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KOKOUSAIKA 

 

Maanantai 14.6.2021 klo 9.00-10.20 
 

 
KOKOUSPAIKKA 

 

Kokoushuone Sydänmaa, kunnanvirasto 
 

 
SAAPUVILLA OL-
LEET JÄSENET 
(ja merkintä siitä, 
kuka toimi puheen-
johtajana) 

 
Jäsen:    Paikalla:            Varajäsen:    Paikalla: 

    

Veli Pulkkinen, pj.                  x     Vuokko Rossi 1.varajäsen   
Eino Räsänen, vpj.                    x             Jarmo Pasanen 2. varajäsen  
Juha Laitinen                         x     Taimi Mertaniemi 3.varajäsen 
Mirja Korhonen                    x     Heikki Simonen 4. varajäsen  
Pekka Mäklin                         x       Juhani Jäntti 5. varajäsen   
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OLLEET 
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PÄÄTÖS-VALTAI-
SUUS 
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PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja -
aika sekä tarkasta-
jien valinta) 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan 
 
 
 
Mirja Korhonen                                         Pekka Mäklin    

 
PÖYTÄKIRJAN AL-
LEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

 
 
Puheenjohtaja     Pöytäkirjanpitäjä 

       
 
 
Veli Pulkkinen                          Pia Harmokivi 

 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkas-
tettu ja todettu ko-
kouksen kulun mu-
kaiseksi.  

 
Tarkastusaika 

 
Allekirjoitukset 
 
 

 
 

 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 

kunnantoimistolla 16.6.2021 
 
Virka-asema     Allekirjoitus 
 
 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri   Pia Harmokivi 
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Keskusvaalilautakunta  28 § 16.6.2021   2 

 
 
KUNTAVAALIN TULOKSEN VAHVISTAMINEN, JULKAISEMINEN JA TULOKSESTA TIEDOT-
TAMINEN  
 

Keskusvaaliltk 28 § Vaalilain 95 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien 
tuloksen 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa 
kokouksessaan. Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä: 

    1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoi-
tuksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän 
ajaksi; 

    2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään val-
tuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa 
saatetaan tiedoksi; sekä 

    3) annettava tieto vaalien tuloksesta Oikeusministeriölle sen määräämällä 
tavalla. 

    Vaalilain 88 §:n mukaan ehdokkaiden saamat äänimäärät lasketaan yh-
teen siten, että vaaliliittoon kuulumattoman puolueen ehdokkaiden ääni-
määrät puolueen hyväksi. 

    Jos käy ilmi, että ehdokas ei ole vaalikelpoinen tai on kuollut, tulevat sellai-
sen ehdokkaan saamat äänet kuitenkin sen puolueen hyväksi, johon ehdo-
kas kuuluu. 

    89 §:n mukaan vaaliliittoon kuulumattomaan puolueeseen kuuluvien eh-
dokkaiden keskinäinen järjestys puolueessa määräytyy heidän saamiensa 
henkilökohtaisten äänimäärien mukaan. Tässä järjestyksessä ehdokkaille 
annetaan vertausluvut siten, että kunkin puolueen ehdokas saa vertauslu-
vukseen puolueen hyväksi annettujen äänten koko lukumäärän, toinen 
puolet siitä, kolmas kolmanneksen, neljäs neljänneksen ja niin edelleen. 

    90 §:ssä säädetään, että jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret, 
niiden keskinäinen järjestys ratkaistaan arpomalla. Mikäli ehdokkaiden 
keskinäinen järjestys ratkaistaan arpomalla, muutetaan ehdokkaiden jär-
jestys vaalitietojärjestelmässä suoritetun arvonnan mukaiseksi.  

    91 §:n mukaan vaalien tuloksen määräämiseksi kuntavaaleissa kirjoitetaan 
kaikkien ehdokkaiden nimet heidän vertauslukujensa suuruuden mukai-
seen järjestykseen ja kunkin ehdokkaan nimen kohdalle merkitään hänen 
vertauslukunsa. Tästä nimisarjasta valitaan sarjan alusta alkaen niin 
monta ehdokasta kuin kunnassa valitaan valtuutettuja. 
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Keskusvaalilautakunta  27§ 16.6.2021   3 

 

Keskusvaaliltk 28 § Keskusvaalilautakunnan päätösehdotus:  

    1. Keskusvaalilautakunta vahvistaa  

    - Ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut 

    - Arvontojen tulokset 

    - Mitättömien äänten määrän 

    - Äänten kokonaismäärän (hyväksytyt äänet yhteensä + mitättömät äänet) 

2. Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjan liitteeseen merkitään vahvistetut 
äänimäärät ja vertausluvut sekä kunkin valtuutetuksi valitun nimi sekä 
arvo, ammatti tai toimi. Vaalitietojärjestelmän raportit liitetään pöytäkirjan 
liitteeksi. 

3. Keskusvaalilautakunta julkaisee vaalin tuloksen laittamalla sen sisältä-
vän pöytäkirjan valitusosituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitus-
taululle seitsemän päivän ajaksi. 

Valitusaika alkaa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu. Päätökseen liitetään 
muutoksenhakuohje ja selvitys muutoksenhakuprosessista vaalilain 100-
106 §:n mukaisesti.   

4. Keskusvaalilautakunta antaa luettelon valtuutetuiksi valituista ja heidän 
varajäsenistään valtuustolle ja tiedottaa siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoi-
tukset kunnassa saatetaan tiedoksi. 

5.  Keskusvaalilautakunta antaa tiedon vaalin tuloksesta Oikeusministeri-
ölle tallentamalla tulos keskiviikkoiltana 16.6.2021 vaalitietojärjestelmän 
laskentajärjestelmään.  

Päätös: 

1. Keskusvaalilautakunta suoritti arvonnan vaalitietojärjestelmän auto-
maattisella arvonnalla ja vahvisti kuulutuksen mukaisesti ehdokkaiden 
äänimäärät ja vertausluvut liitteen 1 mukaisesti. 

Mitättömiä ääniä oli yhteensä 4. Hyväksyttyjä ääniä oli 938. Äänten ko-
konaismäärä oli 942. 

2. Esityksen mukainen. 

3. Esityksen mukainen. 

4. Esityksen mukainen. 

5. Esityksen mukainen. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
Kunta    Kokouspäivämäärä 

VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 

Kunnanhallitus       16.6.2021 
        
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §.n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät  
- 

 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
28 

 
 
Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 6 § 2. mom. mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu-
tosta valittamalla. 
 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Oikaisuvaati-
musviranomai-
nen  ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite 
 

Vesannon kunnanhallitus 
Keskustie 5, 72300 VESANTO 
Sähköposti: vesannon.kunta@vesanto.fi 
 
 
Pykälät 
 
28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 

Liitetään pöytäkirjaan 
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VALITUSOSOITUS 
 

Valitusviranomai-
nen ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 
sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, osoite 

 Itä-Suomen hallinto-oikeus  
 Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO 
 Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO  
 Puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501  
 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asi-
ointi- palvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuo-
mioistuimet    
 
Kunnallisvalitus, pykälät 
28 
 
Hallintovalitus, pykälät 

 

 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
 
30 päivää 

Muu valitusviranomainen, osoite                              
 
Pykälät 
 
 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusaika 
 
    päivää 

  
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oi-
kaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikai-
suvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oi-
kaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todis-
tus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankoh-
dasta. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaati-
muksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mu-
kaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 

Oikaisuvaatimus-/ 
valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaati-
mus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan vii-
meinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat 
toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointi-
osoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä 
niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                     Pykälät 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite                                      Pykälät 

Lisätietoja Tuomioistuinlain (11.12.2015/1455) 2 §:ssä säädettyjä oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön 
asetuksella (31.12.2018/1383). Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 
1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa. Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä 
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.  
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei pe-
ritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä asioissa, joiden 
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käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu 
on valituskirjelmäkohtainen. 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.  



 

 

 


