
  

 

Jämijärven kunta  KOKOUSKUTSU 8/2021 
Keskusvaalilautakunta  Laatimispäivämäärä  12.6.2021 

 
Kokoustiedot 

 
Aika 

 
Keskiviikkona 16.6.2021 klo 18.00 

 
Paikka 

 
Kunnanviraston kokoushuone, Peijarintie 5 A 

Käsiteltävät asiat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 
33 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 50 
34 § KUNTAVAALIEN 2021 TULOKSEN VAHVISTAMINEN JA 

JULKAISEMINEN SEKÄ TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN 51 
 

 

  RAIMO SÄLLILÄ                                 NOORA NIEMINEN 
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Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2021   

Keskusvaalilautakunta 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.6.2021 klo 18:00 – 18:09 

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 §§ 32 - 34 

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: 

 

 

32 §  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.  

 
____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

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

 
____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

34 § KUNTAVAALIEN 2021 TULOKSEN VAHVISTAMINEN JA JULKAISEMINEN SEKÄ 
TULOKSESTA TIEDOTTAMINEN 

 
 
Vaalilain 95 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien 
tuloksen 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitetta-
vassa kokouksessaan. 
 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä: 
 
1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoi-
tuksineen kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän 
ajaksi; 
 
2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään 
valtuustolle ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kun-
nassa saatetaan tiedoksi; sekä 
 
3) annettava tieto vaalien tuloksesta oikeusministeriölle sen määräämällä 
tavalla. 
 
Vaalilain 89 §:n mukaan vaaliliittoon kuulumattomaan puolueeseen ja ku-
hunkin yhteislistaan kuuluvien ehdokkaiden keskinäinen järjestys puolu-
eessa tai yhteislistassa määräytyy heidän saamiensa henkilökohtaisten 
äänimäärien mukaan. Tässä järjestyksessä ehdokkaille annetaan ver-
tausluvut siten, että kunkin puolueen tai yhteislistan ensimmäinen ehdo-
kas saa vertausluvukseen puolueen tai yhteislistan hyväksi annettujen 
äänten koko lukumäärän, toinen puolet siitä, kolmas kolmanneksen, nel-
jäs neljänneksen ja niin edelleen. 
 
Vaaliliittoon kuuluvien puolueiden ehdokkaiden keskinäinen järjestys 
määräytyy puolueesta riippumatta heidän saamiensa henkilökohtaisten 
äänimäärien mukaan. Tässä järjestyksessä ehdokkaille annetaan ver-
tausluvut siten, että ensimmäinen ehdokas saa vertausluvukseen vaalilii-
ton hyväksi annettujen äänten koko lukumäärän, toinen puolet siitä, kol-
mas kolmanneksen, neljäs neljänneksen ja niin edelleen. 
 
Yhteislistaan kuulumattoman valitsijayhdistyksen ehdokkaan vertauslu-
kuna on hänen saamansa äänimäärä. 
 
Vaalilain 90 §:n mukaan jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret, 
niiden keskinäinen järjestys ratkaistaan arpomalla. 
 
Vaalilain 91 §:n mukaan vaalien tuloksen määräämiseksi eduskuntavaa-
leissa ja kuntavaaleissa kirjoitetaan kaikkien ehdokkaiden nimet heidän 
vertauslukujensa suuruuden mukaiseen järjestykseen ja kunkin ehdok-
kaan nimen kohdalle merkitään hänen vertauslukunsa. Tästä nimisarjasta 
valitaan sarjan alusta alkaen niin monta ehdokasta kuin vaalipiirissä on 
valittava edustajia tai kunnassa valtuutettuja. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 
Vaalilain 98 §:ssä säädetään, että kun vaalien tulos on vahvistettu, tulok-
sen vahvistavan viranomaisen on pöytäkirjassa mainittava sekä valitut 
henkilöt että ne, jotka edustajanpaikan joutuessa avoimeksi varaedusta-
jina tulevat valittujen tilalle tai jotka on valittu varavaltuutetuiksi. 
 
Kukin valittu merkitään pöytäkirjaan ilmoittamalla hänen nimensä ja ar-
vonsa, ammattinsa tai toimensa sekä kuntavaaleja lukuun ottamatta koti-
kuntansa samoin kuin hänen saamansa vertausluku ja äänimäärä. 
 
Keskusvaalilautakunnan on otettava tuloslaskentajärjestelmästä pöytäkir-
jan liitteiksi ainakin seuraavat tulosteet (raportit):  
 
Liite 1 Äänestysaktiivisuus kunnassa,  
Liite 2 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain,  
Liite 3 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain,  
Liite 4 Ehdokkaiden äänet, koko kunta,  
Liite 5 Ehdokkaat vertausluvuittain,  
Liite 6 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain  
Liite 7 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet,  
Liite 8 Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista ja  
Liite 9 Mitättömät äänestysliput perusteittain. 

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

 
 

Päätösehdotus: 1) Keskusvaalilautakunta vahvistaa 
- ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut, 
- mahdollisten arvontojen tulokset, 
- mitättömien äänten määrän ja 
- äänten kokonaismäärän (hyväksytyt äänet yhteensä + mitättömät ää-

net) 
 
2) Keskusvaalilautakunta päättää antaa tiedoksi vaalien tuloksen 95 §:n 
mukaisesti ja julkaisemalla vaalien tuloksen Kankaanpään Seutu ja Uuti-
soiva –lehdissä sekä kuntatiedotteessa. 

 
Päätös: Keskusvaalilautakunta vahvisti kuntavaalien äänten kokonaismääräksi 

786 ääntä, joista hyväksyttyjä oli 776 ääntä ja mitättömiä 10 ääntä. 
 
Keskusvaalilautakunta suoritti arvonnan seuraavasti: 
 
Ehdokas nro 9 Koivunen, Lassi KESK (KESK+KD) ja ehdokas nro 12 
Lähteenmäki, Antti KESK (KESK+KD): molemmilla 25 ääntä. Keskusvaa-
lilautakunta vahvisti arvalla ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen. Arvon-
nan voitti ehdokas nro 12 Lähteenmäki Antti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

Keskusvaalilautakunta tulosti pöytäkirjan liitteiksi 1-9 esittelyosassa maini-
tut raportit. 
 
Keskusvaalilautakunta vahvisti kuntavaalien 2021 ehdokkaiden saamat 
äänimäärät, vertausluvut ja tuloksen pöytäkirjan liitteiden mukaisesti.  
 
Keskusvaalilautakunta päätti antaa vaalien tuloksen tiedoksi vaalilain 95 
§:n mukaisesti. 
 
_____ 
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VALITUSOSOITUS 
 

  Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella: 
  § 34  
 

Valitusoikeus 
Valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa 
ehdokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteis-
listalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 
 
Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheelli-
sessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen: 
 
1) jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu henkilö; 
 
2) kuntavaaleissa kunnan jäsen 

Valitusaika 
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun vahvistettu vaalien tulos on julkaistu. 

 

Valitusviranomainen 
 

Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle 
 
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku    
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20101 Turku  
Sähköpostiosoite: turku.hao(at)oikeus.fi  
Faksinumero: 029 56 42414  
Puhelinnumero: 029 56 42410  
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-

teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Valituksen muoto ja sisältö 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjalli-
sesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan teh-
täväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valit-
tajaan. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyt-
tää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. 
Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallin-
totuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oi-
keudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on 
ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mi-
hin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitus-
ajan alkamisen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin 
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jämijärven kunnan kirjaa-
mosta.  
 
Postiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi    
Käyntiosoite: Peijarintie 5 A, 38800 Jämijärvi  
Sähköpostiosoite: jamijarvi(at)jamijarvi.fi  
Puhelinnumero: 02 572 970  
 
Kirjaamon aukioloaika on 
ma klo 8.00-16.00 
ti-to klo 8.00-15.30 
pe klo 8.00-14.00 
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Muutoksenhakukielto 
 § 32, § 33 
 
Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain val-
mistelua tai täytäntöönpanoa. 


