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  SEPPO LEPONIEMI                           NOORA NIEMINEN 
Seppo Leponiemi                       Noora Nieminen 

 
 



Jämijärven kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2022   

Keskusvaalilautakunta 

KOKOUSAIKA Sunnuntai 23.1.2022 klo 18:02 – 20:02 

KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Peijarintie 5 A 

SAAPUVILLA OLLEET 

JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka 

toimi puheenjohtajana) 

 

Matti Koskensalo 

Emilia Laihonen 

Seppo Leponiemi, puheenjohtaja 

Heli Syrjätie 

Raimo Sällilä 

 
POISSA OLLEET  

MUUT SAAPUVILLA 

OLLEET 

(ja läsnäolon peruste) 

 

Noora Nieminen, keskusvaalilautakunnan sihteeri 

 

ASIAT §§ 4 - 6 

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                 Heli Syrjätie  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 

YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

 

Paikka ja pvm 

Jämijärven kunnanvirasto  ___.___.2022 

Virka-asema  Allekirjoitus 

 

 

talous- ja hallintopäällikkö Noora Nieminen 
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4 §  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. 
 

_____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
 
Päätösehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 

 
Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti Emilia Laihonen ja Heli Syr-

jätie. 
 

_____ 
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6 § ALUEVAALIEN 2022 ENNAKKOÄÄNTEN LASKENTA 

 
Ennakkoäänestyksessä ja kirjeäänestyksessä annettujen äänestyslippu-
jen laskennasta sekä vaalipäivän äänestyksessä annettujen äänestyslip-
pujen tarkastuslaskennasta huolehtii kokouksissaan: 
 
1) eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa 
vaalipiirilautakunta; 
 
2) aluevaaleissa ja 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 laskenta voidaan aloittaa 
vaalipäivänä aikaisintaan kello 10. Kunkin laskentaa suorittavan lautakun-
nan on tehokkaasti huolehdittava siitä, ettei mitään laskennan tietoja vä-
lity laskentatilan ulkopuolelle ennen vaalihuoneistojen sulkeutumista. 
 
Laskennassa mitättömät äänestysliput erotetaan eri ryhmäksi. Muut ää-
nestysliput jaotellaan siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput 
ovat omana ryhmänään. Kussakin ryhmässä olevien äänestyslippujen lu-
kumäärä lasketaan. 
 
Ennakkoäänestyksen ja kirjeäänestyksen yhdistetty tulos lasketaan kun-
nan kultakin äänestysalueelta erikseen, lukuun ottamatta 82 §:ssä tarkoi-
tettuja tapauksia. 
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Ennakkoäänten ja kirjeäänten laskennan tuloksesta tiedotetaan vaalihuo-
neistojen sulkeutumisen jälkeen 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. 

 
Päätös: Keskusvaalilautakunta laski annetut 446 ennakkoääntä ja päätti jättää 

niistä mitättöminä huomioon ottamatta kaksi ääntä liitteen mukaisesti. 
Keskusvaalilautakunta tallensi tuloksen laskentajärjestelmään ja tulosti 
tallennusraportin pöytäkirjan liitteeksi. 

 
_____ 
 

 
 



 

 

Muutoksenhakukielto 
 § 4, 5, 6 
 
Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain val-
mistelua tai täytäntöönpanoa. 
 


