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Kokousaika Maanantaina 15.3.2021 klo 18.00 – 19.04 
Kokouspaikka Humppilan kunnanvirasto, valtuustosali 
Läsnä  Riitta Nokkala, puheenjohtaja 
  Tero Alhomäki 
  Eva Sunabacka   
  Tuija Miettinen, 1. varajäsen 
  Arja Koivula, 2. varajäsen 
  Johanna Kuronen, sihteeri 
 
 
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Keskusvaaliltk.8 § Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on 

päätösvaltainen viisijäsenisenä. 
 
 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 
jäsenmääräänsä nähden päätösvaltaiseksi. 

 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Keskusvaaliltk.9 § Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan 

toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päätti 
edellisessä kokouksessaan, että pöytäkirja tarkastetaan aina 
lautakunnan seuraavassa kokouksessa ja sen allekirjoittavat 
puheenjohtaja, sihteeri sekä kaikki edellisessä kokouksessa olleet 
jäsenet.   

 
 
Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin, hyväksyttiin ja 
allekirjoitettiin. 

 
 
KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO 
 
Keskusvaaliltk. 10 § Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja on keskustellut 

hallintojohtajan kanssa sihteerin palkkiosta. Kuten 
aikaisemminkin, sihteerille maksetaan kokouspalkkiot virka-ajan 
ulkopuolisista kokouksista kunnan palkkiosäännön mukaan. 
Tämän lisäksi maksetaan kertapalkkio 1000 euroa, joka 
maksetaan kesäkuussa.  

 
 
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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VAALIEN AJANKOHDAN SIIRTYMINEN 
 
Keskusvaaliltk. 11 § Maan hallitus on esittänyt vaalien siirtämistä. Eduskunta aloittaa 

asian käsittelemisen tiistaina 16.3.2021. Vaalien järjestämistä 
jatketaan vanhan lain ja aikataulun mukaisesti, kunnes toisin 
ilmoitetaan. 

 
 
Päätös: Yksimielisesti päätettiin, että edetään nykyisen lain 
mukaisesti.  

 
 

EHDOKASHAKEMUSTEN KÄSITTELY JA MAHDOLLISET HUOMAUTUKSET 
VUODEN 2021 KUNTAVAALEISSA 
 
Keskusvaaliltk.12 § Vaalilain 36 §:n mukaan ehdokashakemukset niihin liittyvine 

asiakirjoineen tarkastetaan 34. päivänä ennen vaalipäivää 
pidettävässä kokouksessa. Mahdolliset huomautukset on 
viipymättä saatettava tiedoksi puolueen, yhteislistan tai 
yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen 
vaaliasiamiehelle.  

 
 
 Päätös: Keskusvaalilautakunta tarkasti ehdokashakemukset niihin 

liittyvine asiakirjoineen.  
 

Ehdokkaan Esko Järvinen hakemus toimitettu kahteen kertaan 
eikä hakemuksissa ollut mitään eroja. Päätettiin, että poistetaan 
toinen hakemus ja sihteeri ilmoittaa asiasta puolueen 
vaaliasiamiehelle.  

 
 
PUOLUEUIDEN, VAALILIITTOJEN, YHTEISLISTOJEN JA VALITSIJAYHDISTYSTEN 
KESKINÄISEN JÄRJESTYKSEN MÄÄRÄÄMINEN EHDOKASLISTOJEN 
YHDISTELMÄSSÄ 
 
Keskusvaaliltk. 13 § Vaalilain 37 §:n mukaan määrätään puolueiden, yhteislistojen ja 

valitsijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdokaslistojen 
yhdistelmää varten. 

 
 Kuntavaaleissa 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. 
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Päätös: Lautakunnan suorittaman arvonnan tuloksena 
ehdokaslistojen yhdistelmään tulevat puolueet seuraavaan 
järjestykseen vasemmalta oikealle.  
 
Perussuomalaiset r.p. 
Vihreä liitto r.p. 
Kansallinen Kokoomus r.p. 
Suomen Keskusta r.p. 
Sosiaalidemokraatit r.p. 
Vasemmistoliitto r.p. 
 
Ei vaaliliittoja, yhteislistoja eikä yhteislistaan kuulumattomia. 

 
 
MUUT MAHDOLLISESTI ESIIN NOUSEVAT ASIAT  
 
Keskusvaaliltk. 14 § Oikeusrekisterikeskuksen järjestämä vaaliklinikka järjestetään 

seuraavan kerran maanantaina 29.3. klo 13:00-14:30 ja 
keskiviikkona 31.3. klo 13:00-14:30. Keskusvaalilautakunnan 
sihteeri osallistuu vaaliklinikkaan ja muut keskusvaalilautakunnan 
jäsenet voivat halutessaan osallistua samaan lähetykseen 
kunnanvirastolla. 

 
Keskusteltiin vaalimateriaaleista. Keskusvaalilautakunnan 
puheenjohtaja ja sihteeri tekevät inventaarion nykyisistä 
materiaaleista. 
 
Seuraava keskusvaalilautakunnan kokous torstaina 18.3.2021 klo 
16:00. Keskiviikolle 17.3.2021 klo 18:00 sovittua 
keskusvaalilautakunnan kokousta ei pidetä. 

 
 
 
 
Riitta Nokkala    Johanna Kuronen 
puheenjohtaja    sihteeri 
 
 
 
 
 
Eva Sunabacka    Tero Alhomäki 
 
 
 
 
 
Tuija Miettinen    Arja Koivula 


