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Tämän pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

keskusvaalilautakunta 
 
Aika  16.06.2021 klo 18:00 - 18:35 
 
Paikka  Kaupunginhallituksen huone 
 
Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Klo 
Läsnä Rosberg-Airaksinen Eira puheenjohtaja  
 Saarenpää Virpi varapuheenjohtaja  
 Kalermo Risto jäsen  
 Kortiainen Ossi jäsen  
 Saarela Ulla-Maija jäsen  
 Joentausta, Teppo pöytäkirjanpitäjä  
 Vuorela, Ella  arkistopäällikkö  
 Ollikainen, Minna  tekninen avustaja  
 
 
 
 
Laillisuus ja Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös- 
päätösvaltaisuus valtaiseksi. 
 
 
Käsitellyt asiat 16 - 17 
 
 
Pöytäkirjan   
tarkastus Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Virpi Saarenpää ja Risto 

Kalermo. 
__________________________________________________________________________ 
 
Pöytäkirja yleisesti  Pöytäkirja on julkaistu Heinolan 
nähtävillä  kaupungin verkkosivuilla  www.heinola.fi  
  viimeistä allekirjoitusta seuraavana arkipäivänä. 

(kts. allekirjoitusten yhteenvetosivu > 
https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-
paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-
poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-
allekirjoitetut-poytakirjat/ 

https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat/
https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat/
https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat/
https://www.heinola.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/paatoksenteko/esityslistat-ja-poytakirjat/muutoksenhakuajan-nahtavana-olevat-sahkoisesti-allekirjoitetut-poytakirjat/
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§ 16 Arvan käyttö 
kevaltk 16.06.2021 § 16    
5489/00.00.00.00/2020    
 
 

 
 

Päätös Keskusvaalilautakunta arpoi tasatilanteet tapauksissa, joissa 
ehdokkaan äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret. 

 
 Arvonta suoritettiin valvotusti oikeusrekisterikeskuksen 

vaalitietojärjestelmän arvontajärjestelmällä tämän jälkeen tulokset 
merkittiin järjestelmään. 

 
 Seuraavien ehdokkaiden osalta suoritettiin heidän välillään arvonta 

ja seuraavana vaalitietojärjestelmän kautta saatu arvonnan tulos: 
 
 numero  nimi   äänimäärä / vertausluku 
  
 11 Lauren, Matti (KD) 10 / 44,333  
 12 Lindeman, Tuula (KD) 10 / 40,923  
 -----  
 13 Pasuri, Elisa (KD) 8 / 35,467  
 17 Sahuri, Jaakko (KD) 8 / 33,250  
 -----  
 28 Lampinen, Juha (KESK) 8 / 63,600  
 31 Paarvala, Ritva (KESK) 8 / 57,818  
 -----  
 43 Koponen, Sanna (SDP) 64 / 222,900  
 69 Vastamäki, Jari (SDP) 64 / 202,636  
 -----  
 61 Salonen, Juho (SDP) 38 / 159,214  
 66 Turunen, Risto (SDP) 38 / 148,600  
 -----  
 36 Harttunen, Heljä (SDP) 26 / 101,318  
 50 Ljungkvist, Tuula (SDP) 26 / 96,913  
 -----  
 42 Kemppi, Marita (SDP) 14 / 82,556  
 63 Tarvonen, Ville (SDP) 14 / 79,607  
 60 Salomaa, Sami (SDP) 14 / 76,862  
 -----  
 65 Tumanto, Seppo (SDP) 6 / 67,545  
 62 Sirkesalo, Jorma (SDP) 6 / 65,559  
 -----  
 67 Uimonen, Matti (SDP) 5 / 63,686  
 54 Paasonen, Henna(SDP) 5 / 61,917  
 -----  
 99 Väli-Torala, Venla (KOK)105 / 294,333  
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 77 Jaakkola, Ilkka (KOK) 105 / 252,286  
 -----  
 92 Seppälä, Ada (KOK) 20 / 84,095  
 86 Pelkonen, Kaisa (KOK) 20 / 80,273  
 81 Lahtinen, Jari (KOK) 20 / 76,783  
 -----  
 71 Anttola, Teppo (KOK) 9 / 65,407  
 96 Tähkänen, Leena (KOK) 9 / 63,071  
 -----  
 108 Salminen, Jukka (VAS) 13 / 51,333  
 102 Asp, Jarmo (VAS)  13 / 44,000  
 -----  
 112 Gustafsson, Jade (PS) 86 / 212,667  
 124 Pynnönen, Kai (PS) 86 / 182,286  
 ----- 
 121 Nylund, Jake (PS) 28 / 98,154  
 122 Nyman, Ville (PS) 28 / 91,143  
 -----  
 118 Laukkanen, Sami (PS) 24 / 85,067  
 137 Valonen, Ilkka (PS) 24 / 79,750  
 -----  
 119 Leppänen, Jari (PS) 19 / 70,889  
 135 Turpeinen, Niko (PS) 19 / 67,158  
 ------  
 145 Hirvonen, Katja (PaHe) 25 / 82,882  
 163 Peltomaa, Antti (PaHe) 25 / 78,278  
 ------  
 159 Lukkarinen, Markku (PaHe) 19 / 67,095  
 174 Valojää, Jarmo (PaHe)        19 / 64,045  
 ------  
 146 Hokkanen, Seppo(PaHe) 14 / 56,360  
 149 Joska, Reetta (PaHe)   14 / 54,192  
 -----  
 143 Heinonen, Sanita (PaHe) 13 / 52,185  
 168 Salminen, Roope (PaHe) 13 / 50,321  
 -----  
 160 Mäkinen, Ruut (PaHe) 5 / 41,441  
 158 Liukkonen, Ida (PaHe) 5 / 40,257  
 -----  
 170 Soppela, Matti (PaHe) 4 / 39,139  
 141 Frisk, Jari (PaHe)  4 / 38,081  
 
  
 
 
Esittelijä keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 
 
Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta päättää ratkaista tarvittaessa vaalien 

tasatuloksen arvalla. 
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Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Teppo Joentausta 
 puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi  
 
Valmistelu Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla. Jos äänimäärät tai 

vertausluvut ovat yhtä suuret, niiden keskinäinen järjestys 
ratkaistaan arvalla. Arvonta suoritetaan keskiviikkona 16.6.2021 
kello 18 aloitettavassa keskusvaalilautakunnan kokouksessa vaalien 
tulosta vahvistettaessa. 

 
Keskusvaalilautakunnan on muutettava vaalitietojärjestelmässä 
ehdokkaiden järjestys suorittamansa arvonnan mukaiseksi. 

  
Tiedoksianto sähköposti   tiedotusvälineet 
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§ 17 Vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen 
kevaltk 16.06.2021 § 17    
5489/00.00.00.00/2020    
 
 

 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Esittelijä keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 
 
Päätösehdotus Keskusvaalilautakunta päättää vahvistaa vaalien tuloksen ja 

viipymättä  
 
1. julkaista sen oikeusministeriön antaman ohjeistuksen mukaisesti 
ja  
 
2. antaa luettelon valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään 
valtuustolle ja tiedottaa siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset 
kunnassa saatetaan tiedoksi sekä 
 
3. antaa tiedon vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen 
määräämällä tavalla. 

 
Valmistelija keskusvaalilautakunnan sihteeri Teppo Joentausta 
 puh. 044 469 4361, etunimi.sukunimi@heinola.fi  
 
Valmistelu Oikeusministeriön ohjeiden (Vaaliohjeet; Kunnan 

keskusvaalilautakunnan tehtävät, s. 80) mukaan 
keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen keskiviikkona 
16.6.2021 klo 18.00 aloitettavassa kokouksessaan.  

 
 Keskusvaalilautakunta vahvistaa: 
 - ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut, 
 - mahdollisten arvontojen tulokset, 
 - mitättömien äänten määrän ja  

- äänten kokonaismäärän (hyväksytyt äänet yhteensä + mitättömät 
äänet). 

  
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.  
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 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 (raportit): 

   
 - KT 10 Äänestysaktiivisuus kunnassa ja 
 - KT 11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan kunnassa. 
 - 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, 
 - KT 90 Mitättömät äänestysliput perusteittain, 
 
 
Tiedoksianto laskentajärjestelmä Oikeusministeriö 
 sähköposti  sähköinen ilmoitustaulu 
   kaupunginvaltuusto 
   Itä-Häme lehti 
 
   
 
  
  
Liitteet 
 Äänestysaktiivisuus kunnassa (KT 10), Kuntavaalit 2021 
 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain (KT 11), 

Kuntavaalit 2021 
 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain (KT20), Kuntavaalit 2021 
 Ehdokkaiden äänet, koko kunta (KT 21), Kuntavaalit 2021 
 Ehdokkaat vertausluvuttain (KT 23), Kuntavaalit 2021 
 Valitut ja varamiehet vertausluvuttain (KT 26), Kuntavaalit 2021 
 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet (KT 29), Kuntavaalit 2021 
 Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista (KT 32), Kuntavaalit 

2021 
 Mitättömät äänestysliput perusteittain (KT 90), Kuntavaalit 2021 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 16 
 
Heinolan kaupunki 
 
Muutoksenhakukielto  
 
 
 Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: 

 vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §) 
 virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on 

jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille 
työtuomioistuimessa (KVHhl 50 § 2 mom.) 

 etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22§) 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 17 
 
Heinolan kaupunki  
 
 
Valitusosoitus, hallintovalitus 
 
Valitusoikeus ja valitusperusteet (Vaalilaki 101 §) 

 
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 kunnassa äänioikeutettu henkilö; ja  
2) kunnan jäsen 

 
Valituksen kohde ja valitusviranomainen 
 

Keskusvaalilautakunnan päätökseen, jolla kuntavaalien tulos on vahvistettu, saa 
hakea muutosta valittamalla kirjallisella valituksella  
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi  
fax: 029 564 2269 
Valituksen voi tehdä myös asiointipalvelussa:  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

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

 
Valituskirjelmä 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 
tehtäväksi sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
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Valituskirjelmään on liitettävä  
- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä  
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 
Valitusasiakirjojen toimittaminen  
 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen 
sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.  
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan 
kuluessa. 

 
Lisätietoja 
 

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
maksuista annetun lain (701/1993) nojalla muutoksenhakijalta peritään kulloinkin 
voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. 
laissa erikseen määritellyissä asioissa, kuten sosiaaliasioissa eikä 
julkisoikeudellista palvelusuhdetta, vaaleja, kunnallisverosta vapauttamista, valtion 
avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hallinto-oikeus muuttaa 
päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 
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