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Osallistujat
Läsnä

Poissa

Nimi
Keinänen Tuula
Hassinen Taisto
Karvinen Erja
Kallinen Hilkka
Nuutinen Petri
Virtanen Elina
Pesonen Tarmo
Vanhanen Taisto

Klo
09:00 - 09:35
09:00 - 09:35
09:00 - 09:35
09:00 - 09:35
09:00 - 09:35
09:00 - 09:35
09:00 - 09:35
09:00 - 09:35

Tehtävä
Lisätiedot
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
varajäsen
varajäsen
pöytäkirjanpitäjä
jäsen
jäsen

Allekirjoitukset
Tuula Keinänen
puheenjohtaja

Elina Virtanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat
46 - 48
Pöytäkirjan tarkastus

Ilomantsissa 16.06.2021
Hilkka Kallinen
pöytäkirjantarkastaja

Petri Nuutinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä kunnan verkkosivuilla 17.06.2021
09:00
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Keskusvaalilautakunta 16.06.2021 § 46
Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin
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Pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastustapa
Keskusvaalilautakunta 16.06.2021 § 47
Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Hilkka Kallinen ja Petri
Nuutinen.
Pöytäkirja tarkastetaan 16.06.2021

Päätös

Hyväksyttiin
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Kuntavaalien tuloksen vahvistaminen ja tuloksen julkaiseminen
Keskusvaalilautakunta 16.06.2021 § 48
187/00.00.00.00/2021
Valmistelija

keskusvaalilautakunnan sihteeri
Keskusvaalilautakunta vahvistaa kuntavaalien tuloksen keskiviikkona
16.6.2021 viimeistään klo 18.00 aloitettavassa kokouksessa. Tässä
kokouksessa suoritetaan myös tarvittaessa vaalilain 90 §:n mukaiset
arvonnat.
Vaalilain 90 §:n mukaan, jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret,
niiden keskinäinen järjestys ratkaistaan arvalla. Kaikki tasatulokset on
käsiteltävä. Arvonta suoritetaan vasta sitten, kun kunnan
keskusvaalilautakunta on lopullisesti hyväksynyt äänimäärät ja
vertausluvut.
Keskusvaalilautakunta vahvistaa
- ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut
- mahdolliset arvontojen tulokset
- mitättömien äänien määrän ja
- äänten kokonaismäärän.
Pöytäkirjaan on merkittävä näin vahvistetut äänimäärät ja vertausluvut
sekä lisäksi kunkin valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitun nimi sekä
arvo, ammatti tai toimi.
Keskusvaalilautakunnan on viipymättä annettava tieto vaalien tuloksesta
oikeusministeriölle. Tämä tapahtuu siten, että keskusvaalilautakunta
viipymättä tallentaa tarkastuslaskennan tuloksen vaalitietojärjestelmän
keskitettyyn laskentajärjestelmään ja kuittaa tallennuksen valmiiksi.
Lisäksi keskusvaalilautakunnan on viipymättä
- julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältämä 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:
- Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista (KT 32)
- Ryhmittäin ehdokkaiden äänet (KT 29)
- Valitut ja varamiehet vertausluvuittain (KT 26)
- Mitättömät äänestysliput perusteittain (KT 90)
- Ehdokkaat vertausluvuittain (KT 23)
- Ehdokkaiden äänet, koko kunta (KT 21)
- Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain KT 20)
- Äänestysaktiivisuus kunnassa (KT 10) ja
- Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain (KT 11).
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Esittelijä
Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää
1. vahvistaa kuntavaalien äänten kokonaismäärän siten, että hyväksyttyjä
ääniä on yhteensä 2061 ääntä ja mitättömiä ääniä yhteensä 9 ääntä eli
yhteensä 2070 ääntä. Kunnan äänestysprosentti on 49,1 %,
2. suorittaa tässä kokouksessa vaalilain 90 §:ssä tarkoitetut arvonnat,
3. vahvistaa kuntavaalien tuloksen, joka julkaistaan laittamalla tämä
pöytäkirja valitusosoituksineen nähtäväksi 17.6.2021 lukien seitsemän
päivän ajaksi kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle,
4. liittää pöytäkirjan liitteiksi yllämainitut tulosteet (liitteet 1-9),
5. antaa tiedon vaalien tuloksesta oikeusministeriölle,
6. antaa luettelon valtuutetuista ja varavaltuutetuista kunnanvaltuustolle ja
7. tiedottaa tuloksesta myös kuulutuksella Pogostan Sanomissa.

Päätös

Keskusvaalilautakunta
1. vahvisti kuntavaalien äänten kokonaismäärän siten, että hyväksyttyjä
ääniä on yhteensä 2061 ääntä ja hylättyjä ääniä yhteensä 9 ääntä eli
yhteensä 2070 ääntä. Kunnan äänestysprosentti on 49,1 %,
2. arpoi ehdokkaiden, joilla on ryhmittymän sisällä sama äänimäärä,
keskinäisen järjestyksen, joka on seuraava:
Hiltunen Antti
Kareinen Riitta

KESK
KESK

61 ääntä
61 ääntä

Puhakka Ville
Hurskainen Marika

KESK
KESK

48 ääntä
48 ääntä

Piipponen Sirpa
Ikonen Antti

KESK
KESK

38 ääntä
38 ääntä

Hassinen Heidi
Urjanheimo Hannu
Maksimainen Minna

KESK
KESK
KESK

23 ääntä
23 ääntä
23 ääntä

3. vahvistaa kuntavaalien tuloksen, joka julkaistaan laittamalla tämä
pöytäkirja valitusosoituksineen nähtäväksi 17.6.2021 lukien seitsemän
päivän ajaksi kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle,
4. liittää pöytäkirjan liitteiksi yllä mainitut tulosteet (liitteet 1–9),
5. antaa tiedon vaalien tuloksesta oikeusministeriölle,
6. antaa luettelon valtuutetuista ja varavaltuutetuista kunnanvaltuustolle ja
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7. tiedottaa tuloksesta myös kuulutuksella Pogostan Sanomissa.

Toimenpiteitä varten ja tiedoksi
1. Valitut valtuutetut ja varavaltuutetut
2. Kunnanvaltuusto
3. Julkisten kuulutusten ilmoitustaulun hoitaja

Liitteet
Liite [1]
Liite [2]
Liite [3]
Liite [4]
Liite [5]
Liite [6]
Liite [7]
Liite [8]
Liite [9]

KT23_16.6.2021
KT26_16.6.2021
KT32
KT29
KT90
KT21
KT20
KT10
KT11
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 46, § 47

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET
Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 48
VALITUSOSOITUS
Valituksen kohde VaaliL 100 § 1 mom.
Päätöksen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta
valittamalla sen mukaan kuin vaalilain (714/98) 8. luvussa säädetään.

Valitusoikeus ja valitusperusteet VaaliL 101 §

ja KuntaL 134 §

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.

Valituksen tekeminen ja käsittely VaaliL 102 §
Valitus tehdään toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun
vaalien tulos on julkaistu.
Valitusmenettelystä ja valituksen käsittelystä on muutoin voimassa, mitä
hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Valitus on käsiteltävä kiireellisenä.
Viranomainen
Itä-Suomen hallinto-oikeus

Valitusaika
14 päivää

PL 1744, 70101 KUOPIO (Puistokatu 29, 70100 KUOPIO)
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti lääninoikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien
tulos on julkaistu.

Valituskirja
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Valituskirjassa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valitus kirjan, siinä on mainittava myös
laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valituksen toimittamisesta perille on noudatettava, mitä Hallintolain (434/2003)
4 luvussa asiakirjain lähettämisestä on säädetty.
Valituksen toimittamisessa perille on noudatettava, mitä HLL 26 §:ssä ja hallintolain
4 luvussa on säädetty.
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