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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kevala 14.11.2019 § 32
Puheenjohtajan ehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Keskusvaalilautakunnan päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Varajäsen Leena Elojärvelle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.
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Pöytäkirjan tarkastajat
Kevala 14.11.2019 § 33
Puheenjohtajan ehdotus:
Keskusvaalilautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Tällä kertaa vuorossa ovat Urpo Huuskonen ja Anna Voipio.
Keskusvaalilautakunnan päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anna Voipio ja Leena Rämä.
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Varavaltuutetun nimeäminen
Kevala 14.11.2019 § 34
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Jouko Leppäsen kirje 28.10.2019:
"Valtuutetuille valitaan varavaltuutettu jokaisen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, jos ehdokkaita tähän on
riittävä määrä.
Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi,
kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä
päätettävä uusista varavaltuutetuista KuntaL 17 §:n mukaisesti. Valtuuston
puheenjohtajan on tämän vuoksi seurattava varavaltuutettujen määrän
muutoksia valtuustossa edustettuna olevassa puolueessa tai
yhteislistassa.
Kansallisella Kokoomuksella on 13 valtuutettua ja 13 varavaltuutettua.
Varavaltuutettu Iida Tanille on myönnetty ero 23.10.2019 alkaen luottamustehtävistä 14.10.2019.
Koska Kansallisen Kokoomuksen varavaltuutettujen määrä jää edellä mainitun muutoksen vuoksi vajaaksi (12) esitän keskusvaalilautakunnalle, että
annettujen äänten perustella Kansallisen Kokoomuksen varavaltuutetuksi
nimetään Jari Koskinen."
Kaupunginvaltuuuston pöytäkirjanote eron myöntämisestä Ida Tanille on
oheismateriaalina.
Puheenjohtajan ehdotus:
Keskusvaalilautakunta määrää kunnallisvaalien 2017 tuloksen perusteella
Kansallisen Kokoomuksen varavaltuutetuksi Jari Koskinen 25.11.2019
alkaen.
Keskusvaalilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

pj.

ptk. tark.

ptk. tark.

Kouvolan kaupunki

Pöytäkirja

Keskusvaalilautakunta

§ 35

7/2019

7

14.11.2019

Kunnille suorittava kertakorvaus vuoden 2019 vaaleista
4926/00.00.01/2018
Kevala 14.11.2019 § 35
Oikeusministeriö on päätöksellään 13.6.2019 vahvistanut sekä eduskuntavaalien että europarlamenttivaalien osalta kunnalle suoritettavan kertakorvauksen määräksi 2,20 euroa jokaiselta lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta.
Kouvolan kaupungille tulevan korvauksen yhteismäärä on päätöksen perusteella 297.055 euroa. Molempien vaalien osalta korvaukset on suoritettu syyskuussa 2019.
Puheenjohtajan ehdotus:
Oikeusministeriön päätös 13.6.2019 merkitään tiedoksi.
Keskusvaalilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret
Kevala 14.11.2019 § 36
Vaalilain 63 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on
pidettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19
saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan
jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon
ottamatta. Sama menettely koskee myös kirjeäänestyksen lähetekuoria.
Europarlamenttivaaleissa 2019 kyseinen määräaika oli 24.5.2019 kello
19:00.
Niistä äänestyksistä, jotka on jätettävä huomioon ottamatta, on tehtävä
merkintä keskusvaalilautakunnan kokouksissa pidettävään pöytäkirjaan,
johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja
kuorineen.
Kouvolan keskusvaalilautakunnalle on postin välityksellä saapunut määräajan jälkeen ulkomailta kaksi kirjeäänestyksen lähetekuorta, 29.5.2019 ja
3.6.2019 (liite 1 ja 2).
Puheenjohtajan ehdotus:
Jätetään vaalilain 63 § 1 momentin nojalla huomioon ottamatta kaksi ennakkoäänestystä, koska kirjeäänestyksen lähetekuoret ovat saapuneet
lainkohdassa tarkoitetun määräajan jälkeen.
Keskusvaalilautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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MUUTOKSENHAKUKIELTO
§§ 32-35
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta
sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
(Kuntalaki 136 §).
§ 36
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