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Läsnä

Nimi
Palosaari Terho
Kinnunen Leena
Alamaunu Urho
Toivola Ritva
Uusiheimala Kari
Lohvansuu Hannu
Koivisto Merja
Ylitepsa Jaana

Tehtävä
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
sihteeri
muu läsnäolo
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Lisätiedot

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsitellyt asiat

§ :t 45 - 47

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Kaikki jäsenet allekirjoittavat
pöytäkirjan.
Allekirjoitukset
Terho Palosaari
Puheenjohtaja

Hannu Lohvansuu
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Kittilässä 16.6.2021

Pöytäkirjan tarkastajat:

Leena Kinnunen

Urho Alamaunu

Ritva Toivola

Kari Uusiheimala
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Pöytäkirja nähtävänä
17.6. - 23.6.2021 Kunnan virallisella ilmoitustaululla/yleisessä
tietoverkossa kunnan verkkosivuilla (http://www.kittila.fi)
Kittilä 16.6.2021
Hannu Lohvansuu
Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Keskusvaalilautakunnan 13.6.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Kvaalilk 16.06.2021 § 45
Puheenjohtaja:
Tarkastetaan ja allekirjoitetaan keskusvaalilautakunnan 13.6.2021
pidetyn kokouksen pöytäkirja.
Päätös:
Luettiin 13.6.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja todettiin
kokouksen kulun mukaiseksi ja allekirjoitettiin.
__________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen vahvistaminen
317/00.00.00/2020
Kvaalilk 16.06.2021 § 46
Vaalilain 95 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa
vaalien tuloksen 3. päivänä (16.6.) vaalien jälkeen viimeistään klo 18
aloitettavassa kokouksessa.
Keskusvaalilautakunta vahvistaa ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut (liite KT 23 ehdokkaat vertausluvuittain).
Vaalilain 90 §:n mukaan vaalien tuloksen määräämiseksi 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 on kunnassa valittava valtuutettuja. Kittilässä valittavia valtuutettuja on 27.
Niiden ehdokkaiden osalta, joilla on sama äänimäärä tai vertausluku
kuin toisella saman puolueen ehdokkaalla, keskusvaalilautakunta
suorittaa vaalilain 90 §:n mukaiset arvonnat ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen määräämiseksi (liite KT 41 äänimäärä- ja vertauslukutasatilanteet).
Tässä kokouksessa keskusvaalilautakunta myös vahvistaa mitättömien äänten määrän ja äänten kokonaismäärän (liite KT 90 mitättömät äänestysliput perusteittain).
Vaalilain 98 §:n mukaan pöytäkirjassa on mainittava sekä valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valitut henkilöt. Kukin valittu henkilö merkitään pöytäkirjaan ilmoittamalla hänen nimensä ja arvonsa, ammattinsa tai toimensa sekä hänen saamansa vertausluku ja äänimäärä
(liite KT 26 valitut ja varamiehet vertausluvuittain).
Liitteet jaetaan kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja:
Keskusvaalilautakunta päättää:





Pöytäkirjan tarkastajat:

vahvistaa ehdokkaiden saamat äänimäärät ja vertausluvut
"Ehdokkaat vertausluvuittain" (KT23) liitteen mukaisesti,
vahvistaa samalla äänimäärällä tai samalla vertausluvulla olevien ehdokkaiden keskinäinen järjestys suoritetun arvonnan
perusteella "Äänimäärä- ja vertauslukutasatilanteet" (KT 41)
liitteen mukaisesti,
vahvistaa mitättömien äänten määrä ja äänten kokonaismäärä
"Mitättömät äänestysliput perusteittain" (KT 90) liitteen mukaisesti, ja
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vahvistaa kuntavaalien 2021 tuloksen Kittilän kunnassa, valitut
ja varamiehet vertausluvuittain (KT 26) liitteen mukaisesti.

Päätös:
Keskusvaalilautakunta vahvisti
- ehdokkaiden saamat äänimäärät ja vertausluvut (liite 1)
- samalla äänimäärällä tai samalla vertausluvulla olevien ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen (liite 2) sekä
- mitättömien äänten määrän ja äänten kokonaismäärän (liite 3).
Keskusvaalilautakunta vahvisti Kittilän kunnan vuoden 2021
kuntavaalien tuloksen (liite 4).
__________
Liitteet

Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Ehdokkaat vertausluvuittain
Äänimäärä- ja vertauslukutasatilanteet arvontojen jälkeen
Mitättömät äänestysliput perusteittain ja äänten
kokonaismäärä
Valitut valtuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain
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Vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen julkaiseminen ja tuloksesta tiedottaminen
Kvaalilk 16.06.2021 § 47
Vaalilain 95 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on viipymättä:




julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
seitsemän päivän ajaksi,
annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi, sekä
annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä tavalla.

Tieto oikeusministeriölle annetaan siten, että keskusvaalilautakunta
tallentaa tarkastuslaskennan tuloksen vaalitietojärjestelmän laskentajärjestelmään ja kuittaa tallennuksen valmiiksi.
Tuloslaskentajärjestelmästä on otettava pöytäkirjan liitteeksi myös
seuraavat raportit:
KT10 äänestysaktiivisuus kunnassa
KT11 äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain
KT20 ehdokkaiden äänet äänestysalueittain
KT21 ehdokkaiden äänet/koko kunta
KT29 ryhmittäin ehdokkaiden äänet
KT32 ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista
Liitteet jaetaan kokouksessa ja liitetään pöytäkirjaan.
Puheenjohtaja:
Päätetään julkaista kuntavaalien 2021 tulos ja tiedottaa siitä vaalilain
95 §:n mukaisesti.
Päätös:
Hyväksyttiin.
__________
Liitteet

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 5
Liite 6

Äänestysaktiivisuus kunnassa (KT10)
Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan
äänestysalueittain (KT11)
Liite 7 Äänestysalueittain ehdokkaiden äänet (KT20)
Liite 8 Ehdokkaiden äänet, koko kunta (KT21)
Liite 9 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet (KT29)
Liite 10 Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista (KT32)
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MUUTOKSENHAKUOHJE
Muutoksenhakukielto
§ 45, 47
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa;
Muutoksenhakuohje - Kuntavaalit
§ 46
Päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun
vaalin tulos on julkaistu.
Valitusoikeus
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 päätöksestä saavat valittaa jokainen kunnassa äänioikeutettu ja kunnan jäsen
sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjesteyksessä ja että se on
saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen.
Valituksen toimittaminen viranomaiselle
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai
asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti
on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta.
Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin
päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu
jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu
tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen
viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se
jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan
päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että
viestiä voidaan käsitellä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät
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arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa
sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Valitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomistuinmaksulaissa säädetään. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kittilän kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Käyntiosoite: Valtatie 15, 99100 KITTILÄ
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)kittila.fi
Telefax: 016 642 259
Puhelin: 0400 356 500
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00
Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä
esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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