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Pöytäkirjan tarkastajat:

Miehikkälän keskusvaalilautakunta  

Aika 14.05.2021 12:00 - 12:16

Paikka Kunnanvirasto

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu
15 Päätökset asiamiesten ilmoitusten johdosta 3

16 Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 4

17 Ehdokaslistojen yhdistelmän painaminen ja
tiedoksisaattaminen

5

18 Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely 6
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Halonen Kaija 12:00 - 12:16 puheenjohtaja

Ukkola Raimo 12:00 - 12:16 varapuheenjohtaja
Karhu Minna 12:00 - 12:16 jäsen
Seppälä Hilkka 12:00 - 12:16 Jäsen
Pekkanen Risto 12:00 - 12:16 varajäsen
Sivula  Sirpa 12:00 - 12:16 sihteeri

Poissa Ahonen Terho jäsen

_________________________________________________________________________________

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen

viisijäsenisenä. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus.

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai-
seksi.

_________________________________________________________________________________

Pöytäkirjan tarkastustapa

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hilkka Seppälä ja Risto Pekkanen.

Allekirjoitukset

 Kaija Halonen Sirpa Sivula
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
15 - 18

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Pöytäkir-
jan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

  Miehikkälä, 20.5.2021

  Hilkka Seppälä  Risto Pekkanen

_________________________________________________________________________________

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja pidetään nähtävillä Miehikkälän kunnanvirastossa 21.5.2021

  Sirpa Sivula
  Palvelusihteeri
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Miehikkälän keskusvaalilautakunta § 15 14.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Päätökset asiamiesten ilmoitusten johdosta

101/00.001/2020

Kevaltk 14.05.2021 § 15 Vaalilain 40 §:n mukaan ehdokashakemusta koskevan asian uudelleen
käsitteleminen ehdokashakemuksen peruutuksen johdosta ja niitä
ehdokashakemuksia sekä niitä vaaliliittoja ja yhteislistoja koskevia
ilmoituksia, joissa on tehty huomautus, koskevat päätökset, ehdokkaan
poistaminen huomautuksen tai ehdokkaan kuoleman johdosta.

 Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on tehtävä peruutus
kirjallisesti ehdokashakemukset käsittelevälle viranomaiselle viimeistään
31. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 12.00.

 Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907

Ehdotus Keskusvaalilautakunta toteaa, että mainitun pykälän mukaisia ilmoituksia
ei keskusvaalilautakunnalle ollut saapunut määräaikana.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Miehikkälän keskusvaalilautakunta § 16 14.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

101/00.001/2020

Kevaltk 14.05.2021 § 16
Liite 1 Ehdokaslistojen yhdistelmä

 Vaalilain 41 §:n mukaan ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen
on laadittava 31. päivänä ennen vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan
ehdokaslistojen yhdistelmä, jossa on samalle puolelle lehteä painettuna:

 1) yhteinen otsikko sen selvittämiseksi, mitä vaaleja varten yhdistelmä on
laadittu; sekä

 2) puolueiden ehdokaslistat, yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomien
valitsijayhdistysten ehdokaslistat.

 Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907

Ehdotus Keskusvaalilautakunta päättää vahvistaa ehdokaslistojen yhdistelmän
liitteen mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Miehikkälän keskusvaalilautakunta § 17 14.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ehdokaslistojen yhdistelmän painaminen ja tiedoksisaattaminen

101/00.001/2020

Kevaltk 14.05.2021 § 17 Ehdokaslistojen yhdistelmä laaditaan ja painetaan kunnanvirastossa.

 Vaalilain 44 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan tulee saattaa
kun ta vaa lien ehdokaslistojen yhdistelmä tai siinä olevat tiedot taikka tieto
sii tä, missä yhdistelmä on nähtävänä, äänioikeutettujen tiedoksi sillä ta val-
la kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja lisäksi kes kus vaa li lau ta-
kun nan kokoushuoneistossa julkaistavalla ilmoituksella. Tarpeellinen mää-
rä yhdistelmiä on hyvissä ajoin ennen vaaleja toimitettava kun nan hal li tuk-
sel le, vaalilautakunnille, vaalitoimikunnille ja kunnan alueella olevien
yleisten en nak ko ää nes tys paik ko jen vaalitoimitsijoille. Niitä on lisäksi
toimitettava eh dok kai ta asettaneiden puolueiden, yhteislistojen ja
yhteislistaan kuu lu mat to mien valitsijayhdistysten vaaliasiamiehille.
Yhdistelmiä on myös pi det tä vä kunnan asukkaiden saatavana.

 Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907

Ehdotus Keskusvaalilautakunta päättää julkaista ehdokaslistojen yhdistelmän Kaa-
kon kul mas sa, kunnan kotisivuilla ja ilmoitustaululla.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Miehikkälän keskusvaalilautakunta § 18 14.05.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Ennakkoäänestysasiakirjojen käsittely

101/00.001/2020

Kevaltk 14.05.2021 § 18 Keskusvaalilautakunnalle saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat
tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten,
että perjantaina 11.6.2021 ennen kello 19 saapuneet
ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä.

 Keskusvaalilautakunnan harkintaan jää, miten se käytännössä suorittaa
ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen. Tämä riippuu olennaisesti siitä,
miten paljon ja minkä tyyppisiä ennakkoäänestysasiakirjoja lautakuntaan
saapuu. Jos tarkastettavia ennakkoäänestysasiakirjoja on vähän, voi
päätösvaltainen keskusvaalilautakunta itse tarkastaa kaikki asiakirjat
yhdessä tai useammassa kokouksessa. Jos taas tarkastettavia
ennakkoäänestysasiakirjoja tulee runsaasti, keskusvaalilautakunta voi
päättää, että keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä avustavan
henkilökunnan kanssa suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavan
tarkastamisen keskusvaalilautakunnan käsittelyä varten lautakunnan
antamien ohjeiden mukaisesti.

 ennakkoäänestysasiakirjojen käsittelyssä on seuraavat vaiheet:
 Vaihe 1: Lähetekuoren osoitekentän tarkastaminen
 Vaihe 2: Lähetekuoren lajittelu äänestysalueittain
 Vaihe 3: Lähetekuoren avaaminen ja sen sisällä olevien lähetekirjeen ja

vaalikuoren tarkastaminen
 Vaihe 4: Ennakkoäänestyksen hyväksyminen tai jättäminen huomioon

ottamatta
 Vaihe 5: Hyväksyttyjen ennakkoäänestysten merkitseminen tarvittaessa

äänioikeusrekisteriin ja/tai vaaliluetteloihin
 Vaihe 6: Määräajan jälkeen  saapuneiden lähetekuorten käsittely

 Aikaisemmissa vaaleissa ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettu
päivittäin kunnanvirastossa.

 Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907

Ehdotus Keskusvaalilautakunta päättää valtuuttaa Sirpa Sivulan ja Tuija
Koskimiehen tarkistamaan ja käsittelemään ennakkoäänestysasiakirjat.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.



MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2021 7

Pöytäkirjan tarkastajat:

MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhaku-
kiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä vaalilain 100 §:n mukaista valitusta, kuntalain 136  §:n mukaan
oikai su vaa ti mus ta ei kä kun nal lis va li tus ta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
pykä lät:  15 - 18

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137  §:n 1 mom.  mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, pykälät:

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimus-
oikeus

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen, pykälät:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus-
Viranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Miehikkälän keskusvaalilautakunnalle, os. Keskustie 4 A 49700 Miehikkälä

Oikaisuvaatimus-aika
ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuk-
sen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittami-
nen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisu-
vaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

VALITUSOSOITUS
Valitusviran-
omainen ja valitusai-
ka

Päätökseen, jolla vaalien tulos on vah vis tettu, saa ha kea muu tosta va lit ta malla sen mu kaan kuin vaa li lain
8 luvussa säädetään.  101 §:n mu kaan vali tus oikeus on sillä, jonka etua tai oi keutta pää tös louk kaa, sekä
jokaisella vaaleissa ehdok kaana olleella henkilöllä ja ehdo kas hakemuk sen anta neella puolu eella ja
yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastai nen.  Li säksi saavat pää töksestä valitaa sillä
perusteella, että vaalit on toimi tettu virheellisessä järjes tyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien
tulokseen:
1) jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu henkilö; ja
2) kunnallisvaaleissa kunnan jäsen
Valitus tehdään lääninoikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.

Valitusviranomainen:
Itä-Suomen hallinto-oikeus, Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 Kuopio
puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501, ita-suomi.hao@oikeus.fi

- pykälät

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen
laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmäs sä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo ai-
kaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä
säädetään.

Valitusasiakirjojen
toi mittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, va pun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensim-
mäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lä hetin väli-
tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitus ajan päätty-
mistä.

Lisätietoja Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin
voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.


