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Osallistujat

Läsnä

Poissa

Nimi
Halonen Kaija
Ukkola Raimo
Karhu Minna
Pekkanen Risto
Maaskola Vesa
Sivula Sirpa

Klo
16:00 - 16:15
16:00 - 16:15
16:00 - 16:15
16:00 - 16:15
16:00 - 16:15
16:00 - 16:15

Ahonen Terho
Seppälä Hilkka

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen
varajäsen
sihteeri

Lisätiedot

jäsen
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 Vesa Maaskola

Allekirjoitukset
Kaija Halonen
Puheenjohtaja

Sirpa Sivula
Pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
23 - 23
Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Miehikkälä, 17.6.2021

Minna Karhu
Vesa Maaskola
_____________________________________________________________________________
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä
Pöytäkirja pidetään nähtävillä Miehikkälän kunnanvirastossa
17. - 24.6.2021

Sirpa Sivula
Palvelusihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen
101/00.001/2020
Kevaltk 16.06.2021 § 23
Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen keskiviikkona 16.6.2021
viimeistään klo 18 aloitettavassa kokouksessaan. Tässä kokouksessa suoritetaan myös tarvittaessa vaalilain 90 §:n mukaiset arvonnat.
Keskusvaalilautakunta vahvistaa
- ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut,
- mahdollisten arvontojen tulokset
- mitättömien äänten määrän ja
- äänten kokonaismäärän (hyväksytyt äänet yhteensä + mitättömät äänet).
Pöytäkirjaan on merkittävä näin vahvistetut äänimäärät ja vertausluvut sekä lisäksi kunkin valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitun nimi sekä ehdokaslistojen yhdistelmän mukaiset arvo, ammatti tai toimi.
Keskusvaalilautakunnan on viipymättä annettava tieto vaalien tuloksesta
oikeusministeriölle. Tämä tapahtuu siten, että keskusvaalilautakunta viipymättä tallentaa tarkastuslaskennan tuloksen vaalitietojärjestelmän laskentajärjestelmään ja kuittaa tallennuksen valmiiksi.
Lisäksi keskusvaalilautakunnan on viipymättä
- julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi ja
- annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa
saatetaan tiedoksi.
Keskusvaalilautakunnan on otettava tuloslaskentajärjestelmästä pöytäkirjan liitteiksi ainakin seuraavat tulosteet (raportit):
- KT 10 Äänestysaktiivisuus kunnassa (liite 1)
- KT 11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain (liite 2)
- KT 20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain (liite 3)
- KT 21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta, (liite 4)
- KT 23 Ehdokkaat vertausluvuittain, (liite 5)
- KT 26 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain, (liite 6)
- KT 29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet, (liite 7)
- KT 32 Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista, (liite 8) ja
- KT 90 Mitättömät äänestysliput perusteittain, (liite 9)

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

Keskusvaalilautakunta päättää vahvistaa ja julkaista kuntavaalien tuloksen
sekä suorittaa vaalilain 90 §:n mukaiset arvonnat.

Päätös

Keskusvaalilautakunta vahvisti 13.6.2021 pidettyjen kuntavaalien tuloksen
liitteiden mukaisesti.
Vahvistettiin äänten kokonaismäärä
Hyväksytyt äänet

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Mitättömät äänet

6

Valtuustopaikat jakautuivat seuraavasti:

Suomen Keskusta r.p.

Kansallinen Kokoomus r.p.

Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.

Perussuomalaiset r.p.

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.

11
4
1
2
1

Suoritettiin seuraavat arvonnat tasatilanteessa:
28 Pakkanen Raimo
36 Ylä-Kotola Juho

Kesk
Kesk

19
19

ääntä
ääntä

2. sija
1. sija

26 Kärhä Ismo
35 Kati Taina

Kesk
Kesk

14
14

ääntä
ääntä

1. sija
2. sija

40 Kumpulainen Aleksei
43 Pesu Jimi

PS
PS

8
8

ääntä
ääntä

1. sija
2. sija

Samavertauslukuisten ehdokkaiden järjestys ryhmittymien välillä on arvottu
vaalitietojärjestelmässä.
5
43

Paldanius Sannamari
Pesu Jimi

Vertausluku: 17,000
Vertausluku: 17,000

VIHR 1. sija
PS
2. sija

Pöytäkirjan liitteenä on vahvistetut äänimäärät ja vertausluvut sekä kunkin
valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valitun nimi sekä ehdokaslistojen yhdistelmän mukaiset arvot, ammatti tai toimi.
Pöytäkirja liitteineen ja valitusosoituksineen julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla 7 päivän ajan (17. - 24.6.2021).
Luettelo valtuutetuista ja heidän varajäsenistään julkaistaan 23.6.2021
ilmestyvässä Kaakonkulmassa.
Lisäksi keskusvaalilautakunta toteaa, että Perussuomalaisten ehdokas
Satu Kivelä on muuttanut 2.6.2021 Lappeenrantaan ja näin ollen hänet
todetaan vaalikelvottomaksi Miehikkälän kunnassa.

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:
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 valittaa 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 23

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.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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