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Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT

33 - 34 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA
Pöytäkirja tarkastetaan keskustoimistossa 16.6.2021.
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin keskusvaalilautakunnan jäsen Seppo Lappi
ja varajäsen Pekka Hietala. Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu
pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimilla.
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS
Sakari Hukari
puheenjohtaja

Jaana Pelkonen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Toholampi 16.6.2021
Seppo Lappi

Pekka Hietala

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Pöytäkirja on 17.6.2021 viety nähtäväksi kunnan verkkosivuille.
Toimistosihteeri

_____________________

Jaana Pelkonen

TOHOLAMMIN KUNTA
Keskusvaalilautakunta

PÖYTÄKIRJA
§ 33

9/2021

87

14.06.2021

KUNTAVAALEISSA 2021 VAALIPÄIVÄNÄ ANNETTUJEN ÄÄNTEN TARKASTUSLASKENTA
1/00.001/2021
Keskvltk 14.06.2021 § 33 Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Jaana Pelkonen, puh. 040 150 5203
Vaalilain 87 §:n mukaisesti keskusvaalilautakunnan on vaalipäivää seuraavana maanantaina viimeistään klo 12.00 ryhdyttävä tarkastamaan vaalipäivän äänestyksessä annettuja äänestyslippuja sekä vaalilautakuntien laskelmia. Tarkastuslaskennassa on päätettävä, mitkä äänestysliput luetaan
ehdokkaiden hyväksi ja mitkä jätetään mitättöminä huomioon ottamatta.
Kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä annetut hyväksytyt äänet on laskettava yhteen.
Vaalilain 88 §:n mukaisesti ehdokkaiden saamat äänimäärät lasketaan yhteen siten, että samaan vaaliliittoon kuuluvien puolueiden ehdokkaiden äänimäärät tulevat vaaliliiton hyväksi ja vaaliliittoon kuulumattoman puolueen
ehdokkaiden äänimäärät puolueen hyväksi.
Vaalilain 89 §:n mukaisesti vaaliliittoon kuulumattomaan puolueeseen kuuluvien ehdokkaiden keskinäinen järjestys puolueessa määräytyy heidän
saamiensa henkilökohtaisten äänimäärien mukaan. Tässä järjestyksessä
ehdokkaille annetaan vertausluvut siten, että kunkin puolueen ensimmäinen ehdokas saa vertausluvukseen puolueen hyväksi annettujen äänten
koko lukumäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen, neljäs neljänneksen ja niin edelleen.
Vaaliliittoon kuuluvien puolueiden ehdokkaiden keskinäinen järjestys määräytyy puolueesta riippumatta heidän saamiensa henkilökohtaisten äänimäärien mukaan. Tässä järjestyksessä ehdokkaille annetaan vertausluvut
siten, että ensimmäinen ehdokas saa vertausluvukseen vaaliliiton hyväksi
annettujen äänten koko lukumäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen, neljäs neljänneksen ja niin edelleen.
Tarkastuslaskennan yhteydessä keskusvaalilautakunnan on käytävä läpi
vaalilautakuntien laatimat vaalipöytäkirjat liitteineen. Mikäli keskusvaalilautakunta havaitsee vaalipöytäkirjoissa merkittäviä puutteita tai virheitä, sen
on pyydettävä asiasta selvitys asianomaiselta vaalilautakunnalta. Selvityksen tulee olla keskusvaalilautakunnan käytettävissä ennen kuin vaalin tulos kunnassa vahvistetaan. Tämä kokous pidetään keskiviikkona
16.6.2021 klo 18.00.
Tarkastuslaskennan jälkeen ehdokkaiden saamat ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet äänestysalueittain ja mitättömät äänet mitättömyysperustein
on tallennettava ja vahvistettava tuloslaskentajärjestelmään tarkastuslaskennan laskentavaiheeseen.
Ehdotus: Keskusvaalilautakunta suorittaa tarkastuslaskennan vaalilain mukaisesti.
Keskusvaalilautakunta liittää pöytäkirjaan tuloslaskentajärjestelmästä tarkastuslaskennan tallennusraportit äänestysalueittain (ennakkoäänet ja
vaalipäivän äänet erikseen), joihin on merkitty äänestyslipun mitättömyysperusteet ja ehdokkaiden saamien kaikkien äänten ja mitättömien äänten
_____________________
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yhteismäärä äänestysalueittain sekä yhteensä kaikki äänet koko kunnassa
(hyväksytyt äänet, mitättömät äänet ja kaikki yhteensä).
Päätös: Keskusvaalilautakunta tarkasti ja laski vaalitoimituksessa
13.6.2021 annetut äänestysliput ja päätti, mitkä äänestysliput ovat mitättöminä jätettävä huomioon ottamatta.
Keskusvaalilautakunta kävi läpi vaalilautakuntien laatimat pöytäkirjat ja laskelmat ja totesi, että vaalipöytäkirjat olivat asianmukaisesti täytetyt ja allekirjoitetut.
Keskusvaalilautakunta hyväksyi Sykäräisen vaalilautakunnan laskelmat ilman mitään muutoksia. Kirkonkylän vaalilautakunnan laskelmissa oli 6 mitättömiksi katsottavaa äänestyslippua. Keskusvaalilautakunta hyväksyi
omassa tarkastuksessaan niistä 3 äänestyslippua.
Keskusvaalilautakunta laski kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänestyksessä ja vaalitoimituksessa annetut hyväksytyt äänet yhteen.
Tarkastuslaskennan tuloksen keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti
merkitä pöytäkirjaan seuraavasti:
Ennakkoäänestyksessä annetut äänet:
Äänestysalue
Ään.lippuja Joista mitättömiä
yhteensä
äänestyslippuja
Kirkonkylä 001
Sykäräinen 002
Yhteensä

639
57
696

6
1
7

Vaalipäivänä annetut äänet:
Äänestysalue
Ään.lippuja Joista mitättömiä
yhteensä
äänestyslippuja
Kirkonkylä 001
Sykäräinen 002
Yhteensä
Koko kunnassa yht.

498
138
636
1332

3

633
56
689
Hyväksyttyjä
ään.lippuja

3

495
138
633

10

1322

Ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet:
Äänestysalue
Ään.lippuja Joista mitättömiä
yhteensä
äänestyslippuja

_____________________

Hyväksyttyjä
ään.lippuja

Hyväksyttyjä
ään.lippuja

Kirkonkylä 001
Sykäräinen 002

1137
195

9
1

1128
194

Koko kunnassa yht.

1332

10

1322
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Hyväksytyt ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet:
Kirkonkylä 001

ennakkoäänet
vaalipäivän äänet

633
495
1128

ennakkoäänet
vaalipäivän äänet

56
138
194

Yhteensä
Sykäräinen 002
Yhteensä
Koko kunnassa hyväksytyt äänet yhteensä

1322

Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti liittää pöytäkirjaan tuloslaskentajärjestelmästä tarkastuslaskennan tallennusraportit äänestysalueittain
(ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet erikseen), joihin on merkitty äänestyslipun mitättömyysperusteet, ehdokkaiden saamien kaikkien äänten ja mitättömien äänten yhteismäärä äänestysalueittain sekä yhteensä kaikki äänet koko kunnassa (hyväksytyt äänet, mitättömät äänet ja kaikki yhteensä).
______
Liitteet

_____________________

Liite 1

TARKASTUSLASKENNAN TALLENNUSRAPORTIT
ÄÄNESTYSALUEITTAIN JA YHTEENSÄ
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Keskvltk 14.06.2021 § 34 Kokouksessa esille tulleet asiat:
Ei muita käsiteltäviä asioita.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Pykälät:

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät
34.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
33 (Vaalilaki 100 §).
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Pykälät

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.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään
Toholammin keskusvaalilautakunta
Lampintie 5
69300 TOHOLAMPI
toholammin.kunta@toholampi.fi
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua, miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite
ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Pöytäkirja on 17.6.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä
voi pyytää oikaisuvaatimusviranomaiselta Toholammin kunnantalolta, Lampintie 5, 69300 Toholampi, puh. 040
150 5200 tai sähköpostitse toholammin.kunta@toholampi.fi. Kunnantalo on avoinna ma - pe klo 8.00 - 16.00.

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen 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. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusviranomainen
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204
65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet .
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa
(1455/2015) säädetään. Oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön asetuksella (1383/2018).
Muu valitusviranomainen (erillinen muutoksenhakuosoitus)
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
markkinaoikeus@oikeus.fi
Pykälät

Valitusaika

14 päivää

Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, 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
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen

Liitetään pöytäkirjaan

_____________________
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