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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENEN NIMEÄMINEN
Kunnanhallitus 26.04.2021 § 90
Vuoden 2021 kuntavaaleissa keskusvaalilautakuntana toimii vuoden 2017
vaaleissa valitun valtuuston asettama keskusvaalilautakunta, joka on valittu
koko vaalikaudeksi (vaalilaki 714/1998, 13 - 14 §). Keskusvaalilautakunta
vastaa vaalien monista käytännön järjestelyistä.
Keskusvaalilautakunta
Puheenjohtaja
Virtanen Veijo, KESK
Varapuheenjohtaja
Paunonen Pentti, KD
Kivinen Eila, SDP
Tamminen Mikko, KOK
Trast Jukka, PS
Varahenkilöt kutsumisjärjestyksessä
1. Luukkanen Marianne, VIHR
2. Lankia Pekka, KESK
3. Malin Markku, KD
4. Kuitunen Antero, KOK
5. Untolahti Raija, SDP
6. Lehtonen Jussi, PS
7. Nikkilä Lea-Elina, VIHR
Kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Vaalilain
14 § mukaan kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen
varajäsenen, jos lautakunnan varajäsen on kuollut taikka estynyt tai
esteellinen.
Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on
kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilaki § 13. Kunnan
keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä
sovelletaan hallintolain 27-30 § esteellisyyssääntelyä.
Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle
toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai
valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan
työskentelyyn
kyseisissä
vaaleissa.
Ehdokkaaksi
asettuvan
keskusvaalilautakunnan jäsenen tai varajäsenen on syytä harkita eron
pyytämistä, jolloin hänen tilalleen voidaan valita uusi jäsen tai varajäsen.
Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla henkilö, joka
on puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies. Vaaliasiamiehen tulee
pyytää eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä tai varajäsenyydestä.

Keskusvaalilautakunnan jäsen on esteellinen, jos hän tai hänen läheisensä
on asianosainen. Läheisellä tarkoitetaan mm. virkamiehen puolisoa tai
virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja
virkamiehelle erityisen läheistä henkilöä sekä tällaisen henkilön puolisoa.
Keskusvaalilautakunnan
neljä
varajäsentä
ovat
ehdokkaana
kuntavaaleissa
2021.
Jotta
keskusvaalilautakunnan
kokousten
päätösvaltaisuus voidaan turvata, kunnanhallituksen tulee määrätä neljä
väliaikaista varajäsentä kuntavaalien 2021 ajaksi.
Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus määrää neljä väliaikaista varajäsentä
keskusvaalilautakuntaan esteellisten tilalle.
Päätös:
Kunnanhallitus nimesi keskusvaalilautakunna varajäsenet seuraavasti:
1. Luukkanen Marianne, VIHR
2. Lankia Pekka, KESK
6. Lehtonen Jussi, PS
7. Nikkilä Lea-Elina, VIHR
__________

tilalle Anna-Maija Nieminen
tilalle Niilo Peltonen
tilalle Mikko Laaksonen
tilalle Raimo Vanhatalo

