
EVIJÄRVEN KUNTA Aika 13.6.2021    
Keskusvaalilautakunta 

               PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2021 
 
                

 
KOKOUSAIKA 

 
 13.6.2021 klo 18.00 – 19.19 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
 

 
Vuokko Sulkakoski 
Petteri Laukkonen 
Anneli Mars 
Virpi Mäkelä 
Jukka Äyrä 

 
puheenjohtaja 
jäsen 
1.varajäsen 
2.varajäsen 
3.varajäsen 
 

Läsnä 
x 
x 
x 
x 
x 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jouni Pummila, pöytäkirjanpitäjä                                     x 
 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: todettiin. 

 
ASIAT 

 
§ 28 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

 
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Anneli Mars ja Virpi Mäkelä 
 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
 
 
Vuokko Sulkakoski 
puheenjohtaja 
 

 
 
 
 Jouni Pummila 
 pöytäkirjanpitäjä  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä   . päivänä   kesäkuuta 2021 
     
 
 
 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Evijärven kunnan verkkosivuille     .6.2021 
 
 
Jouni Pummila 
pöytäkirjanpitäjä 
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 Sisällysluettelo: 

28 § ENNAKKOÄÄNTEN LASKEMINEN ......................................................................... 48 
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 28 § ENNAKKOÄÄNTEN LASKEMINEN 

Keskusvltk § 28 
13.6.2021 

Vaalilain 86 §:n 1 momentin mukaan 
"Ennakkoäänestyksessä annettujen vaalikuorissa olevien äänestyslippujen tarkasta-
minen voidaan aloittaa vaalipäivänä aikaisintaan kello 15 tai erityisestä syystä lauta-
kunnan harkinnan mukaan aikaisemminkin, kuitenkin aikaisintaan kello 12. Mitättö-
mät äänestysliput erotetaan eri ryhmäksi. Muut äänestysliput jaotellaan siten, että 
kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat omana ryhmänään. Kussakin ryhmässä 
olevien äänestyslippujen lukumäärä lasketaan." 
 
Keskusvaalilautakunnan tulee pyrkiä laskemaan ennakkoäänet klo 20.00 mennessä. 
Keskusvaalilautakunnan tulee erityisesti huolehtia siitä, että tarkastuksen tulos ei väli-
ty tarkastushuoneen ulkopuolelle ennen klo 20.00. 
 

 Äänestysliput, jotka mitättöminä jätetään ottamatta huomioon erotetaan omaksi ryh-
mäksi ja niiden lukumäärä lasketaan. Muut äänestysliput järjestetään siten, että kun-
kin ehdokkaan hyväksi annetut äänestysliput ovat eri ryhmänä. 
 
Vaalilain 85 §:n mukaan äänestyslippu on mitätön, jos: 
1. vaalikuoressa on useampia tai muutakin kuin yksi äänestyslippu, 
2.  vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton mer-

kintä, 
3. äänestyslippuna on käytetty muuta kuin oikeusministeriön painattamaa äänestys-

lippua, 
4. äänestyslippua ei ole leimattu, 
5. ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tar-

koittaa, 
6. äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki taikka sii-

hen on tehty muunlainen asiaton merkintä. 
 
Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää, joka ainoastaan selventää, 
ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut. 
 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta 
1. alkaa ennakkoäänten tarkastaminen klo 18.00, 
2. tarkastaa ennakkoäänestyksessä annetut äänestysliput, 
3. päättää mitkä äänestysliput on jätettävä huomioonottamatta, 
4. järjestää kunkin ehdokkaan hyväksi annetut äänestysliput omiksi ryhmikseen, 
5. täyttää laskentalomakkeet 1 Ennakkoon äänestäneiden lukumäärä ja 5 Ennakko-

äänet, 
6. tallentaa ennakkoäänestyksen tuloksen vaalitietojärjestelmään.  

 
Päätös: Keskusvaalilautakunta 
1. aloitti ennakkoäänten laskennan klo 18.00 ja päätti sen klo 19.10 
2. tarkasti ennakkoäänestyksessä annetut äänestysliput, joita oli 959 ja  
3. jätti huomioonottamatta kaksi (2) äänestyslippua syystä, että ehdokkaan numero 

oli merkitty siten, ettei selvästi ilmennyt ketä ehdokasta se tarkoitti ja  
4. järjesti kunkin ehdokkaan hyväksi annetut äänestysliput omaksi ryhmäkseen ja 

sinetöi ne laatikkoon, 
5. täytti laskentalomakkeet 1 ja 5, jotka liitteenä 
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6. tallensi ennakkoäänestyksen tuloksen vaalitietojärjestelmään
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös 

koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät 
 

      
 
 
 

 Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät 
 

      
 
 
 

 HallintolainkäyttöL 5 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta-
malla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
 
 
 
 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
 

      
 
 
 
 
 
Pykälät 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimitta-
minen 

Ks. Jäljempänä 

 


