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LÄSNÄ
JÄSENET

Kokkola-Ahava Arja
Lindfors Jukka
Nummela Tapio
Rantanen Asmo
Elina Pehkonen

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
varajäsen

MUUT

Niemi Helena

pöytäkirjanpitäjä

ASIAT

66 - 71 §

LIITTEET

10

PÖYTÄKIRJAN
ALLEKIRJOITUS
Arja Kokkola-Ahava
puheenjohtaja

Helena Niemi
pöytäkirjanpitäjä

Jukka Lindfors

Elina Pehkonen

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirja on pidetty Pälkäneen kunnan verkkosivulla yleisesti nähtävänä
16.6.2021 kello 17:00 alkaen.
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Helena Niemi
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KESKVALA 16.06.2021 § 66
Hallintosäännön 149 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Valmistelu ja lisätiedot:
Helena Niemi, hallintoasiantuntija
p. 050 560 6432, helena.niemi@palkane.fi
Esitys

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan allekirjoittajat

PÄLKÄNEEN KUNTA

PÖYTÄKIRJA

Keskusvaalilautakunta

§ 67

11/2021

4

16.06.2021

Kokousasioiden käsittelyjärjestys
KESKVALA 16.06.2021 § 67
Hallintosäännön 151 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, ellei toimielin toisin päätä.
Valmistelu ja lisätiedot:
Helena Niemi, hallintoasiantuntija
p. 050 560 6432, helena.niemi@palkane.fi
Esitys

Keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä asioiden käsittelyjärjestyksen esityslistan mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan allekirjoittajat
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Pöytäkirjan tarkastamistapa ja nähtävänäpito
KESKVALA 16.06.2021 § 68
Hallintosäännön 161 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastajat tarkastavat ja allekirjoittavat pöytäkirjan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.
Valmistelu ja lisätiedot
Helena Niemi, hallintoasiantuntija
p. 050 560 6432, helena.niemi@palkane.fi
Esitys

Keskusvaalilautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa, he toimivat samalla myös ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisessä allekirjoituspalvelussa viimeistään
18.6.2021 ja julkaistaan nähtäville yleisessä tietoverkossa 23.6.2021.

Käsittely

Muutettu esitys: pöytäkirja kokonaisuudessaan tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jukka Lindfors ja Elina Pehkonen.
Muuten hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan allekirjoittajat
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Vaalien tuloksen laskenta
KESKVALA 16.06.2021 § 69
Vaalilain 89 §:n 1 momentin mukaan vaaliliittoon kuulumattomaan puolueeseen ja kuhunkin yhteislistaan kuuluvien ehdokkaiden keskinäinen järjestys puolueessa tai yhteislistassa määräytyy heidän saamiensa henkilökohtaisten äänimäärien mukaan. Tässä järjestyksessä ehdokkaille annetaan vertausluvut siten, että kunkin puolueen tai yhteislistan ensimmäinen
ehdokas saa vertausluvukseen puolueen tai yhteislistan hyväksi annettujen äänten koko lukumäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen,
neljäs neljänneksen ja niin edelleen. Jos äänimäärät tai vertausluvut ovat
yhtä suuret, niiden keskinäinen järjestys ratkaistaan vaalilain 90 §:n mukaan arpomalla.
Keskusvaalilautakunnan 14.6.2021 suorittaman tarkistuslaskennan perusteella vaalilaskentajärjestelmän suorittaman laskennan jälkeen on liitteestä
1 raportti KT41 äänimäärät- ja vertauslukutasatilanteet ilmenevillä ehdokkailla samoja äänimääriä puolueen sisällä. Näiden kohdalla on suoritettava em. arvonta. Saman suuruisia vertauslukuja, jotka myös edellyttäisivät
arvontaa, ei laskennassa ole tullut.
Vaalilain 91 §:n mukaan vaalien tuloksen määräämiseksi kunnallisvaaleissa kirjoitetaan kaikkien ehdokkaiden nimet heidän vertauslukujensa suuruuden mukaiseen järjestykseen ja kunkin ehdokkaan nimen kohdalle
merkitään hänen vertauslukunsa. Tästä nimisarjasta valitaan sarjan alusta
alkaen niin monta ehdokasta kuin kunnassa on valittava valtuutettuja.
Kuntalain 17 §:n 1 momentin mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin
valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.
Käytännössä vaalilain 91 §:n ja kuntalain 17 §:n tarkoittamat toimenpiteet
vaalien tuloksen määräämiseksi suorittaa vaalilaskentajärjestelmä.
Valmistelu ja lisätiedot:
Helena Niemi, hallintoasiantuntija
p. 050 560 6432, helena.niemi@palkane.fi
Esitys

Lautakunta suorittaa vaalilaskentajärjestelmässä arvonnan niille ehdokkaille, joilla on samoja äänimääriä puolueen sisällä. Arvontojen tulos merkitään liitteeseen.
Tulokset tallennetaan vaalilaskentajärjestelmään arvonnan tuottamien tulosten mukaan ja arvontojen jälkeen valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valitut ilmenevät liitteeksi liitettävästä vaalilaskentajärjestelmän raportista
KT26 valitut ja varamiehet vertausluvuittain.

Päätös

SDP:n ehdokkailla Raimo Ohtonen ja Marika Pellikka on sama äänimäärä
(38 ääntä). Arvonnan perusteella Raimo Ohtonen valittiin valtuutetuksi ja
Marika Pellikka varavaltuutetuksi.
Muut arvonnan tulokset selviävät pöytäkirjan liitteestä.

Pöytäkirjan allekirjoittajat
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Kuntavaalin tuloksen vahvistaminen, julkaiseminen ja tuloksesta tiedottaminen
KESKVALA 16.06.2021 § 70
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
valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi;
2. annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään
valtuustolle 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 yhteen siten, että vaaliliittoon kuulumattoman puolueen ehdokkaiden äänimäärät puolueen hyväksi. Jos käy ilmi, että ehdokas ei ole vaalikelpoinen
tai on kuollut, tulevat sellaisen ehdokkaan saamat äänet kuitenkin sen
puolueen hyväksi, johon ehdokas kuuluu.
89 §:n mukaan vaaliliittoon kuulumattomaan puolueeseen kuuluvien
ehdokkaiden keskinäinen järjestys puolueessa määräytyy heidän saamiensa henkilökohtaisten äänimäärien mukaan. Tässä järjestyksessä ehdokkaille annetaan vertausluvut siten, että kunkin puolueen ehdokas saa vertausluvukseen 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 järjestys vaalitietojärjestelmässä suoritetun arvonnan mukaiseksi.
91 §:n mukaan vaalien tuloksen määräämiseksi kuntavaaleissa kirjoitetaan
kaikkien ehdokkaiden nimet heidän vertauslukujensa suuruuden mukaiseen järjestykseen ja kunkin ehdokkaan nimen kohdalle merkitään hänen
vertauslukunsa. Tästä nimisarjasta valitaan sarjan alusta alkaen niin monta ehdokasta kuin kunnassa valitaan valtuutettuja.
Valmistelu ja lisätiedot:
Helena Niemi, hallintoasiantuntija
p. 050 560 6432, helena.niemi@palkane.fi
Esitys

1. Keskusvaalilautakunta vahvistaa





Pöytäkirjan allekirjoittajat
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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 sisältävä
pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 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
ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi.
5. Keskusvaalilautakunta antaa tiedon vaalin tuloksesta Oikeusministeriölle tallentamalla tulos keskiviikkona 16.6.2021 vaalitietojärjestelmän laskentajärjestelmään.
Käsittely

Pöytäkirjan liitteeksi otettiin vaalitietojärjestelmän raportti Valitut ja varamiehet vertausluvuittain, josta käy ilmi valitun henkilön nimi ja arvo, ammatti tai toimi sekä valitun henkilön saama vertausluku ja äänimäärä. Lisäksi pöytäkirjan liitteeksi otettiin vaalien tuloslaskentajärjestelmästä pöytäkirjan liitteiksi seuraavat raportit:
KT 10 Äänestysaktiivisuus kunnassa,
KT 11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain,
KT 20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain,
KT 21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta,
KT 23 Ehdokkaat vertausluvuittain,
KT 26 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain
KT 29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet,
KT 32 Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista ja
KT 90 Mitättömät äänestysliput perusteittain.

Päätös

Pöytäkirjan allekirjoittajat

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Asiakirjojen säilyttäminen
KESKVALA 16.06.2021 § 71
Vaalilain 99 §:n mukaan vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen äänestysliput ja kappale ehdokaslistojen yhdistelmää on pantava päällykseen, joka
sinetöidään oikeusministeriön määräämällä tavalla. Ne on säilytettävä,
kunnes lähinnä seuraavat vastaavat vaalit on toimitettu. Laskelmat on säilytettävä pöytäkirjan liitteenä.
Valmistelu ja lisätiedot:
Helena Niemi, hallintoasiantuntija
p. 050 560 6432, helena.niemi@palkane.fi
Esitys

Lautakunta suorittaa selostuksessa mainittujen asiakirjojen pakkaamisen
ja sinetöinnin säilytettäväksi kunnan arkistossa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Pöytäkirjan allekirjoittajat
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HALLINTOVALITUS
69 §, 70 §
Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tästä Pälkäneen kunnan keskusvaalilautakunnan päätöksestä saa
valittaa se, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokainen
vaaleissa ehdokkaana ollut henkilö ja ehdokashakemuksen antanut
puolue ja yhteislista sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Lisäksi päätöksestä saavat valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa
vaalien tulokseen
- jokainen kunnassa äänioikeutettu henkilö
- kunnan jäsen.

Valitusaika

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

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
p.029 56 42210
f. 029 56 42269
hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen
muoto ja sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava
Hämeenlinnan hallinto- oikeudelle, on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta;
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
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.
Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä:
1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä
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3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa valituksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Asianajajan ja
julkisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos Hämeenlinnan hallinto-oikeus niin määrää.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pälkäneen
kunnan kirjaamosta.
Pälkäneen kunta / kirjaamo
Keskustie 1, 36600 Pälkäne
palkane@palkane.fi
puhelinvaihde: 03 579 11
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-15.
Pöytäkirja on 16.6.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon .
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi:
- kirjeellä, joka on lähetetty
- sähköisesti, joka on lähetetty

Pöytäkirjan allekirjoittajat
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