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KOKOUSAIKA 

 
 18.3.2021 klo 15.53 – 15.58 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
 

 
Vuokko Sulkakoski 
Petteri Laukkonen, etäyhteys 

Susanna Välikangas 
Virpi Mäkelä, etäyhteys 
Anneli Mars 

 
puheenjohtaja 
jäsen 
1.varajäsen 
2.varajäsen 
4.varajäsen 
 
 
 

Läsnä 
x 
x 
x 
x 
x 
 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Pummila, pöytäkirjanpitäjä 
 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Todettiin. 
 

 
ASIAT 

 
§§ 16 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

 
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin  
 
Susanna Välikangas         Anneli Mars 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
Vuokko Sulkakoski 
puheenjohtaja 
 

 
 
 
Jouni Pummila 
 pöytäkirjanpitäjä  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä   . päivänä maaliskuuta 2021 
     
 
Susanna Välikangas             Anneli Mars 
 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

Evijärven kunnan verkkosivuille     .     .2021 
 
 
Jouni Pummila 
pöytäkirjanpitäjä 
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 Sisällysluettelo: 
 

16 § EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄN LAATIMINEN .............................................. 21 
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16 § EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄN LAATIMINEN 

Keskusvaaliltk. § 16 
18.3.2021     Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 
 Vaalilain 41 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on laadittava 31. päivänä ennen 

vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan ehdokaslistojen yhdistelmä, jossa on sa-
malle puolelle lehteä painettuna: 
1. otsikko sen selvittämiseksi mitä vaaleja varten yhdistelmä on laadittu 
2. puolueiden ehdokaslistat, yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayh-

distysten ehdokaslistat. 
 

Ehdokaslistat sijoitetaan keskusvaalilautakunnan kokouksessaan 15.3.2021 arpo-
maan järjestykseen vaalilain 41 §:n mukaan siten, että ensin ovat puolueiden ehdo-
kaslistat vasemmalta oikealle, sitten yhteislistat ja lopuksi yhteislistaan kuulumatto-
mien valitsijayhdistysten ehdokaslistat aakkosjärjestyksessä allekkain. 
Ehdokkaille annetaan numerot tässä järjestyksessä alkaen numerosta 2. 
 
Keskusvaalilautakunta on arponut kokouksessaan 15.3.2021 § 113, puolueiden ja 
vaaliliitossa olevien puolueiden keskinäisen järjestyksen.  
 
Vuoden 2021 kuntavaalien ajankohdan siirtämisestä kesäkuun 13. päivälle on 
12.3.2021 tehty lakiesitys (HE 33/2021 vp).  Oikeusministeriö on 17.3.2021 lähettänyt 
kirjeen kuntien kunnanhallituksille sekä keskusvaalilautakunnille.  Kirjeessä suositel-
laan 18.3.2021 tehtäviin keskusvaalilautakunnan päätökseen ehdokaslistojen yhdis-
telmästä seuraavaa: 
 
Jos keskusvaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun ja laatii ehdokaslistojen yhdis-
telmän torstaina 18.3.2021, oikeusministeriö suosittelee, että ehdokaslistojen yhdis-
telmän painattamista ei kuitenkaan tehtäisi, vaan odotettaisiin, kunnes eduskunta on 
ratkaissut vaalien siirtämistä koskevan asian ja uusi laki on tullut voimaan. Keskus-
vaalilautakunnan ei tarvitse tässä tilanteessa noudattaa VAT-ohjeen nro 3b valmiiksi 
merkitsemistä koskevaa määräaikaa. 
 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta laatii 2021 kuntavaalien ehdokaslistojen 
yhdistelmän ja ehdokkaiden numeroinnin vasta eduskunnan tekemän lakimuutospää-
töksen jälkeen uuden lain mukaisena päivämääränä. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 


