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Ptk tark. 
 
 

Miehikkälän kunnanhallitus 

 
Aika 14.12.2021 klo 12:30 - 13:24 
 
Paikka Kunnanvirasto 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 

 
§ 194 Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenten täydentäminen 4 

§ 195 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten täydentäminen 6 
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Ptk tark. 
 
 

 
Osallistujat 
 
 Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Alastalo Tarja 12:30 - 13:24 puheenjohtaja  
 Hallikainen Jukka 12:30 - 13:24 varapuheenjohtaja  
 Heino Sari 12:30 - 13:24 jäsen  
 Laapas Asko 12:30 - 13:24 jäsen  
 Rikkola Riitta 12:30 - 13:24 jäsen  
 Salmela Joonas 12:30 - 13:24 jäsen  
 Suoknuuti Kari 12:30 - 13:24 jäsen  

 
Muu Heinonen Jari 12:30 - 13:24 kunnanvaltuuston pj.  
 Astola Matti 12:30 - 13:24 kunnanvaltuuston 1. vpj.  
 Ylönen Arto 12:30 - 13:24 esittelijä, pöytäkirjanpitäjä  

 
Poissa Kallio Heikki 12:30 - 13:24 kunnanvaltuuston 2. vpj.  

 
 
 
 

 
Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja 
paikan. Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun antaa 
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 
asiat. Hallintosäännön 128 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja 
oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 
puolet jäsenistä on saapuvilla. 
 
Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus. 

   
 
Päätös  Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Pöytäkirjan tarkastustapa 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.8.2021 päättänyt, että toimikauden 
1.8.2021 - 31.5.2025 aikana kunnanhallituksen pöytäkirja tarkastetaan 
kahden kullakin kerralla aakkosjärjestyksessä valitun jäsenen toimesta.
   

Päätösehdotus (kj) Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jukka Hallikaisen ja 
Sari Heinon. 

 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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Ptk tark. 
 
 

 
 
Allekirjoitukset 
 
 
 Tarja Alastalo Arto Ylönen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 

 
Käsitellyt asiat 
 

194 - 195 
 

 
Pöytäkirjan tarkastus Miehikkälä, 15.12.2021 
 
 
  
  Jukka Hallikainen  Sari Heino 

 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

Miehikkälän kunnanvirasto     
 
  
 
  Marja Kauppila 
  Hallintosihteeri 
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_______________________________________________________________________________ 
 
Kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenten täydentäminen 
 
 
Khall 21.06.2021 § 106 
52/01.011.00/2021 
 Vaalilain 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudek-

seen kunnan keskusvaalilautakunta. 
 
 Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 

ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kui-
tenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestyk-
seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tu-
lee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleis-
sa (2021) ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.  

 
 Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 mo-

mentti: 
 
 Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimis-

sä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lu-
kuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kum-
piakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

 
 Valmistelija: Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 
 
Kunnanjohtajan ehdotus      
  
  Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee 

toimikaudeksi 1.8.2021-  31.5.2025 kunnan keskusvaalilautakuntaan viisi 
(5) jäsentä ja varajäsenet siihen järjestykseen, kun ne tulevat varsinaisten 
jäsenten sijaan sekä valitsee varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja va-
rapuheenjohtajan. 

 
Päätös  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 __________  
 
Kvalt 09.08.2021 § 26  
 
Päätös  Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kunnan keskusvaalilautakun-

nan jäseniksi toimikaudeksi 1.8.2021 - 31.5.2025 seuraavat henkilöt: 
 
 Kaija Halonen 
 Seppo Suomalainen 
 Jimi Pesu 
 Hilkka Seppälä 
 Sannamari Paldanius 
 
 ja varajäseniksi seuraavassa järjestyksessä: 
 
 1. Osmo Suortti 
 2. Aila Korpela 
 3. Harri Husu 
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 4. Katriina Törönen 
 5. Mari Kuokka 
 
 Puheenjohtajaksi nimettiin Kaija Halonen ja varapuheenjohtajaksi Seppo  

Suomalainen. 
 
 
 
KhMi 14.12.2021 § 194    
3/00.00.01.04/2021    
 
 
Valmistelija Kunnanjohtaja Arto Ylönen, puh. 050 349 9571 

 
Keskusvaalilautakunnan jäsen Sannamari Paldanius ja varajäsen Aila 
Korpela ovat ilmoittaneet asettuvansa ehdokkaaksi tammikuun 2022 
aluevaaleissa. Vaalilain mukaan ehdokas ei voi olla 
keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen.  
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle jäsenen nimeämistä Sannamari 
Paldaniuksen tilalle ja varajäsenen nimeämistä Aila Korpelan tilalle kunnan 
keskusvaalilautakuntaan. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
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_______________________________________________________________________________ 
 
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten täydentäminen 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
KhMi 08.11.2021 § 162  
  
 
 
Valmistelija Palvelusihteeri Sirpa Sivula, puh. 040 1991 907 

 
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja 
asetettava: 

 kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
kolme 

 laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai 
useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä 
varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. 

 
 Vaaliviranomaisia koskevat kelpoisuus- ja esteellisyyssäännöt 

aluevaaleissa ovat tiivistetysti seuraavat: 
 
 Vaalilautakunta 
 Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan 

vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että 
varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, 
jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa 
siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi 
olla ehdokas. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, että 
vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” 
voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä 
pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalikuntiin, jäseniksi 
voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia 
henkilöitä. 

 
 Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta 

vaalilautakunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai 
varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, 
kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä 
oleva aluevaalien ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa 
toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.  

 
 Vaalitoimikunta 
 Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan 

vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että 
varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, 
jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa 
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siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi 
olla vaalien ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai 
vanhempansa. Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta 
missä hyvinvointialueessa tahansa: esimerkiksi hyvinvointialueella A 
ehdokkaaksi asetun sisarus ei ole kelpoinen vaalitoimikunnan jäseneksi 
missään kunnassa. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota siihen, 
että vaalilain 15 §:n 2 momentin sanamuotoa ”mahdollisuuksien mukaan” 
voidaan soveltaa myös siten, että jos puolueet eivät niille tehdystä 
pyynnöstä huolimatta nimeä riittävästi ehdokkaita vaalitoimkuntiin, 
jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen 
vaalikelpoisia henkilöitä. 

 
 Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta 

vaalitoimikunnan toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai 
värajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä. 

 
 Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta 

tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. 
Sekä varsinaisissa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja 
miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 

 
 Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa 

toimitettavaa ennakkoäänestystä on asetettava siihen järjestykseen, jossa 
he tulevat jäsenten sijaan. 

 
 Miehikkälän kunta on jaettu seuraaviin äänestysalueisiin: 
 
 001 Muurikkala 
 002 Saivikkala 
 003 Suur-Miehikkälä 

 
Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 

 
Päätösehdotus Kunnanhallitus valitsee jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin ja 

vaalitoimikuntaan aluevaaleja varten.    
 

Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita jäsenet ja varajäsenet 
vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan seuraavasti: 

  
 01 Muurikkalan äänestysalueen vaalilautakunta 
 

Pj. Husu Ismo Yrittäjä Muurikkala 

Vpj. Retzlaf Marjatta Eläkeläinen Muurikkala 

Jäsen Nieminen Ari Eläkeläinen Muuurikkala 

Jäsen Heino Sari Luokanopettaja  

Jäsen Jokimies Riku Yrittäjä Muurikkala 

  
 Varajäsenet: 
  

1. Kärhä Ismo Eläkeläinen Muurikkala 

2. Spännäri Tina Yrittäjä Muurikkala 

3. Nieminen Tiia Yrittäjä Muurikkala 

4. Halonen Josefina Kirjastovirkailija Muurikkala 
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5. Kumpulainen Aleksei Logistiikkainsinäööri Muurikkala 

 
  
 02 Saivikkalan äänestysalueen vaalilautakunta 
  

Pj. Kaitainen Markku Eläkeläinen Miehikkälä 

Vpj. Hallikainen Jaana Caddiemaster Miehikkälä 

Jäsen Suoknuuti Kari Eläkeläinen Miehikkälä 

Jäsen Heino Mikko Luokanopettaja Miehikkälä 

Jäsen Kuikka Pauliina Pastori Miehikkälä 

 
 
 
 Varajäsenet: 
 

1. Rinnesalmi Keijo Eläkeläinen Miehikkälä 

2. Jääskeläinen Juhani Eläkeläinen Miehikkälä 

3. Vanhala Johanna Yrittäjä Miehikkälä 

4. Peltola Mia Luokanopettaja Miehikkälä 

5. Lehikoinen Arto  Miehikkälä  

 
  
 03 Suur-Miehikkälän äänestysalueen vaalilautakunta 
 

Pj. Värri Kari Mv. Suur-Miehikkälä 

Vpj. Peltola Kari Maatalousyrittäjä Suur-Miehikkälä 

Jäsen Vanhoja Riitta Diakoni AMK Pitkäkoski 

Jäsen Kivelä Soile Siistijä Suur-Miehikkälä 

Jäsen Suortti Osmo Eläkeläinen Pitkäkoski 

 
 Varajäsenet: 
 

1. Kataikko Leena Eläkeläinen Salo-Miehikkälä 

2. Suomalainen Seppo  Lapjärvi 

3. Kokkala Hannu Mv. Salo-Miehikkälä 

4. Takala Esko Eläkeläinen Purho 

5. Suomalainen Tuula Controller Lapjärvi 

 
  
 Vaalitoimikunta 
  

Pj. Tylli Heikki Eläkeläinen Miehikkälä 

Vpj. Jääskeläinen Hannele Eläkeläinen  Miehikkälä 

Jäsen Vanhoja Raimo  Pitkäkoski 

 
 Varajäsenet: 
  

1. Maaskola Ulla Sairaanhoitaja Miehikkälä 

2. Porkka Veijo Eläkeläinen Salo-Miehikkälä 

3. Kenraali Vaula Eläkeläinen Miehikkälä 
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KhMi 07.12.2021 § 187  
  

 
Pauliina Kuikka on ilmoittanut asettuvansa ehdolle tammikuun 2022 
aluevaaleissa. Hänen tilalleen tulee valita uusi jäsen Saivikkalan 
äänestysalueen vaalilautakuntaan. 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää Saivikkalan äänestysalueen vaalilautakunnan 
jäsenen nimeämisestä Pauliina Kuikan tilalle. 
 

Päätös Kunnanhallitus päätti nimetä Kirsi Tanskan Saivikkalan äänestysalueen 
vaalilautakunnan jäseneksi. 

 
 
 
 
 
 
 
KhMi 14.12.2021 § 195    
2/00.00.00.04/2021    
 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.8.2021 § 26 nimennyt 
keskusvaalilautakuntaan jäseneksi Seppo Suomalaisen ja varajäseneksi 
Osmo Suortin. Kunnanhallitus on valinnut Osmo Suortin Suur-Miehikkälän 
äänestysalueen vaalilautakuntaan jäseneksi ja Seppo Suomalaisen 
varajäseneksi. Sama henkilö ei voi toimia keskusvaalilautakunnassa ja 
äänestysalueen vaalilautakunnassa. 
 
Tina Spännäri on ehdokkaana tammikuun 2022 aluevaaleissa 
 

Esittelijä Miehikkälän kunnanjohtaja 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää Suur-Miehikkälän äänestysalueen vaalilautakunnan 
jäsenen nimeämisestä Osmo Suortin tilalle ja varajäsenen nimeämisestä 
Seppo Suomalaisen tilalle sekä Muurikkalan äänestysalueen 
vaalilautakunnan jäsenen nimeämisestä Tina Spännärin tilalle.  

 
Päätös Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita  

 
1. Suur-Miehikkälän äänestysalueen vaalilautakuntaan jäseneksi Osmo 
Suortin tilalle Matti Nurmelan (yrittäjä, Suur-Miehikkälä) ja varajäseneksi 
Seppo Suomalaisen tilalle Manu Törösen (eläkeläinen, Pitkäkoski). 
 
2. Muurikkalan äänestysalueen vaalilautakuntaan varajäseneksi Tina 
Spännärin tilalle Satu Husun (farmaseutti, Muurikkala). 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 194 

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kunta-
lain 136 §:n mukaan hakea muutosta. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 195 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 

 kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Miehikkälän kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista säh-
köistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Miehikkälän kunta ja tarken-
nuksena päätöksen tehneen viranomaisen yksilöintitiedot (toimielimen nimi) 
 
Kirjaamon yhteystiedot: MIEHIKKÄLÄN KUNTA,  
 
Postiosoite:  Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä  
Sähköpostiosoite:   miehikkala@miehikkala.fi  

  Puhelinnumero:   05-74901 

  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa-
timuksen kirjallisesta muodosta. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, posti-
osoite ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteys-
tietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Miehikkälän kunnan 
kirjaamosta. 
 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon www.miehikkala.fi. 


