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Pöytäkirjan tarkastajat:

Keskusvaalilautakunta   12.04.2017

AIKA 12.04.2017 17:00 - 17:30

PAIKKA Pyhännän kunnantalo, alakerran kokoushuone

KÄSITELLYT ASIAT

§ Otsikko Sivu
28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 43
29 Pöytäkirjantarkastajien valinta 44
30 Arvonta 45
31 Tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen 46
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Pöytäkirjan tarkastajat:

OSALLISTUJAT

Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot
LÄSNÄ Kemppainen  Pekka 17:00 - 17:30 Puheenjohtaja

Luttinen  Vuokko 17:00 - 17:30 Jäsen
Heikkinen  Juha 17:00 - 17:30 Jäsen
Sydänmetsä Mikko 17:00 - 17:30 Varajäsen
Moisanen Eino 17:00 - 17:30 Varajäsen

POISSA Heikkinen Leena Varajäsen

ALLEKIRJOITUKSET

 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELLYT ASIAT

28 - 31

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
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Keskusvaalilautakunta § 28 12.04.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 § 28
 Keskusvaalilautakunta toteaa, onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja jä-

sen mää rään nähden päätösvaltainen.   

Päätös
 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja jäsenmäärään nähden pää-

tös val tai sek si.
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Keskusvaalilautakunta § 29 12.04.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 § 29
 Keskusvaalilautakunta valitsee kaksi jäsentä tämän kokouksen pöy tä kir jan-

tar kas ta jak si.   

Päätös
 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vuokko Luttinen ja Eino Moisanen.
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Keskusvaalilautakunta § 30 12.04.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

Arvonta

Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 § 30
 Vaalilain 90 §:n mukaan, jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret,

nii den keskinäinen järjestys ratkaistaan arpomalla.

 Keskusvaalilautakunnan on muutettava vaalitietojärjestelmässä eh dok kai-
den järjestys suorittamiensa arvontojen mukaiseksi.

 Yhtä suuret äänimäärät olivat Suomen Keskustan Pentti Arbeliuksella ja
Pil vi Härmällä. Molemmat ehdokkaat saivat 29 ääntä. Lisäksi va ra val tuu te-
tut Sirpa Piippo ja Liisa Tahkola saivat molemmat 18 ääntä.

Ehdotus
 Keskusvaalilautakunta suorittaa äänimäärien tasatilanteiden arvonnan. Ar-

vo taan  Pentti Arbeliuksen ja Pilvi Härmän sekä Sirpa Piipon ja Liisa Tah-
ko lan keskinäinen järjestys.  

Päätös
 Keskusvaalilautakunta suoritti äänimäärien tasatilanteiden arvonnan. 

 Pentti Arbeliuksen ja Pilvi Härmän välinen järjestys ei muuttunut. Ar von-
nan suoritti Vuokko Luttinen. 

 Sirpa Piipon ja Liisa Tahkolan välisessä arvonnassa Liisa Tahkola tuli 1.
va ra si jal le. Arvonnan suoritti Juha Heikkinen.
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Keskusvaalilautakunta § 31 12.04.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tuloksen vahvistaminen ja julkistaminen

Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 § 31
 Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen keskiviikkona 12.4.2017

vii meis tään kello 18 aloitettavassa kokouksessa.

 Keskusvaalilautakunta vahvistaa
 -ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut
 -mahdollisten arvontojen tulokset
 -mitättömien äänten määrän
 -äänten kokonaismäärään (hyväksytyt äänet + mitättömät äänet)

 Pöytäkirjaan on merkittävä vahvistetut äänimäärät ja vertausluvut sekä li-
säk si kunkin valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi  valitun nimi sekä eh do kas-
lis to jen yhdistelmän mukainen arvo, ammatti tai toimi.

 Keskusvaalilautakunnan on viipymättä annettava tieto vaalien tuloksesta oi-
keus mi nis te riöl le tallentamalla tarkastuslaskennan tulos las ken ta jär jes tel-
mään ja kuittaamalla laskenta valmiiksi. 

  Lisäksi keskusvaalilautakunnan on viipymättä
 -julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja va li tus osoi tuk-

si neen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajak-
si

 -annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään val-
tuus tol le ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa
saa te taan tiedoksi.  

 Keskusvaalilautakunnan on otettava pöytäkirjan liitteeksi ainakin seuraavat
tu los teet:

 -KT 32 Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista
 -KT 29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet
 -KT 26 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain
 -KT 90 Mitättömät äänestysliput perusteittain
 -KT 23 Ehdokkaat vertausluvuittain
 -KT 21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta
 -KT 20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain
 -KT 10 Äänestysaktiivisuus kunnassa
 -KT 11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain.

Ehdotus
 Keskusvaalilautakunta vahvistaa ja julkistaa 9.4.2017 pidettyjen kun ta vaa-

lien tuloksen. 
Päätös
 Keskusvaalilautakunta vahvisti 9.4.2017 pidettyjen kuntavaalien tuloksen.

Kun ta vaa leis sa annettiin yhteensä 762 ääntä, joista hylättiin 3 ääntä.

 Kuntavaalien äänestysprosentti oli 64,4 %.
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Keskusvaalilautakunta § 31 12.04.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

 Keskusvaalilautakunta julkistaa kuntavaalien tuloksen laittamalla sen si säl-
tä vä pöytäkirja valitusosoituksiin kunnan julkisten kuulutusten il moi tus tau-
lul le seitsemän päivän ajaksi.

 Kunnanvaltuustolle annetaan luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän va-
ra jä se nis tään. 

 Lisäksi tuloksesta tiedotetaan kunnan kotisivuilla ja toukokuun kun ta tie dot-
tees sa.
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Keskusvaalilautakunta § 31 12.04.2017

Pöytäkirjan tarkastajat:

Valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi vahvistettiin seuraavat:

Valtuutetut:

      Äänet  Vertausluku  Ryhmä

1. Puurunen Jukka, yrittäjä    68 530,000  Kesk
2. Konola Matti, maanviljelijä    63 265,000  Kesk
3. Korsulainen Terhi, sairaanhoitaja   46 176,667  Kesk
4. Leiviskä Matti, FL, historiantutkija   43 132,500  Kesk
5. Pellikka Sami, tehdastyöläinen, pääluottamusmies 48 107,000  Sdp
6. Kotisaari Mirja, terveydenhoitaja   40 106,000  Kesk
7. Aitto-oja Teemu, diplomi-insinööri   36   88,333  Kesk
8. Kamula Sami, rakennusmies    32   83,000  Ps
9. Ruotsalainen Iiris, eläkeläinen    35   75,714  Kesk
10. Makkonen Teijo, yrittäjä    32   66,250  Kesk
11. Arbelius Pentti, kuljetusyrittäjä    29   58,889  Kesk
12. Matikainen Jarno, varastotyöntekijä, työteknikko 24   53,500  Sdp
13. Härmä Pilvi, yrittäjä    29   53,000  Kesk
14. Kumpulainen Matti, yrittäjä    25   48,182  Kesk
15. Piippo Virpi, agrologi (AMK), muusikko  21   44,167  Kesk

Varavaltuutetut:

Suomen Keskusta r.p.
1. Tahkola Liisa, KM, erityisopettaja   18   40,769  Kesk
2. Piippo Sirpa, palveluvastaava    18   37,857  Kesk. 
3. Mikkonen Arto, tuotantotyöntekijä   16   35,333  Kesk
4. Leiviskä Markku, maanviljelijä      6   33,125  Kesk
5. Hoikka Raimo, eläkeläinen      5   31,176  Kesk

Perussuomalaiset r.p.
1. Pellikka Matti, eläkeläinen     17   41,500  Ps
2. Kesti Merja, kirjastovirkailija     15   27,667  Ps

Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p. + Vasemmistoliitto r.p.
1. Juntunen Johanna, opiskelija    14   35,667  Vas
2. Hiltunen Jouko, eläkeläinen    13   26,750  Vas
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Pöytäkirjan tarkastajat:

PYHÄNNÄN KUNTA   OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA  
    VALITUSOSOITUS
    Toimielin  Keskusvaalilautakunta
    Kokouspvm 12.4.2017

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen pe-
rusteet

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät: 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. muukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seu-
raaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 28 ja 29

HallintolainkäyttöL:n 5 §:n/muun lain säädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaati-
musviran-
omainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät

Oikaisuvaatimus toimitetaan       
Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök sen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Hankintaoikaisu
Hankintaoikai-
suviranomai-
nen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen hankintaoikaisun
Pykälät

Hankintaoikaisu toimitetaan  
Hankintayksikön yhteystiedot:

Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hankintaoikaisun jättöaikaa
laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Valitusosoitus
Valitusvi-
ran-omainen
ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Pohjois-Suomen
hallinto-oikeudelta. Oi kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätök seen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen ja kunnan
jäsen.
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden yhteystiedot:
Os. Isokatu 4, 3. krs, PL 189, 90101 OULU, sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi,
fax: 029564 2841, puhelin 029 564 2800, virka-aika 8.00-16.15

Kunnallisvalitus, pykälät  Valitusaika 30 päivää
Hallintovalitus, pykälät 30 ja 31 Valitusaika 14 päivää
Muu valitusviranomainen, pykälät  Valitusaika  päivää
Muun valitusviranomaisen yhteystiedot:



PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 50

Pöytäkirjan tarkastajat:

Oikaisuvaati-
mus/valitus-
kirjelmän si-
sältö ja toi-
mit-
taminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä, hankintaoikaisussa  ja valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
- hankintaoikaisussa on käytävä ilmi vaatimuksen perusteet

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/hankintaoikaisussa/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuk-
sen tekijän/hankintaoikaisun hakijan/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/han-
kintaoikaisun tekijän/valittajan pu he val taa käyt tää hä nen laillinen edusta jansa tai asiamiehensä tai jos
oikaisuvaatimuksen/hankintaoikaisun/valituksen laati ja na on jo ku muu henkilö, oikaisuvaatimuskir-
jelmässä/hankintaoikaisussa/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tä män nimi ja koti kunta. Lisäksi
on il moi tet ta va posti osoi te ja puhe lin numero, joi hin asiaa kos kevat il moi tukset oi kaisu vaati muksen
tekijälle/hankintaoikaisun tekijälle/valittajalle voi daan toi mit taa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän/hankintaoikaisun tekijän/valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on
alle kir joi tet ta va oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä/hankintaoikaisu.
Oikaisuvaatimukseen/hankintaoikaisuun/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alku-
peräi se nä tai jäl jen nök se nä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvi-
tys oi kaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään/hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuk-
sen tekijä/valittaja/hankintaoikaisun tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisem-
min toi mi tet tu vi ran omai selle. Asiamie hen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä sää-
de tään.
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat/hankintaoikaisu on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomai-
selle/hankintayksikölle vii meis tään oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun viimeisenä ennen
vi ras ton au ki olo ajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisun viimeinen päivä
on py hä päi vä, it se näi syys päi vä, vapun päi vä, joulu- tai ju hannus aatto tai arkilauantai, saa asiakirjat
toi mit taa vi ran omai selle en sim mäi senä sen jäl keisenä ar ki päivänä. Asia kirjat toimitetaan viranomai-
sen asiointi osoit tee seen lä het tä jän omalla vas tuulla. Omal la vastuulla vali tusasiakirjat voi lähettää
myös postitse tai lähe tin väli tyk sellä. Postiin va lituskir jat on jä tettävä niin ajoissa, että ne ehtivät pe-
rille en nen oikaisuvaatimus-/valitusajan/hankintaoikaisuajan päätty mistä.

Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksut määräytyvät Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015/1455) mukaisesti

Tämä oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hankintaoikaisuohje liitetään pöytäkirjaan.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus/hankintaoikaisuohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.


