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EHDOKASHAKEMUSTEN KÄSITTELY JA HUOMAUTUKSET 
 
Keskusvaali- Keskusvaalilautakunnalle on jätetty tiistaihin 9.3.2021 
ltk 1 § ennen klo 16:00 mennessä seuraavat ehdokashakemukset kuntavaaleissa: 

 
Perussuomalaiset r.p. 
Reisjärven Perussuomalaiset ry 
Vaaliasiamies Pauli Pietilä 
Vaaliasiamiehen varamies Tuomo Kinnunen 
 
Vasemmistoliitto r.p. 
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto ry 
Vaaliasiamies Asko Kukkola 
Vaaliasiamiehen varamies Eila Järvelä 
 
 Kansallinen Kokoomus r.p. 
Reisjärven Kokoomus ry 
Vaaliasiamies Tiina Kesänen 
Vaaliasiamiehen varamies Tapio Paalavuo 

 
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 
Reisjärven Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry 
Vaaliasiamies Heikki Jylkkä 
 
Suomen Keskusta r.p. 
Keskustan Reisjärven paikallisyhdistys ry 
Vaaliasiamies Antti Vedenpää 
Vaaliasiamiehen varamies Jouni Tilli 
 
Vapaa Reisjärvi yhteislista 
Vaaliasiamies Teuvo Nyman 
Vaaliasiamiehen varamies Anja Suontakanen 
 
Vaalien siirtämisestä pidettäväksi 13.6.2021 johtuen ehdokashakemuksia on 
ollut mahdollista täydentää 4.5.2021 klo 16.00 saakka. 9.3.2021 mennessä 
 jätettyihin ehdokashakemuksiin ovat vaaliasiamiehet toimittaneet seuraavat  
muutosehdotukset: 
 
Suomen Keskusta r.p:n varavaaliasiamies Jouni Tilli on 4.5.2021 toimittamallaan  
pyynnöllä pyytänyt keskusvaalilautakuntaa poistamaan 9.3.2021 jätetystä  
ehdokashakemuksesta Nea Kinnusen, koska hän on peruuttanut  
suostumuksensa 28.04.2021 päivätyllä ilmoituksellaan. 
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Vapaa Reisjärvi yhteislistan vaaliasiamies Teuvo Nyman on 4.5.2021 toimitta- 
nut 4.5.2021 Tapio Vinkan valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan 
lisäsivuineen, valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksen ja ilmoituksen, että valit-
sijayhdistys liittyy Vapaa Reisjärvi yhteislistaan. 
 
Kansallinen Kokoomus r.p:n vaaliasiamiehen varamies Tapio Paalavuo on 
4.5.2021 toimittanut suostumuksensa ryhtyä puolueen ehdokkaaksi ja että hän 
suostuu ottamaan vastaan valtuutetuntoimen. Puolueen vaaliasiamies Tiina Ke-
sänen on keskusvaalilautakunnan sihteerin pyynnöstä toimittanut 6.5. vakuu-
tuksen siitä, että puolueen ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. 
 
Perussuomalaiset r.p:n vaaliasiamiehen varamies Tuomo Kinnunen on  
4.5.2021 täydentänyt puolueen ehdokashakemusta ja toimittanut Petri Brusin  
ja Jarmo Kokkoniemen suostumukset puolueen ehdokkaiksi ja sitoumukset  
ottaa vastaan valtuutetuntoimen. Samalla Tuomo Kinnunen on toimittanut va-
kuutuksen siitä, että puolueen ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. 
 
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 36 §). 

 
Jos hakemusta ei ole annettu viranomaiselle määräaikana, se on jätettävä tut-
kimatta (VaaliL 36 § 2 mom). 

 
Kuntavaalien ehdokasasettelusta säädetään VaaliL 11 luvun 146 - 156 §:ssä. 
 
Kuntavaalien ehdokkaiden vaalikelpoisuudesta säädetään kuntalain (410/2015) 
71 §:ssä yleinen vaalikelpoisuus ja 72 §:ssä vaalikelpoisuus valtuustoon. 

 
Puolueen vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos  

 
1. ehdokashakemusta ei ole tehty vaalilain tai sen nojalla annettujen mää-

räysten 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). 

 
Jos ehdokashakemuksen ja siihen liitettyjen asiakirjojen oikaiseminen tai täy-
dentäminen on tarpeellista, vaaliasiamiehillä on siihen mahdollisuus viimeistään  
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12.5.2021 ennen klo 16. Keskusvaalilautakunnan on käsiteltävä määräaikana 
saapuneet ehdokashakemukset uudelleen ja tehtävä päätökset vaaliliittoja ja 
yhteislistoja koskevien ilmoitusten johdosta 12.5.2021 klo 16 jälkeen pidettä-
vässä kokouksessa.   

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunnan sihteeri on tutkinut 9.3.2021 mennessä jäte-

tyt ehdokashakemukset ja niihin 4.5.2021 tehdyt täydennykset ja muutokset ei-
kä hakemuksissa ole ollut huomautettavaa. Keskusvaalilautakunta hyväksyy 
vaaliasiamiesten tekemät muutosehdotukset, tarkastaa ehdokashakemukset ja 
tekee mahdolliset huomautukset vaaliasiamiehille. 

 
 Ehdokashakemusten mukaiset tiedot on syötetty vaalitietojärjestelmään.  Näin 
ollen puolueiden järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten voidaan arpoa. 

 
Päätös: Keskusvaalilautakunta tarkasti ehdokashakemukset, hyväksyi ehdo-
kashakemukset vaaliasiamiesten niihin ehdottamin muutoksin eikä huomautuk-
sia vaaliasiamiehille ollut tarvetta tehdä. Todettiin, että ehdokashakemusten 
mukaiset tiedot on syötetty vaalitietojärjestelmään ja että puolueiden järjestys 
ehdokaslistojen yhdistelmää varten voidaan arpoa. 
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PUOLUEIDEN KESKINÄISEN JÄRJESTYKSEN MÄÄRÄÄMINEN EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄSSÄ 
 
Keskusvaali- 
ltk 2 § Keskusvaalilautakunnan on määrättävä puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayh-

distysten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää varten. Kuntavaa-
leissa arvotaan  

 
1) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjes-

tys 
2) vaaliliitossa sen muodostaneiden puolueiden järjestys; sekä 
3) yhteislistojen keskinäinen järjestys. 

 
Yhteislistaan kuulumattomat valitsijayhdistykset järjestetään aakkosjärjestyk-
seen. 
 
Vaaliliittoon kuulumattomien ja vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdo-
kaslistat sekä yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten 
ehdokaslistat sijoitetaan järjestykseen siten, että ensin ovat puolueiden ehdo-
kaslistat ryhmiteltynä vasemmalta oikealle, sitten yhteislistat vastaavalla tavalla 
ryhmiteltyinä ja lopuksi yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdo-
kaslistat aakkosjärjestyksessä allekkain. Ehdokkaille annetaan tässä järjestykses-
sä numerot alkaen numerosta 2. 
 

Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta arpoo puolueiden keskinäisen järjestyksen eh-
dokaslistojen yhdistelmää varten ryhmiteltynä vasemmalta oikealle. Yhteislista 
sijoitetaan yhdistelmään puolueiden jälkeen oikealle. 

 
Päätös: Keskusvaalilautakunta arpoi puolueiden keskinäisen järjestyksen ja se 
muodostui seuraavaksi: 
 
Suomen Keskusta r.p. 
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 
Perussuomalaiset r.p. 
Vasemmistoliitto r.p. 
Kansallinen Kokoomus r.p. 
Vapaa Reisjärvi yhteislista 
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SEURAAVA KOKOUS 
 
Keskusvaali- 
ltk 3 § Jos puolueiden ja yhteislistan vaaliasiamiehille ei ole tehty huomautuksia 

ehdokashakemuksista eikä ehdokashakemuksiin näin ollen ole tarvetta tehdä 
muutoksia ja ne voidaan hyväksyä, on seuraava kokous pidettävä perjan-
taina 14.5.2021 viimeistään klo 16. (ehdokaslistojen yhdistelmän laatimi-
nen).  

   
Pja Ehdotus: Kokouksessa 26.4.2021 päätettiin kokoontua 14.5.2021 klo 12.  
 
 Päätös: Hyväksyttiin. 

 
 



Kunta / kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu

Hallitus / lautakunta 10.5.2021 1 - 3 §

Keskusvaalilautakunta

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä Kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
perusteet koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät

1 - 3 §

Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät

HL 48 §:n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
vaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax
viranomainen
ja - aika

Reisjärven keskusvaalilautakunta
Reisjärventie 8 
85900  REISJÄRVI
sähköposti: reisjarvi@reisjarvi.fi

Pykälät

.1.2021.Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla  14.5.2021 Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista. 
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimus- 
kirjelmän sisältö 
ja toimittaminen

Ks. jäljempänä

            Liitetään pöytäkirjaan



Sivu 
VALITUSOSOITUS
Valitusviran- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
omainen ja päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös
valitusaika on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 

asianomainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus puh. 029 56 42800 (vaihde)

sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          fax: 029 56 42841
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät Valitusaika

30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite           Pykälät  Valitusaika

        14  päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi     

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisu- Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
vaatimus-/   - päätös, johon haetaan muutosta
valituskirjelmän   - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
sisältö ja   - muutosvaatimuksen perusteet.
toimittaminen

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa (Tuomioistuin-
maksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäytnimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpainijana ja maksu
on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.                            Liitetään pöytäkirjaan

Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan 
viranomaisen asiaointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai 
lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä.

Markkinaoikeus 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja 
kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 
asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 
ilmoitetettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen 
tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan 
alkamisen ajankohdasta.

Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa 
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja 
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.


	Pöytäkirja 10.5.2021
	EHDOKASHAKEMUSTEN KÄSITTELY JA HUOMAUTUKSET
	PUOLUEIDEN KESKINÄISEN JÄRJESTYKSEN MÄÄRÄÄMINEN EHDOKASLISTOJEN YHDISTELMÄSSÄ

	Kopio Oikaisuvaatimusohje 10.5.2021 KESKUSVAALILAUTAKUNTA
	Kopio Oikaisuvaatimusohje 10.5.2021 KESKUSVAALILAUTAKUNTA_2



