
  

 

Jämijärven kunta  KOKOUSKUTSU 4/2022 
Keskusvaalilautakunta  Laatimispäivämäärä  17.1.2022 

 
Kokoustiedot 

 
Aika 

 
Keskiviikkona 26.1.2022 klo 10.00 

 
Paikka 

 
Kunnanviraston kokoushuone, Peijarintie 5 A 

Käsiteltävät asiat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 §  KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 
11 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 9 
12 § ALUEVAALEISSA 2022 ANNETTUJEN ÄÄNTEN LUKUMÄÄRÄN 

VAHVISTAMINEN 10 
 

 

  SEPPO LEPONIEMI                           NOORA NIEMINEN 
Seppo Leponiemi                       Noora Nieminen 

 
 



Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2022   

Keskusvaalilautakunta 

KOKOUSAIKA Keskiviikko 26.1.2022 klo 12:00 – 12:05 

KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Peijarintie 5 A 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 

toimi puheenjohtajana) 

 

Jarmo Huhtaniemi, varajäsen 

Matti Koskensalo 

Emilia Laihonen 

Seppo Leponiemi, puheenjohtaja 

Raimo Sällilä 

 
POISSA OLLEET Heli Syrjätie 

 
MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET 

(ja läsnäolon peruste) 

 

Noora Nieminen, keskusvaalilautakunnan sihteeri 

 

ASIAT §§ 10 - 12 

PÖYTÄKIRJAN 

ALLEKIRJOITUS JA 

VARMENNUS 

Puheenjohtaja   Pöytäkirjanpitäjä 

 

 

Seppo Leponiemi                  Noora Nieminen 

PÖYTÄKIRJAN 

TARKASTUS 

Pöytäkirja on tarkastettu ja to-

dettu kokouksen kulun mu-

kaiseksi. 

Pöytäkirjan käsittelylehdet on sa-

malla varustettu nimikirjaimil-

lamme. 

Tarkastusaika  

Kunnanvirasto ___.___.2022 

 

 

Emilia Laihonen                 Jarmo Huhtaniemi  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 

YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

 

Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto  ___.___.2022 

Virka-asema  Allekirjoitus 

 

 

talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

 

10 §  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. 
 

_____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 

 
Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Emilia Laihonen ja Jarmo 

Huhtaniemi 
 

_____ 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

 

12 § ALUEVAALEISSA 2022 ANNETTUJEN ÄÄNTEN LUKUMÄÄRÄN VAHVISTAMINEN 

 
Vaalilain 143 I §:n mukaan kunkin kunnan keskusvaalilautakunta vahvis-
taa 3. päivänä vaalipäivän jälkeen viimeistään kello 18 aloitettavassa ko-
kouksessaan äänimäärät, jotka kukin ehdokas sekä puolue, vaaliliitto ja 
yhteislista yhteensä ovat aluevaaleissa saaneet kunnassa, sekä ilmoittaa 
viipymättä näin vahvistetut äänimäärät ja vaaleissa annettujen äänten ko-
konaismäärän sekä mitättömien äänten määrän oikeusministeriön mää-
räämällä tavalla aluevaalilautakunnalle. 

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

 
 

Päätösehdotus: Keskusvaalilautakunta vahvistaa äänimäärät Jämijärven kunnan osalta ja 
kuittaa luvut valmiiksi laskentajärjestelmään. 
 

Päätös:  Keskusvaalilautakunta vahvisti hyväksyttyjen äänien määräksi 687, mität-
tömien äänien määräksi 3 ja äänien yhteismääräksi 690. 
Keskusvaalilautakunta vahvisti äänimäärät, jotka kukin ehdokas sekä 
puolue, vaaliliitto ja yhteislista saivat ja merkitsi kunnan laskennan val-
miiksi tuloslaskentajärjestelmään. 
Keskusvaalilautakunta tulosti pöytäkirjan liitteeksi seuraavat raportit: 
 
KT10 Äänestysaktiivisuus kunnassa 
KT11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain 
KT20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain 
KT21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta 
KT29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet 
KT90 Mitättömät äänestysliput perusteittain. 
 
_____ 

 



 

 

VALITUSOSOITUS 
 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 
 

Valitusoikeus 
 

Päätökseen saa hakea muutosta: 
 

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun pää-
tös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 

 kunnan jäsen. 
 

Valitusaika 
 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä 
ennen valitusviranomaisen 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. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vali-
tuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Valitusperusteet 
 
  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 
 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 päätös on muuten lainvastainen. 
 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan 
päättymistä. 
 

Valitusviranomainen 
 

Kunnallisvalitus 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 42400  
 



 

 

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. 

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 572970  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


 

 

Kirjaamon aukioloaika on ma 8.00 -16.00, ti-to 8.00 -15.30 ja pe 8.00-14.00 
 
Pöytäkirja on 26.1.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 
 

 


