Kuntavaalien 2021 ehdokashakemusten tarkastaminen sekä puolueiden, yhteislistojen ja
valitsijayhdistysten keskinäisen järjestyksen määrääminen ehdokaslistojen yhdistelmässä
71/00.00.00.00/2021
Keskvltk 10.05.2021 § 30
Selostus

Määräajassa eli tiistaihin 4.5.2021 klo 16.00 mennessä keskusvaalilautakunnalle
on jätetty yhdeksän (9) hakemusta ehdokaslistojen julkaisemista varten. Koonti
ehdotetuista ehdokaslistoista on liitteenä 1. Täydelliset ehdotukset
ehdokaslistoiksi sekä ehdokashakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävänä
lautakunnan kokouksessa.
Saapumisjärjestyksessä:
1. Vihreä liitto r.p.
2. Sininen Tulevaisuus r.p
3. Perussuomalaiset r.p.
4. Suomen Keskusta r.p.
5. Kansallinen Kokoomus r.p.
6. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
7. Liike Nyt r.p.
8. Vasemmistoliitto r.p.
9. Suomen Kristillisdemokraatit r.p.
Vaalilain 35 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen on
tutkittava, ovatko ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja
yhteislistasta 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.
Ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen asiana ei ole tutkia, miten
jäsenäänestys ja ehdokkaiden asettaminen siihen liittyvine menettelyineen
puolueessa taikka sen piiri-, perus- tai muussa järjestössä taikka puolueen
jäseniä kunnassa edustavassa yhdistyksessä on toimitettu.
Vaalilain 36 §:n ehdokashakemukset niihin liitettyine asiakirjoineen tarkastetaan
34. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessa.
Jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole
annettu viranomaiselle määräaikana, se jätetään tutkimatta.
Puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen
vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos:
1) ehdokashakemusta tai ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole tehty
tämän lain tai se nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka
ehdokashakemukseen ei ole liitetty tässä laissa edellytettyjä asiakirjoja;
2) ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1 kohdassa mainitusta syystä voida
pitää lainmukaisina; taikka
3) ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu
samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla.

Vaalilain 37 §:n mukaan edellä 36 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa määrätään
puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys
ehdokaslistojen yhdistelmää varten.
Arvotaan:
1) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys;
2) vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys; sekä
3) yhteislistojen keskinäinen järjestys.
Yhteislistaan kuulumattomat valitsijayhdistykset järjestetään
aakkosjärjestykseen.
Vaaliasiamiesten oikaisut, täydennykset, tarkistukset ja poistot
keskusvaalilautakunnan tekemien huomautusten johdosta on tehtävä
viimeistään keskiviikkona 12.5.2021 ennen klo 16.00 (VaaliL 38 §).
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Keskusvaalilautakunta tarkastaa jätetyt hakemukset sekä päättää:
1. pyytää vaaliasiamiehiä tarkistamaan hakemusten tarkastuksessa
mahdollisesti esille tulleet asiat ja
2. arpoa puolueiden keskinäisen järjestyksen.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Kaikki ehdokkaat todettiin vaalikelpoisiksi. Todettiin, että
keskuvaalilautakunnalla ei ollut huomauttamista vaaliasiamiesten jättämistä
ehdokaslistoista.
Keskusvaalilautakunta suoritti arvonnan puolueiden keskinäisen järjestyksen
määräämiseksi, puolueiden järjestys on seuraava:
1. Sininen Tulevaisuus r.p
2. Suomen Keskusta r.p.
3. Perussuomalaiset r.p.
4. Vihreä liitto r.p.
5. Liike Nyt r.p.
6. Kansallinen Kokoomus r.p.
7. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
8. Vasemmistoliitto r.p.
9. Suomen Kristillisdemokraatit r.p.
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