
EVIJÄRVEN KUNTA Aika 14.6.2021    
Keskusvaalilautakunta 

               PÖYTÄKIRJA Nro 9 / 2021 
 
                

 
KOKOUSAIKA 

 
 14.6.2021 klo 12.00 – 12.44 

 
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 

 
§ 29 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

 
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin  
 
Petteri Laukkonen ja Jukka Äyrä 
 

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: 

29 § VAALIPÄIVÄNÄ ANNETTUJEN ÄÄNTEN TARKASTUSLASKENTA ..................... 52 
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29 § VAALIPÄIVÄNÄ ANNETTUJEN ÄÄNTEN TARKASTUSLASKENTA 

Keskusvltk § 29 
14.6.2021   

Vaalilain 87 §:n mukaan vaalipäivää seuraavana maanantaina viimeistään kel-
lo 12 on ryhdyttävä tarkastamaan vaalipäivän äänestyksessä annettuja äänes-
tyslippuja. 

 
 
Tarkastuslaskennassa on päätettävä, mitkä äänestysliput on mitättöminä jätet-
tävä huomioon ottamatta. Äänestyslippu on mitätön jos, 
1. vaalikuoressa on useampi tai muutakin kuin yksi äänestyslippu, 
2. vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asia-

ton merkintä, 
3. äänestyslippuna on käytetty muuta kuin oikeusministeriön painattamaa 

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

se tarkoittaa, 
6. äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki 

taikka siihen on tehty muunlainen asiaton merkintä (Vaalilaki § 85). 
 
Kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä annetut 
hyväksytyt äänet lasketaan yhteen. 
 
Keskusvaalilautakunnan on käytävä läpi vaalilautakunnan laatima vaalipöytä-
kirja liitteineen. Mikäli keskusvaalilautakunta havaitsee vaalipöytäkirjoissa 
merkittäviä puutteita tai virheitä, sen on pyydettävä asiasta selvitys vaalilauta-
kunnalta. Selvityksen tulee olla keskusvaalilautakunnan käytettävissä ennen 
kuin vaalin tulos vahvistetaan 
 
Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla. Jos äänimäärät ja vertausluvut ovat 
yhtä suuret, niiden keskinäinen järjestys ratkaistaan arvalla. Vaalilain 90 §:n 
mukaiset arvonnat suoritetaan vasta keskiviikkona 16.6.2021 klo 18.00 aloitet-
tavassa keskusvaalilautakunnan kokouksessa ennen vaalien tuloksen vahvis-
tamista. 
 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta: 
1. päättää mitkä äänestysliput jätetään mitättöminä huomioon ottamatta ja 

merkitsee huomiotta jättämisen syyt laskentalomakkeelle 6, 
2. laskee kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä 

annetut hyväksytyt äänet ja merkitsee ne laskentalomakkeelle 6, 
3. käy läpi vaalilautakunnan vaalipöytäkirjan liitteineen. 

 
Päätös: Keskusvaalilautakunta: 
1. Keskusvaalilautakunta päätti mitättöminä olla huomioon ottamatta kaksi (2) 

ääntä, hylätyistä äänestyslipuista ei käynyt selvästi ilmi ketä äänestäjä oli 
tarkoittanut 
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2. Laski vaalipäivänä annetut äänet, merkitsi ne laskentalomakkeelle 6 ja sul-

ki äänestysliput laatikkoon yhdessä ennakkoäänten kanssa ja sinetöi laati-
kon. 

 
3. Vaalilautakunnan laatima vaalipöytäkirja liitteineen tarkastettiin ja todettiin, 

että siinä ei ollut puutteita. 


