TIEDOKSIPANO
Pirkanmaan vaalipiirissä huhtikuun 14. päivänä 2019 toimitetuissa eduskuntavaaleissa on valittu kansanedustajiksi
tästä päivästä alkaen siihen asti, kunnes seuraavat eduskuntavaalit on toimitettu, seuraavat henkilöt:
Vertausluku Äänimäärä
1.

Marin, Sanna, kansanedustaja, HM, Tampere

66109,000

19088

2.

Ikonen, Anna-Kaisa, valtiosihteeri, työelämäprofessori, Tampere

55244,000

9101

3.

Savio Sami, kansanedustaja, diplomi-insinööri, Ylöjärvi

51819,000

11112

4.

Suomela, Iiris, yhteiskuntatieteiden opiskelija, Tampere

37152,000

4873

5.

Nurminen, Ilmari, kansanedustaja, Sastamala

33054,500

9712

6.

Vikman Sofia, kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri, Tampere

27622,000

7406

7.

Pirttilahti Arto, kansanedustaja, agrologi, Mänttä-Vilppula

26536,000

5506

8.

Puisto, Sakari, puolueen poliittinen suunnittelija, filosofian tohtori, Tampere

25909,500

4837

9.

Kontula Anna, kansanedustaja, Tampere

24341,000

6946

10.

Viitanen Pia, kansanedustaja, Tampere

22036,333

8496

11.

Hassi Satu, tekniikan lisensiaatti, kansanedustaja, Tampere

18576,000

4835

12.

Kiuru Pauli, kansanedustaja, FM, Valkeakoski

18414,667

6295

13.

Vallin, Veikko, yrittäjä, Tampere

17273,000

4567

14.

Tanus Sari, erikoislääkäri, Tampere

17180,000

6476

15.

Asell, Marko, liikuntapaikkahoitaja, liikunnanohjaaja (AMK), Nokia

16527,250

7353

16.

Satonen Arto, kansanedustaja, opettaja, Sastamala

13811.000

5126

17.

Ovaska, Jouni, luokanopettaja, kasvatustieteenmaisteri, Tampere

12368,000

5360

18.

Gustafsson Jukka, kansanedustaja, Tampere

13221,800

4814

19.

Niemi Veijo, rikosylikonstaapeli, pääluottamusmies, Lempäälä

12954,750

3709

Kansanedustajien varaedustajina ovat seuraavat henkilöt:
Savion, Puiston, Vallinin ja Niemen varahenkilönä Lassi Kaleva,
Ikosen, Vikmanin, Kiurun ja Satosen varahenkilönä Jari Kinnunen,
Marinin, Nurmisen, Viitasen, Asellin ja Gustafssonin varahenkilönä Hanna Laine,
Tanuksen varahenkilönä Kauko Turunen,
Pirttilahden ja Ovaskan varahenkilönä Pertti Hakanen,
Kontulan varahenkilönä Anne Nyman,
Suomelan ja Hassin varahenkilönä Oras Tynkkynen.
Tampereella huhtikuun 17. päivänä 2019
PIRKANMAAN VAALIPIIRILAUTAKUNTA

Miia-Hannele Vuori
puheenjohtaja

Teemu Jokinen
sihteeri

VALITUSOSOITUS
Pirkanmaan vaalipiirilautakunnan päätökseen, 49 §, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla. 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 tässä vaalipiirissä äänioikeutettu henkilö.
Valitusviranomainen
Muutosta haetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, osoite:
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna.
Faksi 010 36 42269, sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.
Vaalien tuloksen julkaiseminen
Vaalipiirilautakunta on julkaissut vaalien tuloksen valitusosoituksineen tiedoksipanolla lautakunnassa 17.4.2019.
Valituskirjelmä
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi sekä
- perusteet, jolla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana
on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on myös ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja selvitys valitusajan alkamisesta sekä asiakirjat joihin valittaja haluaa vedota. Asiamiehen, joka ei ole asianajaja tai yleinen oikeus-avustaja,
on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä riippumatta siitä, toimitetaanko valitus postitse vai sähköisesti.

