
 
 
REISJÄRVEN KUNTA   PÖYTÄKIRJA 

 

 
 
 
 
 
 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 6/2017 
 
 
Aika: Perjantai 7.4.2017 klo 12-13:26 
Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 

Läsnä: Rajala Tiina, pja   
 Hautala Teuvo, vpja  
 Lehto Juhani, j 
 Paalavuo Jarkko, vj 
 Jylkkä Inga, vj  
    
 Kokkoniemi Päivi, sihteeri 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastettiin seuraavassa kokouksessa 9.4.2017 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Maanantai 10.4.2017 
 
 

Sisällys 
VAALILUETTELOIDEN TARKASTUS, HYVÄKSYNTÄ JA KUITTAUSMERKINTÄ 
VAALITIETOJÄRJESTELMÄÄN ........................................................................................................................ 2 
ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTUS SEKÄ MAHDOLLISET ÄÄNESTYSTEN MERKINNÄT 
ÄÄNIOIKEUSREKISTERIIN JA VAALILUETTELOON ........................................................................................ 3 
HYVÄKSYTTYJEN VAALIKUORTEN LUKUMÄÄRÄN MERKITSEMINEN TULOSLASKENTAJÄRJESTELMÄÄN 
JA VAALILUETTELOON .................................................................................................................................... 6 
KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 5.4.2017 PIDETYN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS .................... 7 
VAALIMATERIAALIN JAKELU VAALILAUTAKUNNILLE .................................................................................... 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Keskusvaalilautakunta  7.4.2017  40 1 
 
 
 
VAALILUETTELOIDEN TARKASTUS, HYVÄKSYNTÄ JA KUITTAUSMERKINTÄ VAALITIETOJÄR-
JESTELMÄÄN 
 
Keskusvaali- Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava vaaliluettelot 
ltk § 21 ja kuitattava vaaliluettelot saapuneiksi äänioikeustie-

tojärjestelmään viimeistään perjantaina 7.4.2017 klo 
15. 

 
Pja  Ehdotus: Keskusvaalilautakunta tarkastaa, että se on 

saanut kaikkien äänestysalueiden vaaliluettelot ja että 
ne ovat painoasultaan virheettömiä ja että niistä ei 
puutu sivuja ja kuittaa vaaliluetteloiden saapumisen 
äänioikeustietojärjestelmään. 

 
 Päätös: Keskusvaalilautakunta tarkasti ja hyväksyi vaa-

liluettelot ja kuittasi vaaliluettelot saapuneeksi ää-
nioikeustietojärjestelmään klo 12:34. 

 
 
 
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Keskusvaalilautakunta  3.4.2017  29 1 
Keskusvaalilautakunta  5.4.2017  34 2 
Keskusvaalilautakunta  7.4.2017  41        2 
 
 
ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTUS SEKÄ MAHDOLLISET ÄÄNESTYSTEN MERKIN-
NÄT ÄÄNIOIKEUSREKISTERIIN JA VAALILUETTELOON 
ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTUS 
 
Keskusvaali- Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasia- 
ltk § 16 kirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta. Keskusvaali-

lautakunta päättää siitä, hyväksytäänkö ennakkoäänestys 
vai jätetäänkö se ottamatta huomioon. Ennakkoäänestys 
on jätettävä ottamatta huomioon, jos 
- ennakkoon äänestänyttä ei ole otettu äänioikeusrekis-

teriin; 
- vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koske-

va tai muu asiaton merkintä; 
- lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei 

varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut 
laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänes-
tänyt; 

- kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä 
läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön nimikir-
joitus. 

Kun äänestys jätetään ottamatta huomioon, äänioikeusre-
kisteriin tai vaaliluetteloon ei tehdä minkäänlaista 
merkintää.  
 
Äänioikeusrekisteriin merkitään ne hyväksytyt ennakko-
äänestykset, jota ei ole merkitty rekisteriin jo ennak-
koäänestyspaikassa. 
 
Hyväksytyt vaalikuoret on lähetekirjeistä erotettuina 
ja äänestysalueittain jaoteltuina säilytettävä avaamat-
tomina varmassa tallessa siihen asti kun niitä ryhdy-
tään vaalipäivänä laskemaan keskusvaalilautakunnassa. 
Reisjärven kunta muodostaa yhden äänestysalueen, Reis-
järvi 001. 
 

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta ryhtyy tarkastamaan saa-

puneita ennakkoäänestysasiakirjoja vaalikuoria avaamat-
ta ja tekee merkinnän pöytäkirjaan äänestyksen huomioon 
ottamatta jättämisestä, merkitsee äänioikeusrekisteriin 
ne ennakkoäänestykset, jotka voidaan hyväksyä mutta 
joita ei ole merkitty rekisteriin sekä korjaa ne ennak-
koäänestykset, jotka vaalitoimitsija on pyytänyt kor-
jaamaan.  

 
 Päätös: Keskusvaalilautakunnalle on saapunut yhteensä 

396 ennakkoäänestysasiakirjaa. 
Äänioikeusrekisteriin oli merkitty 366 ennakkoäänestys-
tä. Keskusvaalilautakunta hyväksyi yksimielisesti 366 
ennakkoäänestysasiakirjaa. Hyväksyttyjä vaalikuoria oli 
kpl 366.  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Keskusvaalilautakunta  3.4.2017  30 1 
Keskusvaalilautakunta  5.4.2017  35 2 
Keskusvaalilautakunta  7.4.2017  42 2 
 
 
ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTUS SEKÄ MAHDOLLISET ÄÄNESTYSTEN MERKIN-
NÄT ÄÄNIOIKEUSREKISTERIIN JA VAALILUETTELOON (jatkoa) 
ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTUS (jatkoa) 

 
 
Äänioikeusrekisteriin merkitsemättömiä ennakkoäänestyk-
siä oli 30 kpl. Keskusvaalilautakunta merkitsi äänioi-
keusrekisteriin 30 yksimielisesti hyväksyttyä ennakko-
äänestystä, jotka jakautuivat seuraavasti:  
laitosäänestys 13 kpl 
kotiäänestys 17 kpl, joista 2 omaishoitajan äänestystä 
Yhteensä hyväksyttyjä vaalikuoria oli 30 kpl.  

 
Ennakkoäänestysasiakirjoja tarkastettiin kaikkiaan 396 
kpl, joista äänoikeusrekisteriin äänestäneiksi merkit-
tyjä oli 396 ja hyväksyttyjä vaalikuoria oli 396 kpl.  

  KESKUSVAALILTK 
 
Keskusvaali- Keskusvaalilautakunnalle on saapunut 316 ennakkoäänes-  
ltk § 18 tysasiakirjaa, joista äänioikeusrekisteriin merkittyjä 

oli 305 ja äänioikeusrekisteriin merkitsemättömiä oli 
11 kpl. 

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta ryhtyy tarkastamaan saa-

puneita ennakkoäänestysasiakirjoja vaalikuoria avaamat-
ta ja tekee merkinnän pöytäkirjaan äänestyksen huomioon 
ottamatta jättämisestä, merkitsee äänioikeusrekisteriin 
ne ennakkoäänestykset, jotka voidaan hyväksyä mutta 
joita ei ole merkitty rekisteriin sekä korjaa ne ennak-
koäänestykset, jotka vaalitoimitsija on pyytänyt kor-
jaamaan. 

 
Päätös: Keskusvaalilautakunta hyväksyi yksimielisesti 
305 ennakkoäänestysasiakirjaa, jotka oli merkitty ääni-
oikeusrekisteriin ja 11 äänioikeusrekisteriin merkitse-
mätöntä ennakkoäänestysasiakirjaa ja merkitsi äänioi-
keusrekisteriin 11 hyväksyttyä ennakkoäänestystä, jotka 
jakautuivat seuraavasti:  
kotiäänestys 11 kpl, joista 2 omaishoitajan äänestystä. 
 
Ennakkoäänestysasiakirjoja tarkastettiin 316 kpl, jois-
ta äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjä oli 
316 ja hyväksyttyjä vaalikuoria oli 316 kpl.  
KESKUSVAALILTK 
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
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Keskusvaalilautakunta  7.4.2017  43 2 
 
 
 
ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTUS SEKÄ MAHDOLISET ÄÄNESTYSTEN MERKINNÄT 
ÄÄNIOIKEUSKREKISTERIIN JA VAALILUETTELOON (jatkoa) 
 
Keskusvaali- Reisjärvelle saapuva posti kuljetetaan arkipäivisin klo 
ltk § 22 10.00 mennessä. Tämän jälkeen ei postinkuljetusyhteyttä 

enää ole. 
 
 Jos keskusvaalilautakunta tekee merkintöjä äänestämi-

sestä äänioikeusrekisteriin keskiviikon 5.4.2017 klo 
18.00 jälkeen, tulee merkintä tehdä sekä äänioikeusre-
kisteriin että vaaliluetteloon. Mikäli merkintöjä teh-
dään vaaliluetteloon, merkintöjen jälkeen tehdään vas-
taavat lukumäärämuutokset vaaliluettelon kansilehden 
laskelmasivulle. 

 
Keskusvaalilautakunnalle on saapunut yhteensä 23 ennak-
koäänestysasiakirjaa, näistä äänioikeusrekisteriin on 
merkitty 21 ennakkoäänestystä ja merkitsemättömiä on 2 
ennakkoäänestystä.  

 
Pja  Ehdotus: Keskusvaalilautakunta ryhtyy tarkastamaan saa-

puneita ennakkoäänestysasiakirjoja vaalikuoria avaamat-
ta ja tekee merkinnän pöytäkirjaan äänestyksen huomioon 
ottamatta jättämisestä, merkitsee äänioikeusrekisteriin 
ja vaaliluetteloon ne ennakkoäänestykset, jotka voidaan 
hyväksyä mutta joita ei ole merkitty rekisteriin sekä 
korjaa ne ennakkoäänestykset, jotka vaalitoimitsija on 
pyytänyt korjaamaan. 

 
 Päätös: Keskusvaalilautakunta hyväksyi yksimielisesti 

23 ennakkoäänestysasiakirjaa, näistä äänioikeusrekiste-
riin oli merkitty 21 äänestystä ja keskusvaalilautakun-
ta merkitsi äänioikeusrekisteriin ja vaaliluetteloon 2 
äänestystä, jotka jakautuivat seuraavasti: 
äänestys ulkomailla 2 
 
Ennakkoäänestysasiakirjoja tarkastettiin 23 kpl, joista 
äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjä oli 23 
ja hyväksyttyjä vaalikuoria oli 23 kpl.  
 
Keskusvaalilautakunnalle on saapunut yhteensä 735 en-
nakkoäänestysasiakirjaa 7.4.2017 mennessä, jotka kaikki 
on tarkastettu. Hyväksyttyjä ennakkoäänestyksiä on 735 
ja hyväksyttyjä vaalikuoria on 735 kpl, jotka kaikki 
kuuluvat Reisjärvi 001 äänestysalueelle. 

  



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
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Keskusvaalilautakunta  7.4.2017  44 3 
 
 
 
HYVÄKSYTTYJEN VAALIKUORTEN LUKUMÄÄRÄN MERKITSEMINEN TULOSLASKENTAJÄRJESTEL-
MÄÄN JA VAALILUETTELOON 
 
Keskusvaali- Keskusvaalilautakunnan on laskettava hyväksyttyjen  
ltk § 23 vaalikuorten lukumäärä äänestysalueittain ja todettava 

äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjen luku-
määrä kussakin äänestysalueessa. Hyväksyttyjen vaali-
kuorten lukumäärä on merkittävä tuloslaskentajärjestel-
mään ja vaaliluettelon kansilehden laskelmasivulle. 
 

 Merkinnän tuloslaskentajärjestelmään voi tehdä aikai-
sintaan perjantaina 7.4.2017 klo 12.00 jälkeen ja vii-
meistään lauantaina 8.4.2017 klo 17.00 mennessä. 

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta laskee vaalikuorten mää-

rän, toteaa äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkit-
tyjen määrän ja merkitsee hyväksyttyjen vaalikuorten 
lukumäärän vaaliluettelon kansilehdelle ja tuloslasken-
tajärjestelmään. 

 
Päätös: Keskusvaalilautakunta totesi, että hyväksyttyjä 
vaalikuoria on 735 kpl, jotka kaikki ovat äänestysalu-
eelle Reisjärvi 001. Äänioikeusrekisterissä äänestä-
neiksi merkittyjä on yhteensä 735 kpl, jotka kaikki 
ovat Reisjärvi 001 äänestysalueella. Vaalikuoret pakat-
tiin yhteen pakkaukseen, joka sinetöitiin ja säilyte-
tään lukitussa tilassa. 
 
Keskusvaalilautakunta merkitsi hyväksyttyjen vaalikuor-
ten määrän vaaliluettelon kansilehden laskentasivulle 
ja tuloslaskentajärjestelmään klo 13:04. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
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Keskusvaalilautakunta  7.4.2017  45 4 
 
 
 
KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 5.4.2017 PIDETYN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Keskusvaali- Ehdotus: Keskusvaalilautakunta tarkastaa 5.4.2017 
ltk § 24  pidetyn kokouksen pöytäkirjan ja toteaa sen kokouk-  
Pja  sen kulun mukaiseksi. 
 

Päätös: Sihteeri luki 5.4.2017 pidetyn kokouksen pöytä-
kirjan ja se todettiin kokouksen kulun mukaiseksi. 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Keskusvaalilautakunta  7.4.2017  46 5 
 
 
 
VAALIMATERIAALIN JAKELU VAALILAUTAKUNNALLE 
 
 
Kesk.vaalil- Keskusvaalilautakunta pakkaa vaalilautakunnalle  
ltk § 25 annettavat äänestysliput pakettiin ja sulkee paketin 

teipillä, jonka päälle keskusvaalilautakunnan edustaja 
tai edustajat merkitsevät allekirjoituksensa. Allekir-
joituksen sijasta teippi voidaan myös leimata jollain 
kunnan virallisella leimasimella, mutta ei kuitenkaan 
vaalileimasimella. Teippinä ei tule käyttää varsinaista 
vaalien sinetöimisteippiä. Vaalilautakunnan on huoleh-
dittava, että materiaali säilytetään yön yli varmassa 
tallessa, esimerkiksi äänestyspaikassa olevassa luki-
tussa tilassa. Vaalilautakunta avaa äänestyslippuja si-
sältävän paketin vasta samalla hetkellä kun vaalipäivän 
äänestystoimitus klo 9 aloitetaan, siten että ensimmäi-
selle äänestäjälle näytetään, että uurna on tyhjä. Sitä 
ennen kaikkien paikalla olevien vaalilautakuntien jä-
senten on todettava, että äänestyslippupakettien teip-
paukset ovat ehjät. 

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta pakkaa äänestysalueelle 

annettavat 1100 äänestyslippua pakettiin ja sulkee pa-
ketin teipillä, joka leimataan keskusvaalilautakunnan 
leimalla. Keskusvaalilautakunta luovuttaa pakatut ää-
nestysliput ja keskusvaalilautakunnan sihteeri muun 
vaalimateriaalin vaalilautakunnan puheenjohtajalle ja 
varapuheenjohtajalle kokouksen jälkeen. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 


