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EHDOKASHAKEMUSTEN RATKAISEMINEN 
 
Keskusvaali- Keskusvaalilautakunta on käsitellyt 6.3.2017 pidetyssä 
ltk § 12 kokouksessa määräaikaan mennessä jätetyt ehdokashakemukset, 

joihin keskusvaalilautakunnalla ei ole ollut huomauttamis-
ta. 

 
 Puolueen vaaliasiamiehillä on ollut oikeus tehdä keskiviik-

koon 8.3.2017 klo 16 mennessä ehdokkaan nimeä, arvoa, am-
mattia tai tointa taikka kotikuntaa koskevia tarkistuksia. 
Ne määräaikana perille toimitetut ehdokashakemukset, joita 
vastaan huomautuksia ei ole tehty, on keskusvaalilautakun-
nan hyväksyttävä. 

 
 Vaaliasiamiehet eivät ole em. määräaikaan mennessä tehneet 

tarkistuksia ehdokashakemuksiin. 
 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta toteaa, ettei sille ole tul-

lut VaaliL 38 §:n mukaisia vaaliasiamiesten tarkistuksia ja 
että ehdokashakemukset on hyväksytty sellaisina kuin ne on 
hyväksytty 6.3.2017 kokouksessa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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EHDOKASHAKEMUSTEN RATKAISEMISEN JÄLKEEN TEHTÄVÄT PÄÄTÖKSET 
 
Keskusvaali- Käsitellään VaaliL 40 §:ssä säädetyt sekä ehdokkaan poistot 
ltk § 13 että ehdokashakemusten peruutukset. Jos ehdokas on kuollut, 

häntä ei oteta ehdokaslistojen yhdistelmään.  
 

Puolueen vaaliasiamiehiltä ei ole tullut ilmoituksia VaaliL 
40 §:ssä mainituista asioista. 

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta toteaa, ettei sen tietoon 

ole tullut VaaliL 40 §:ssä tarkoitettuja asioita. 
 
 Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin. 
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EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄN LAATIMINEN 
 
Keskusvaali- Keskusvaalilautakunnan on laadittava ehdokaslistojen  
ltk § 14 yhdistelmä, jossa on samalle puolelle lehteä painettuna: 
 

- yhteinen otsikko 
- puolueiden ehdokaslistat 

 
Puolueiden ehdokaslistat sijoitetaan 6.3.2017 kokouksessa 
arvotussa järjestyksessä ryhmiteltynä vasemmalta oikealle. 
Ehdokkaille annetaan tässä järjestyksessä numerot alkaen 
numerosta 2. 
 
Puolueiden ehdokkaiden tiedot merkitään asianomaisen puolu-
een nimen alle näiden ilmoittamassa järjestyksessä ryhmi-
teltynä yhdelle tai useammalle palstalle ylhäältä alaspäin. 
 
Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdistelmään numero, nimi 
ja arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttä-
en. Yhdistelmään ei merkitä henkilötunnuksia. Puolueiden 
nimet merkitään yhdistelmään noudattaen puoluelain 4 §:n ja 
yhdistyslain 9 §:n 2 momentin säännöksiä. 
 
Sihteeri on laatinut liitteen mukaisen luonnoksen yhdistel-
mästä. 
 
Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että ehdo-
kasrekisteriin merkitään jokaisesta ehdokkaasta ehdokaslis-
tojen yhdistelmässä olevat tiedot ja henkilötunnus. Merkin-
tä on tehtävä viimeistään torstaina 9.3.2017 klo 18.00. 

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta hyväksyy liitteen mukaisen 

yhdistelmän ja merkitsee valtakunnalliseen ehdokasrekiste-
riin kunnan valmiiksi. 

 
 Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin.  
 

Sihteeri merkitsi klo 12.57 kunnan valmiiksi valtakunnalli-
seen ehdokasrekisteriin. 
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EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄN TIEDOKSISAATTAMINEN JA JAKELU 
 
Keskusvaali- Keskusvaalilautakunnan tulee saattaa kunnallisvaalien  
ltk § 15 ehdokaslistojenyhdistelmä tai siinä olevat tiedot taikka 

tieto siitä, missä yhdistelmä on nähtävänä, äänioikeutettu-
jen tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saate-
taan tiedoksi ja lisäksi keskusvaalilautakunnan kokoushuo-
neistossa julkaistavalla ilmoituksella. Tarpeellinen määrä 
yhdistelmiä on hyvissä ajoin ennen vaaleja toimitettava 
kunnanhallitukselle, vaalilautakunnille, vaalitoimikunnille 
ja kunnan alueella olevien yleisten ennakkoäänestyspaikko-
jen vaalitoimitsijoille. Niitä on lisäksi toimitettava eh-
dokkaita asettaneiden puolueiden vaaliasiamiehille. Yhdis-
telmiä on pidettävä kunnan asukkaiden saatavana. 

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää saattaa ehdokaslis-

tojen yhdistelmässä olevat tiedot äänioikeutettujen tiedok-
si Reisjärvi -lehden 22.3.2017 ilmestyvässä numerossa ja 
samana päivänä julkaisemalla ehdokaslistojen yhdistelmän 
virallisella ilmoitustaululla sekä ilmoituksella keskusvaa-
lilautakunnan kokoushuoneistossa. Keskusvaalilautakunnan 
sihteeri suorittaa muut VaaliL 44 §:ssä mainitut jakelut.  

  
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 


