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§ 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Selostus

Keskusvaalilautakunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla
13.6.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
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§ 49

§ 49

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Paula Innamo.
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8533/00.00.00/2021

Keskusvaalilautakunta 16.06.2021 § 50
§ 50

Kuntavaalien 2021 tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen sekä
tuloksesta tiedottaminen
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirkanniemi Risto
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirkanniemi Risto
Keskusvaalilautakunta
1
vahvistaa vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen Espoon kaupungissa
pöytäkirjan liitteiden 1-10 mukaisesti,
2
julkaisee vaalien tuloksen laittamalla sen sisältävän pöytäkirjan
valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
seitsemän päivän ajaksi,
3
antaa luettelon valtuutetuiksi valituista sekä heidän varajäsenistään
valtuustolle,
4
hyväksyy liitteenä 11 olevan kuulutuksen julkaistavaksi suomeksi ja
ruotsiksi kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.
Esittelijän tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Käsittely
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Päätös
Keskusvaalilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus
Vaalilain 95 §:n sekä oikeusministeriön vaaliohjeen mukaan:
Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen keskiviikkona 16.6.2021
viimeistään klo 18.00 aloitettavassa kokouksessa. Tässä kokouksessa
suoritetaan tarvittaessa vaalilain 90 §:n mukaiset arvonnat.
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 merkitään 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 tallentamalla tarkastuslaskennan tuloksen
vaalitietojärjestelmän laskentajärjestelmään.
Lisäksi keskusvaalilautakunnan on julkaistava vaalien tulos laittamalla sen
sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi sekä annettava luettelo
valtuutetuiksi valituista sekä heidän varajäsenistään valtuustolle ja
tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa saatetaan
tiedoksi.
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi
julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan
päättämällä tavalla.
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian
luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava
tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.
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Päätöshistoria

Liitteet
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3
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KT10
KT 11
KT20
KT21
KT23
KT26
KT29
KT32
KT90
KT41
Kuulutus
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 48, § 49
Muutoksenhakukielto
Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 50
Valitusosoitus Helsingin hallinto-oikeudelle (§ 39)
Muutoksenhakuohje
Päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallintooikeuteen. Valitus tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalin tulos on julkaistu.
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 jokainen asianomaisessa
vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu henkilö sekä kunnan jäsen.
Valituksessa on ilmoitettava
- valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero
virka-aikana)
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
vaatimuksen perusteet
Valitus on valittajan tai sen muun laatijan allekirjoitettava.
Valitukseen tulee liittää
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus tiedoksisaantipäivästä.
Valitus on toimitettava virka-aikana ennen valitusajan päättymistä Helsingin hallinto-oikeudelle
jäljempänä olevaan osoitteeseen.
Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.
Valituksen voi toimittaa perille ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla
lähettäjän omalla vastuulla.
Helsingin hallinto-oikeuden osoite / yhteystiedot ovat:
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Asiakaspalvelu/kirjaamo
Sähköposti
Faksi
Puhelinvaihde

029 56 42069 (ma-pe klo 8.00-16.15)
helsinki.hao(at)oikeus.fi
029 56 42079
029 56 42000
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