
  

 

Jämijärven kunta  KOKOUSKUTSU 6/2021 
Keskusvaalilautakunta  Laatimispäivämäärä  12.6.2021 

 
Kokoustiedot 

 
Aika 

 
Sunnuntaina 13.6.2021 klo 18.00 

 
Paikka 

 
Kunnanviraston kokoushuone, Peijarintie 5 A 

Käsiteltävät asiat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 41 
27 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 41 
28 § KUNTAVAALIEN 2021 ENNAKKOÄÄNTEN LASKENTA 42 
 

 

  RAIMO SÄLLILÄ                                 NOORA NIEMINEN 
Raimo Sällilä                       Noora Nieminen 

 
 



Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2021   

Keskusvaalilautakunta 

KOKOUSAIKA Sunnuntai 13.6.2021 klo 18:00 – 20:13 

KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Peijarintie 5 A  

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 

toimi puheenjohtajana) 

 

Merja Kannosto 

Matti Koskensalo 

Krista Koskinen 

Riikka Saloniemi 

Raimo Sällilä 

 
POISSA OLLEET  

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET 

(ja läsnäolon peruste) 

 

Noora Nieminen, talous- ja hallintopäällikkö, keskusvaalilauta-

kunnan sihteeri 

 

ASIAT §§ 26 – 28 

PÖYTÄKIRJAN 

ALLEKIRJOITUS JA 

VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Raimo Sällilä                        Noora Nieminen  

PÖYTÄKIRJAN 

TARKASTUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja to-

dettu kokouksen kulun mu-

kaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on sa-

malla varustettu nimikirjaimil-

lamme. 

Tarkastusaika  

Kunnanvirasto ___.___.2021  

 

 

Merja Kannosto                   Matti Koskensalo  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 

YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

 

Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto  ___.___.2021 

Virka-asema  Allekirjoitus 

 

 

talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

26 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltai-
nen viisijäsenisenä. 

 
Päätösehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.  

 
____ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Kannosto ja Matti Koskensalo. 

 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

28 § KUNTAVAALIEN 2021 ENNAKKOÄÄNTEN LASKENTA 

 
Vaalilain 84 §:n mukaan ennakkoäänestyksessä ja kirjeäänestyksessä 
annettujen äänestyslippujen laskennasta sekä vaalipäivän äänestyksessä 
annettujen äänestyslippujen tarkastuslaskennasta huolehtii kokouksis-
saan: 
 
1) eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa 

vaalipiirilautakunta; 
 
2) kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakunta. 
 
Vaalilain 85 §:n mukaan äänestyslippu on mitätön, jos: 
 
1) vaalikuoressa on useampi tai muutakin kuin yksi äänestyslippu; 
 
2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu 
asiaton merkintä; (5.4.2002/247) 
 
3) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin oikeusministeriön painattamaa 
äänestyslippua; 
 
4) äänestyslippua ei ole leimattu; 
 
5) ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdo-
kasta se tarkoittaa; 
 
6) äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki 
taikka siihen on tehty muunlainen asiaton merkintä; taikka 
 
7) äänestyslipulla on eduskuntavaaleissa äänestetty ehdokasta, joka on 
asetettu ehdokkaaksi kahdessa tai useammassa vaalipiirissä. 
 
Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää, joka ainoastaan 
selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut äänestää. 
 
Vaalilain 86 §:n mukaan vaalikuorissa olevien ennakkoäänestyksessä ja 
kirjeäänestyksessä annettujen äänestyslippujen tarkastaminen voidaan 
aloittaa vaalipäivänä aikaisintaan kello 15 tai erityisestä syystä lautakun-
nan harkinnan mukaan aikaisemminkin, kuitenkin aikaisintaan kello 12. 
Mitättömät äänestysliput erotetaan eri ryhmäksi. Muut äänestysliput ja-
otellaan siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat omana 
ryhmänään. Kussakin ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärä las-
ketaan. 
 
Ennakkoäänestyksen ja kirjeäänestyksen yhdistetty tulos lasketaan kun-
nan kultakin äänestysalueelta erikseen, lukuun ottamatta 82 §:ssä tarkoi-
tettuja tapauksia. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Ennakkoäänten ja kirjeäänten laskennasta tiedotetaan oikeusministeriön 
määräämällä tavalla. 

 
Valmistelija: talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen, p. 040 830 4943 

 
 

Päätösehdotus: Keskusvaalilautakunta 
1) laskee ennakkoäänet 
2) päättää mitättöminä huomioon ottamatta jätettävät äänestysliput ja 

laskee niiden lukumäärän 
3) järjestää muut äänestysliput siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi an-

netut äänestysliput ovat eri ryhminä sekä 
4) laskee ehdokkaille annettujen äänestyslippujen lukumäärän 
5) tallentaa ennakkoäänestyksen tuloksen laskentajärjestelmään ja tulos-

taa tallennusraportin ja liittää sen pöytäkirjaan. 
 

Päätös: Keskusvaalilautakunta laski annetut 513 ennakkoääntä ja päätti jättää 
niistä mitättöminä huomioon ottamatta kymmenen ääntä liitteen mukai-
sesti. Keskusvaalilautakunta tallensi tuloksen laskentajärjestelmään ja tu-
losti tallennusraportin pöytäkirjan liitteeksi. 
 
_____ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 

Pykälät: - 

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei 

saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen saa lisäksi tehdä: 

 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-

tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 kunnan jäsen. 

 

Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Jämijärven kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä 

päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 

päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 

asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena 

päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, 

kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tämä pöytäkirja on asetettu ylei-

sesti nähtäväksi 14.6.2021 yleisessä tietoverkossa Kuntalain 140 §:n mukaisesti. 

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilau-

antai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Jämijärven keskusvaalilautakunta. 

 

Kirjaamon yhteystiedot:  

 

Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi   

Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800, Jämijärvi 

Sähköpostiosoite: jamijarvi@jamijarvi.fi  

Puhelinnumero: 02 572 970  
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 

kirjallisesta muodosta. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

 päätös, johon haetaan oikaisua 

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja pu-

helinnumero.  

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Pöytäkirja 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan kirjaa-

mosta. 

 

Muutoksenhakukielto 

 

 Pykälät: 26-28  

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytän-

töönpanoa (kuntalaki, 410/2015, 136 §). 

 

Muutosta ei saa erikseen hakea vaalilaissa 714/1998 mainittuihin vaaliviranomaisen 

päätöksiin. 

 


