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Pöytäkirjan tarkastajat:

Miehikkälän keskusvaalilautakunta  

Aika 14.06.2021 10:00 - 11:20

Paikka Kunnanvirasto

Käsitellyt asiat

§ Otsikko Sivu
21 Vaalipöytäkirjojen käsittely 4

22 Äänten tarkastuslaskenta 5
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Pöytäkirjan tarkastajat:

Osallistujat

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Halonen Kaija 10:00 - 11:20 puheenjohtaja

Ukkola Raimo 10:00 - 11:20 varapuheenjohtaja
Karhu Minna 10:00 - 11:20 jäsen
Seppälä Hilkka 10:00 - 11:20 Jäsen
Pekkanen Risto 10:00 - 11:20 varajäsen
Sivula  Sirpa 10:00 - 11:20 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 Minna Karhu ja Raimo Ukkola

Allekirjoitukset

 Kaija Halonen Sirpa Sivula
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

21 - 22

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

  Miehikkälä, 16.6.2021

  Minna Karhu   Raimo Ukkola
______________________________________________________________________________

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Pöytäkirja pidetään nähtävillä Miehikkälän kunnanvirastossa 17.6.2021

  Sirpa Sivula
  Palvelusihteeri
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Miehikkälän keskusvaalilautakunta § 21 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Vaalipöytäkirjojen käsittely

101/00.001/2020

Kevaltk 14.06.2021 § 21 Tarkastuslaskennan yhteydessä keskusvaalilautakunnan on käytävä läpi
vaa li lau ta kun tien laatimat vaalipöytäkirjat liitteineen. Mikäli kes kus vaa li lau-
ta kun ta havaitsee vaalipöytäkirjoissa merkittäviä puutteita tai virheitä, sen
on pyydettävä asiasta selvitys asianomaiselta vaalilautakunnalta. Sel vi tyk-
sen tulee olla keskusvaalilautakunnan käytettävissä ennen kuin vaalitulos
kun nas sa vahvistetaan.

 Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040-1991 907

Ehdotus Keskusvaalilautakunta tarkastaa vaalilautakuntien vaalipöytäkirjat.

Päätös Keskusvaalilautakunta tarkasti vaalilautakuntien vaalipöytäkirjat ja totesi,
että äänestysalueiden vaalipöytäkirjoissa ei ollut mitään huomautettavaa.
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Miehikkälän keskusvaalilautakunta § 22 14.06.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Äänten tarkastuslaskenta

101/00.001/2020

Kevaltk 14.06.2021 § 22 Vaalipäivän jälkeisenä päivänä eli maanantaina 14.6.2021 viimeistään klo
12 aloitettavassa kokouksessa keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä tar-
kas ta maan vaalipäivän äänestyksessä annettuja äänestyslippuja ja vaa li-
lau ta kun tien laskelmia.

 Tarkastuslaskennassa on päätettävä, mitkä äänestysliput on mitättöminä
jä tet tä vä huomioon ottamatta. Kunkin ehdokkaan hyväksi en nak ko ää nes-
tyk ses sä ja vaalipäivän äänestyksessä annetut hyväksytyt äänet on las ket-
ta va yhteen.

 Valmistelija: Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907

Ehdotus Keskusvaalilautakunta suorittaa vaalilain 87 §:n mukaisen tarkastuksen.

Päätös Keskusvaalilautakunta suoritti vaalilain 87 §:n mukaisen tarkastuksen ja
hyväksyi Saivikkalan äänestysalueen vaalilautakunnan hylkäämän
äänestyslipun (numeron lisäksi äänestyslippuun oli kirjoitettu ehdokkaan
nimi).

 Äänet jakautuivat seuraavasti:

 Muurikkalan äänestysalue; ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän
äänestyksessä yhteensä 138 hyväksyttyä ääntä.

 Saivikkalan äänestysalue; ennakkoäänestyksessä 291 hyväksyttyä ääntä
ja 4 hylättyä ääntä, yhteensä 295 ja vaalipäivän äänestyksessä 210
hyväksyttyä ääntä. Ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänet yhteensä
501.

 Suur-Miehikkälän äänestysalue; ennakkoäänestyksessä 201 hyväksyttä
ääntä ja 2 hylättyä ääntä, yhteensä 203 ja vaalipäivän äänestyksessä 142
hyväksyttyä ääntä. Ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänet yhteensä
343.

 Kunnan kaikki äänet; 982 hyväksyttyä äänetä ja 6 hylättyä ääntä, yhteensä
988.

 Tallennusraportit tarkastuksen tuloksesta liitteenä.
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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:  21 - 22

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.


