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Osallistujat

Läsnä

Poissa

Nimi
Halonen Kaija
Ukkola Raimo
Karhu Minna
Seppälä Hilkka
Pekkanen Risto
Sivula Sirpa

Klo
16:00 - 16:20
16:00 - 16:20
16:00 - 16:20
16:00 - 16:20
16:00 - 16:20
16:00 - 16:20

Ahonen Terho

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
Jäsen
varajäsen
sihteeri

Lisätiedot

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 päätösvaltaiseksi.
_________________________________________________________________________________
Pöytäkirjan tarkastustapa
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Minna Karhu ja Raimo Ukkola.

Allekirjoitukset
Kaija Halonen
Puheenjohtaja

Sirpa Sivula
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
13 - 14

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Miehikkälä, 14.5.2021

Minna Karhu
Raimo Ukkola
_________________________________________________________________________________
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Pöytäkirja pidetään nähtävillä Miehikkälän kunnanvirastossa 21.5.2021.

Sirpa Sivula
Palvelusihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ehdokashakemusten alustava käsittely
101/00.001/2020
Kevaltk 15.03.2021 § 6
Vaalilain 152 - 156 §:ien mukaan puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen julkaisemisesta sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään
9.3.2021 ennen klo 16.00. Ehdokaslistojen julkaisemista koskevien hakemusten tarkastaminen tapahtuu 15.3.2021 pidettävässä keskusvaalilautakunnan kokouksessa.
Vaalilain 35 §:n mukaan ehdokashakemukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja
yhteislistasta jätetty sille laissa säädetyssä määräajassa ja onko asiakirjat
laadittu laissa tai sen nojalla säädetyin tai määrätyin muodoin sekä ovatko
ehdokkaat vaalikelpoisia ja onko heidän ehdokkuudellaan muutoin laissa
säädettyä estettä.
Ehdokashakemukset käsittelevän viranomaisen asiana ei ole tutkia, miten
jäsenäänestys ja ehdokkaiden asettaminen siihen liittyvine menettelyineen
puolueessa taikka piiri-, perus- tai muussa järjestössä taikka puolueen jäseniä kunnassa edustavassa yhdistyksessä on toimitettu.
Vaalilain 36 §:n mukaan ehdokashakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen
tarkastetaan 34. päivänä ennen muiden vaalien vaalipäivää pidettävässä
kokouksessa.
Jos ehdokashakemusta tai ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole annettu viranomaisen määräaikana, se jätetään tutkimatta.
Puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen
vaaliasiamiehelle on viipymättä huomautettava, jos:
1. ehdokashakemusta taikka ilmoitusta vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole
tehty tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti taikka
ehdokashakemukseen ei ole liitetty tässä laissa edellytettyjä asiakirjoja;
2. ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta kuin 1 kohdassa mainitusta syystä voida pitää lainmukaisina; taikka
3. ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on
asetettu samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai useammalla listalla.
Keskusvaalilautakunnalle on jätetty määräaikana seuraavat ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset:
Vihreä Liitto r.p. vaaliasiamiehen varamies Jonna Ihalainen jätti kahden (2)
ehdokkaan hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään 8.3.2021 klo 9:00.
Suomen Kristillisdemokraatit r.p. vaaliasiamies Osmo Suortti jätti yhden (1)
ehdokkaan hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään ja ilmoituksen
vaaliliitosta Kansallinen Kokoomus r.p. kanssa 8.3.2021 klo 9.40.
Liike Nyt r.p. vaaliasiamies Aila Korpela jätti kolmen (3) ehdokkaan
hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään 8.3.2021 klo 10.10.
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Suomen Sosialidemokraattinen Puolue vaaliasiamies Sari Heino jätti
kahden (2) ehdokkaan hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään
8.3.2021 klo 10.35.
Perussuomalaiset r.p. vaaliasiamies Anja Kivelä ja vaaliasiamiehen
varamies Kari Suoknuuti jättivät seitsemän (7) ehdokkaan hakemuksen
ehdokaslistojen yhdistelmään 8.3.2021 klo 11.40.
Suomen Keskusta r.p. vaaliasiamies Raimo Pakkanen ja vaaliasiamiehen
varamies Wilma Kirkkopelto jättivät seitsemäntoista (17) ehdokkaan
hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään 8.3.2021 klo 11.45.
Kansallinen Kokoomus r.p. vaaliasiamies Petri Oikarinen jätti kahdeksan
(8) ehdokkaan hakemuksen ja ilmoituksen vaaliliitosta Suomen
Kristillisdemokraatti r.p. kanssa 9.3.2021 klo 8.30.
Oikeusministeriön ohjeen 8.3.2021 mukaan; Ehdokasasettajien on
mahdollista täydentää hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 saakka.
Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040-1991 907
Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää tarkastaa saapuneet ehdokashakemukset.

Päätös

Keskusvaalilautakunta tarkasti 9.3.2021 klo 16 mennessä saapuneet
ehdokashakemukset ja totesi, että huomautettavaa vaaliasiamiehille ei ole
__________

Kevaltk 10.05.2021 § 13

Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä siirrettiin huhtikuun 18 päivästä kesäkuun 13 päivään vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetulla lailla
(256/2021), joka tuli voimaan 29.3.2021.
Kuntavaalien toimittamisaikataulu määräytyy vaalipäivän (13.6.2021) mukaisesti.
Ehdokasasettelun aika-taulu on seuraava:
-tiistai 4.5.2021 ennen klo 16: Ehdokashakemukset viimeistään tehtävä
keskusvaalilautakunnille (VaaliL 714/1998, 152 §),
-maanantai 10.5.2021: Hakemusten käsittely ja lista-arvonta (VaaliL, 36-37
§);
-keskiviikko 12.5.2021: Hakemusten uudelleen käsittely, jos huomautuksia
on tehty (VaaliL 39 §);
-perjantai 14.5.2021: Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen ja ehdokkaiden tietojen merkitseminen valta-kunnalliseen ehdokasrekisteriin (VaaliL
41 ja 43 § sekä 189 §).
Vaaliasiamiehen 9.3.2021 mennessä (”vanhan lain” mukainen hakemusten
viimeinen jättöpäivä) keskusvaalilautakunnalle tekemä ehdokashakemus
on sellaisenaan edelleen voimassa, jollei vaaliasiamies muuta sitä 4.5.
mennessä. Ehdokashakemusta ei siis tarvitse tehdä uudelleen 4.5. mennessä, jos tarkoitus on, että hakemus pysyy muuttumattomana. Sama koskee ilmoituksia vaaliliitoista ja yhteislistoista.
Puolueen nimenkirjoittajien ilmoitus puoluetta kunnassa edustavasta yhdistyksestä ja kyseisen yhdistyksen antama ilmoitus vaaliasiamiehestä, jotka
oli annettu 9.3.2021 mennessä tehdyn ehdokashakemuksen liitteenä, ovat
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edelleen voimassa, jollei puolue tai yhdistys niitä muuta. Keskusvaalilautakunnan on kuitenkin tarkistettava puolueiden nimenkirjoittajien tilanne oikeusministeriön 26.4. antaman ilmoituksen (ks. kohta 9) mukaisesti. Jos nimenkirjoittajat ovat vaihtuneet, puolueen on tehtävä uusi ilmoitus puoluetta
edustavasta yhdistyksestä.
Ehdokkaan suostumus ja vakuutus, joka oli 9.3.2021 mennessä annetun
ehdokashakemuksen liitteenä, on edelleen voimassa sellaisenaan ja huolimatta siitä, että siihen on mahdollisesti merkitty kohtaan vaalipäivä
”18.4.2021”. Jos ehdokas haluaa peruuttaa jo allekirjoittamansa suostumuksen, hänen tulee ilmoittaa, mieluiten todisteellisesti, siitä vaaliasiamiehelle siten, että vaaliasiamies ehtii puolestaan ilmoittaa keskusvaalilautakunnalle ennen 4.5.2021 klo 16 poistavansa ehdokkaan listalta.
Vaaliasiamies voi muuttaa 9.3.2021 mennessä tekemäänsä ehdokashakemusta aina 4.5. ennen klo 16 saakka. Hän voi:
-lisätä listalle uuden ehdokkaan,
-poistaa listalta jonkun ehdokkaan,
-muuttaa jonkun ehdokkaan tietoja,
-muuttaa ehdokkaiden järjestystä listalla,
-peruuttaa koko hakemuksen.
Lisäksi vaaliasiamiehet voivat 4.5.2021 ennen klo 16 saakka
-purkaa 9.3.2021 mennessä ilmoitetun vaaliliiton tai yhteislistan,
-muodostaa kokonaan uuden vaaliliiton tai yhteislistan.
Vaaliasiamies voi halutessaan tehdä kokonaan uuden ehdokashakemuksen, vaikka olisi tehnytkin hakemuksen jo 9.3.2021 mennessä. Tällöin
myöhemmin tehty hakemus kumoaa vanhan.
Vaaliasiamies, joka ei tehnyt ehdokashakemusta 9.3.2021 mennessä, voi
tehdä normaaliin tapaan ehdokashakemuksen 4.5. mennessä.
Keskusvaalilautakunta voi valmistavasti tarkastaa sille jo jätettyjä ehdokashakemuksia ennen 10.5.2021 pidettävää kokoustaan. Valmistavassa tarkastuksessa on huomioitava, että kuntavaalien äänioikeusrekisteri perustetaan lauantaina 24.4. edellisen päivän (23.4.) VTJ-tietojen pohjalta. Kaikki
4.5. mennessä tehdyt hakemukset on kuitenkin viimeistään tarkastettava
10.5. pidettävässä kokouksessa.
Keskusvaalilautakuntien kokoukset, jotka pidettiin 15.3., 17.3. ja 18.3.2021
(VaaliL 36, 37, 39-41 ja 43 §) sekä niissä tehdyt ratkaisut ovat mitätöityneet vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä annetun lain tultua voimaan.
Näin ollen esimerkiksi siinäkin tilanteessa, jossa 9.3. mennessä tehtyihin
ehdokashakemuksiin ei tehtäisi mitään muutoksia 4.5. mennessä, keskusvaalilautakunnan tulee suorittaa kaikki niitä koskevat vaalilaissa säädetyt
toimenpiteet uudelleen.
Keskusvaalilautakunnalle on jätetty määräaikana seuraavat ehdokaslistojen julkaisemista koskevat hakemukset:
Vihreä Liitto r.p. vaaliasiamiehen varamies Jonna Ihalainen jätti kahden (2)
ehdokkaan hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään 8.3.2021.
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Suomen Kristillisdemokraatit r.p. vaaliasiamies Osmo Suortti jätti yhden (1)
ehdokkaan hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään ja ilmoituksen vaaliliitosta Kansallinen Kokoomus r.p. kanssa 8.3.2021.
Liike Nyt r.p. vaaliasiamies Aila Korpela jätti kolmen (3) ehdokkaan hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään 8.3.2021.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue vaaliasiamies Sari Heino jätti kahden (2) ehdokkaan hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään 8.3.2021.
Perussuomalaiset r.p. vaaliasiamiehen varamies Kari Suoknuuti jätti kahdeksan (8) ehdokkaan hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään
3.5.2021.
Suomen Keskusta r.p. vaaliasiamies Raimo Pakkanen jätti kahdeksantoista (18) ehdokkaan hakemuksen ehdokaslistojen yhdistelmään 3.5.2021.
Kansallinen Kokoomus r.p. vaaliasiamies Petri Oikarinen jätti yhdeksän (9)
ehdokkaan hakemuksen ja ilmoituksen vaaliliitosta Suomen Kristillisdemokraatti r.p. kanssa 4.5.2021.
Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907
Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää tarkastaa kaikki saapuneet hakemukset.

Päätös

Keskusvaalilautakunta tarkasti 4.5.2021 klo 16.00 mennessä saapuneet
hakemukset ja totesi, että huomautettavaa vaaliasiamiehille ei ole.
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Puolueiden keskinäinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmässä
101/00.001/2020
Kevaltk 10.05.2021 § 14

Keskusvaalilautakunta arpoo maanantaina 10.5.2021 pidettävässä kokouksessa puolueiden, yhteislistojen ja valitsijayhdistysten keskinäisen järjestyksen ehdokaslistojen yhdistelmää vasten. Perjantaina 14.5.2021 pidettävässä kokouksessa keskusvaalilautakunta laatii ehdokaslistojen yhdistelmän.
Ehdokaslistojen yhdistelmän laatimisesta on yksityiskohtaiset määräykset
vaalilain 41 §:ssä. Pääpiirteissään laatimisjärjestys on seuraava.
1. Arvotaan (maanantaina 10.5.2021)
a) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen
järjestys;
b) vaaliliiton muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys vaaliliitossa;
c) yhteislistojen keskinäinen järjestys.
2. Merkitään
a) puolueet ja vaaliliitot arvotussa järjestyksessä ryhmiteltyinä vasemmalta
oikealle; Vaaliliitto on erotettava riittävän selkeästi vaaliliittoon kuulumattomista puolueista;
b) yhteislistat arvotussa järjestyksessä puolueiden jälkeen vasemmalta oikealle;
c) yhteislistoihin kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdokkaat aakkosjärjestyksessä yhteislistojen jälkeen äärimmäiseksi oikealle yläriviltä alkaen
allakkain.
3. Merkitään
Puolueiden ja yhteislistojen ehdokkaat näiden ilmoittamassa järjestyksessä
ylhäältä alaspäin ja tarvittaessa kahdelle tai useammalle vierekkäiselle
palstalle riveittäin vasemmalta oikealle.
4. Merkitään
Ehdokkaille juoksevat järjestysnumerot alkaen numerosta 2.
Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta arpoo puolueiden järjestyksen.

Päätös

Suoritetussa arvonnassa
a) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden ja vaaliliittojen keskinäinen
järjestys on:
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Vihreä Liitto r.p.
Vaaliliitto (Kansallinen Kokoomus r.p. ja Suomen Kristillisdemokraatit r.p.)
Liike Nyt r.p.
Suomen Keskusta r.p.
Perussuomalaiset r.p.
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b) Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden keskinäinen järjestys on:
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.
Kansallinen Kokoomus r.p.
c) Valitsijayhdistyksiä ei ole
Numerot ovat seuraavat:
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.
Vihreä Liitto r.p.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.
Kansallinen Kokoomus r.p.
Liike Nyt r.p.
Suomen Keskusta r.p.
Perussuomalaiset r.p.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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MUUTOKSENHAKU
Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä vaalilain 100 §:n mukaista valitusta, kuntalain 136 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa,
pykälät: 13 ja 14
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 137 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, pykälät:

OIKAISUVAATIMUS
Oikaisuvaatimusoikeus
OikaisuvaatimusViranomainen
Oikaisuvaatimus-aika
ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika

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 tehdään Miehikkälän keskusvaalilautakunnalle, os. Keskustie 4 A 49700 Miehikkälä
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla sen mukaan kuin vaalilain
8 luvussa säädetään. 101 §:n mukaan valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä
jokaisella vaaleissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja
yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Lisäksi saavat päätöksestä valitaa sillä
perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä 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, valituskirjelmässä
on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

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 aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä
säädetään.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin
voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.
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