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Asia Kuntavaaleja koskeva valitus

Valittrja Ola Muttilainen

P:i:itiis, josta valitetaan

Mikkelin kaupungin keskusvaalilautakunta 16.6.2021 $ 58

Keskusvaalilautakunta on valihrksenalaisella piiiitdkselliiiin vahvistanut
Mikkelissii 13.6.2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksen piiiitdksen liitteenii
olevien asiakirjojen mukaisesti.

VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA

Keskusvaalilautakunnan paetds on kumottava ja hallinto-oikeuden on
tarvittaessa velvoitettava kuntavaalien 2021 Uiantenlaskenta uudelleen
suoritettavaksi ensisijaisesti Sami Nallin ja valittajan viilillaja toissijaisesti
myds ehdokas Mervi Eskelisen iienten suhteen.

Vaalipiiiviin tuloslaskentaan verrattuna tarkastuslaskennassa on
valituksenalaisesta peetdksestii ilmeneviillii tavalla valittajalta kadonnut yli 8
% iienista. Vaalien iiiintenlaskentaa ei ole siten suoritettu luotettavasti ja
laillisesti.

Lausunto ja vastine

Mikkelin kaupungin keskusvaalilautahtnta on antanut lausunnon.

Sami Nallille ja Meni Eskeliselle on varattu tilaisuus vastineiden antamiseen.
Vastineita ei ole annettu.

Valittaja on antanut vastineen.
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HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU

Asian kasifiely hallinto-oikeudessa raukeaa.

Perustelut

Valittaja on hallinto-oikeuden siihkiiiseen asiointipalveluun I 4.9.2021
toimittamallaan viestillii peruuttanut valituksensa. Niiin ollen asian kiisittely
hallinto-oikeudessa raukeaa.

Sovelletut oikeusohjeet

Laki oikeudenkiiynnistii hallintoasioissa 81 $ 3 mom.

Muutoksenhaku

Oikeudenkiiynnistii hallintoasioissa annetun lain 106 $:n mukaan tiihiin
piiiitdkseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Hallinto-oikeuden kokoonpano

Asian on ratkaissut hallinto-oikeustuomari Marika Turunen.

Esittelijii Heli Miiki-Rautila

Tama piiiitits on siihkOisesti varmennettu hallinto-oikeuden
asianhallintajiirjestelmAsse.
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Itii-Suomen hallinto-oikeus

ita-suomi.hao@oikeus.fi
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Ola Muttilainen, siihkdinen tiedoksianto

maksutta

Mikkelin kaupunginhallitus, postitse antopeivana

Mikkelin kaupungin keskusvaalilautakunta, postitse antopaivena

Keskusvaalilautakr.urran on vaalilain 104 $:n 3 momentin mukaan saatettava
tiime peetats viipymiitt?i tiedoksi asettamalla pii?ittis seitsemiin piiiviin ajaksi
niihtiiviiksi siten kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Vaaliasiamies Olli Marjalaakso, postitse antopAivana

Vaaliasiamies Vesa Sorasahi, postitse antopiiiviin2i

Vaaliasiamies Kari Synberg, postitse antopaivana

Vaaliasiamies Merja Toijonen. postitse antopaivana

Vaaliasiamies Mirja Paajanen, postitse antopeiviinA

Vaaliasiamies Atte Kilpinen, postitse antopiiiviinii

Vaaliasiamies Nea Tarvainen, postitse antopaivana

Vaaliasiamies Leena Kontinen, postitse antopaivane

Vaaliasiamies Veikko Elo, postitse antopeiv?ina

Vaaliasiamies Niko Salmela, postitse antopiiiviinii
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