.2021.Kunnan ilmoitustaululla kuulutus julkaistaan välittömästi.

 Lisäksi lautakunta päättää kotiäänestykseen ilmoittautumisesta, en-
nak ko- ja varsinaisen äänestyksen ajankohdista ja ehdokaslistan jul-
kai sua ja ulkomainontaa koskevan kuulutuksen jul kai su ajan koh das-
ta. Kuulutus jul kais taan Rantalakeudessa 24.3.2021, kun ta tie dot-
tees sa 31.3.2021 ja kunnan ilmoitustaululla 24.3.2021.

Liite 2 Luonnos kuulutuksesta

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Keskusvaalilautakunta § 12 13.01.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vaalitoimitsijat kuntavaaleissa 2021

Kvltk § 12 Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat: Jenna Greus ja Sonja Halonen
 Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden varahenkilöt: Aino

Kukkohovi ja Kirsi Ollakka
 Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat: Jonna Vallström ja Aino Kukkohovi
 Vaaliavustajat: Jenna Greus ja Sonja Halonen

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
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Keskusvaalilautakunta § 13 13.01.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Muut mahdolliset asiat ja kokouksen päättäminen

Kvltk § 13 Seuraavat keskusvaalilautakunnan kokoukset:

 15.3.2021 klo 18 (ehdokashakemusten tarkastus)
 18.3.2021 klo 16 (ehdokasasettelun vahvistaminen ja

ehdokaslistojen  yhdistelmän laatiminen)
 16.4.2021 klo 19 (ennakkoäänten tarkastus)
 18.4.2021 klo 18 (ennakkoäänten laskenta)
 19.4.2021 klo 10 (tarkastuslaskenta)
 21.4.2021 klo 18 (tuloksen vahvistaminen)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.


