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LAILLISUUS JA  
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Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Todettiin. 
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§§ 1 - 3 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUSTAPA 

 
Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin: 
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puheenjohtaja 
 

 
 
 
Jouni Pummila 
 pöytäkirjanpitäjä  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
Evijärvellä   23.1.2022 
     
 
Aarno Mars                            Daniel Uusitalo 

PÖYTÄKIRJA ON ASETETTU 
YLEISESTI NÄHTÄVILLE 

Evijärven kunnan verkkosivuille   24.1.2022 
 
 
Jouni Pummila 
pöytäkirjanpitäjä 
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1 § ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTAMINEN 

Keskusvltk § 1 
21.1.2022 

Vaalilain 63 §:n mukaan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasia-
kirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että 
vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen klo 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakir-
jat ehditään niissä käsitellä.  

 
Keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä vaaliohjelman pääkäyttäjän ja hänen vara-
henkilönsä kanssa tekevät ennakkoäänestysasiakirjojen valmistavan tarkastamisen 
keskusvaalilautakunnan käsittelyä varten. Tarkastamiseen liittyvät ratkaisut, kuten 
kaikki huomioonottamatta jättämiset, keskusvaalilautakunnan on tehtävä päätösval-
taisessa kokoonpanossa. 
 
Keskusvaalilautakunnan on hyväksyttävä tai jätettävä huomioon ottamatta ennakko-
äänestys. Ennakkoäänestys on jätettävä huomioon ottamatta jos: 
 
1. Ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin kyseisen kun-

nan kohdalle. 
2. Vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton mer-

kintä. 
3. Lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko 

äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt. 
4. Jos lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen hen-

kilön nimikirjoitus (koskee kotiäänestystä). 
 
Jos mainitut perusteet eivät täyty, ennakkoäänestys on hyväksyttävä. Hyväksytty 
vaalikuori erotetaan lähetekirjeestä. 
 
Jos äänestys jätetään huomioon ottamatta, tehdään siitä merkintä pöytäkirjaan. Huo-
mioon ottamatta jätetty avaamaton vaalikuori lähetekirjeineen ja –kuorineen liitetään 
pöytäkirjaan. 
 
Keskusvaalilautakunnan on laskettava hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä ja todet-
tava äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjen lukumäärä ja merkittävä ne pöy-
täkirjaan. 
 
Hyväksytyt ennakkoäänestykset, joita ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin ennakko-
äänestyspaikassa, on merkittävä äänioikeusrekisteriin sekä vaaliluetteloon. Hyväksyt-
tyjen vaalikuorten lukumäärä eli ennakkoon äänestäneiden lukumäärä on merkittävä 
tuloslaskentajärjestelmään sekä vaaliluettelon kansilehden laskelmasivun asianomai-
siin kohtiin. 
 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta suorittaa aluevaalien 2022 ennakkoää-
nestysasiakirjojen tarkastamisen ja hyväksyy tai jättää huomioon ottamatta ennakko-
äänestyksen sekä toteaa hyväksyttyjen vaalikuorien lukumäärän ja merkitsee sen 
pöytäkirjaan. 
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Lisäksi keskusvaalilautakunta merkitsee äänioikeusrekisteriin kaikki ne hyväksytyt 
ennakkoäänestykset, joita ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin ennakkoäänestyspai-
kassa. Ilman kuittausmerkintää olevat hyväksytyt ennakkoäänestykset, jotka saapu-
vat keskusvaalilautakunnalle 19.1.2022 klo 19 jälkeen, merkitään sekä äänioikeusre-
kisteriin että vaaliluetteloon. 

Lähetekuoret, jotka saapuvat tämän päivän (21.1.2022 klo 19.00) jälkeen, jätetään 
huomioon ottamatta ja arkistoidaan avaamattomina. 
 

 
Päätös: Keskusvaalilautakunta hyväksyi 548 ennakkoäänestystä, huomioon otta-
matta jätettäviä ennakkoäänestyksiä ei ollut. 
 
Yhdestä (1) keskusvaalilautakunnalle saapuneesta lähetekirjeestä puuttui äänestäjän 
allekirjoitus.  Keskusvaalilautakunnan sihteerin äänestäjältä saaman selvityksen pe-
rusteella äänestys on tapahtunut laissa säädetyllä tavalla. (puhelinkeskustelu 
21.1.2022 klo 15:06) Saadun selvityksen perusteella äänestys otetaan huomioon. 
 
Pöytäkirjaan merkitään, että ennakkoon äänestäneitä oli vaalikuorten mukaan lasket-
tuna yhteensä 548.  
Äänioikeusrekisterin mukaan äänestäneitä oli 548 joista miehiä 262 ja naisia 286. 
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2 § ULKOÄÄNESTYSMAHDOLLISUUS KARANTEENISSA TAI ERISTYKSESSÄ OLE-
VILLE ALUEVAALEISSA 2022 

Keskusvlkt §2 
21.1.2022 

Oikeusministeriö on kirjeessään 21.12.2022 kehottanut keskusvaalilautakuntia tarjoa-
maan ulkoäänestysmahdollisuuden sitä haluaville.   
 
Evijärven kunnan Internet-sivuille on 10.1.2022 julkaistu seuraava ilmoitus ulkoää-
nestysmahdollisuudesta: 
 
Karanteenissa tai eristyksessä oleva henkilö voi äänestää vaalipäivänä 23.1.2022 ää-
nestyspaikalla, jos siirtyminen äänestyspaikalle ja takaisin voi tapahtua ilman kontak-
teja muihin ihmisiin.  Äänestämään tulevan henkilön tulee olla oireeton ja suojautua 
asianmukaisesti kasvomaskilla.  Äänestys tapahtuu äänestyspaikan pihalla.  Henkilön 
tulee ilmoittaa tulostaan viimeistään vaalipäivänä 23.1.2022 klo 12.00 keskusvaalilau-
takunnan sihteerille 044 7699 2022. 
 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää rajata ulkoäänestysmahdollisuu-
den koskemaan ainoastaan karanteenissa tai eristyksessä olevia henkilöitä ja valtuut-
taa keskusvaalilautakunnan sihteerin sopimaan äänestysajankohdan ilmoittautunei-
den kanssa varsinaisena vaalipäivänä 23.1.2022. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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3 § TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 

Keskusvltk § 3 
21.1.2022 

1. Keskusvaalilautakunnan seuraavat kokousajankohdat 
a. Sunnuntai 23.1.2022 klo 18.30 
b. Maanantai 24.1.2022 klo 10.00 
c. Keskiviikko 26.1.2022 klo 10.15 

2. Kunnanvaltuuston päätös 20.12.2021 § 80 Keskusvaalilautakunnan vara-
jäsenten määrääminen  

 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 1, 3 
 

  Koska päätöksestä voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 
 
Pykälät: 2 
 

 Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha-
kea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 

 
 
 

  
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
Oikaisuvaatimus- 
viranomainen ja –
aika 

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

Evijärven keskusvaalilautakunta 
Viskarinaukio 3 
62500 EVIJÄRVI 
e-mail: evijarven.kunta@evijarvi.fi 
 
Pykälät: 2 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea 
päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: 
 

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI 
markkinaoikeus@oikeus.fi, fax 029 564 3314 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Pykälät 
 
Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö ja toimittami-
nen 

Ks. jäljempänä 
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VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen takia annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen takia muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosai-
nen sekä kunnan jäsen. 
 

 Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 
 
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, vaasa.hao@oikeus.fi, fax 029 56 42760 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa  
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät                                    Valitusaika 30 päivää tiedoksisaannista 

      
 
Hallintovalitus, pykälät                                         Valitusaika           päivää tiedoksisaannista 

      
 

 Muu valitusviranomainen,                                   Pykälät               Valitusaika           päivää 
osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax 

                                                                         
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun 

Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän si-
sältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja ko-
tikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamie-
hensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / vali-
tuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu-
mero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
  
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä jo ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä 
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvirnaomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-
tai saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan vi-
ranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti 
tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

                                             
 
 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava1): nimi, osoite ja postiosoite pykälät 

             
 
 
1) 

 
 
 
 
 

 
 


