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Paikka

Syrjäkadun kokoushuone, Syrjäkatu 1

Osallistujat
Läsnä

Poissa

Jämsä Tomi

puheenjohtaja

Komulainen Martti

jäsen

Kovalainen Terttu

varapuheenjohtaja

Pussinen Eeva

jäsen

Jääskeläinen Pekka

pöytäkirjanpitäjä

Kokko Petri

1. varajäsen

Ratilainen Simo

Allekirjoitukset

Tomi Jämsä
puheenjohtaja

Käsitellyt asiat

§:t 1 - 3

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu 14.1.2022
Eeva Pussinen
pöytäkirjantarkastaja

Pekka Jääskeläinen
pöytäkirjanpitäjä

Petri Kokko
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa
17.01.2022 alkaen.
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§1

14.01.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Keskvltk 14.01.2022 § 1
Hallintosäännön 117 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava
kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava,
mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos
asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa
ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset
toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset
syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa
pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai
-velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli
mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.
Vaalilain 14.1 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen
viisijäsenisenä.
Hallintosäännön 125 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa
läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Päätösehdotus

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi.
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Pöytäkirjantarkastajat
Keskvltk 14.01.2022 § 2
Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eeva Pussinen ja Petri Kokko.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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§3

14.01.2022

Aluevaalien 2022 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen aloittaminen
251/00.00.00.08/2021
Keskvltk 14.01.2022 § 3
Selostus

Vaalilain 63 §:n ja 66 g §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on tarkastettava sille
saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ja kirjeäänestysasiakirjat.
Aluevaaleissa 2022 keskusvaalilautakunnalle saapuneet
ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa,
jotka pidetään siten, että perjantaina 21.1.2022 ennen klo 19 saapuneet
ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen
saapuneet lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.
Keskusvaalilautakunta voi harkita, miten se käytännössä suorittaa
ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastuksen. Tämä riippuu olennaisesti siitä,
miten paljon ja minkä tyyppisiä ennakkoäänestysasiakirjoja lautakuntaan
saapuu. Keskusvaalilautakunta voi lain mukaan pitää yhden tai useamman
kokouksen ja päättää tarkastukseen liittyvistä toimenpiteistä. Kokouksista on
pidettävä pöytäkirjaa. Kaikki määräaikaan mennessä saapuneet asiakirjat on
ehdittävä käsitellä.
Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan ennakkoäänestysasiakirjojen
tarkastamisessa on seuraavat vaiheet:
1) lähetekuoren osoitekentän tarkastaminen
2) lähetekuoren lajittelu äänestysalueittain
3) lähetekuoren avaaminen ja sen sisällä olevien lähetekirjeen ja vaalikuoren
tarkastaminen
4) ennakkoäänestyksen hyväksyminen tai jättäminen huomioon ottamatta
5) hyväksyttyjen ennakkoäänestysten merkitseminen tarvittaessa
äänioikeusrekisteriin ja/tai vaaliluetteloihin
6) hyväksyttyjen vaalikuorten ja lähetekirjeiden käsittely
7) määräajan jälkeen saapuneiden lähetekuorten käsittely.
Keskusvaalilautakunnan tulee heti lähetekuoren saatuaan, ennen sen avaamista,
ehdottomasti tarkistaa lähetekuoren osoitekentästä, että lähetekuori on sille
osoitettu. Jos lähetekirje on virheellisesti osoitettu toisen kunnan
keskusvaalilautakunnalle, voidaan lähetekirje siirtää eteenpäin saman
hyvinvointialueen sisällä. Toisen hyvinvointialueen kuntaan osoitettua
lähetekirjettä ei siirretä eteenpäin, koska oletetaan, että lähetekirjeen
virheellisesti osoittanut äänestäjä on myös virheellisesti äänestänyt väärän
kunnan ehdokasta. Nämä äänestykset jätetään ottamatta huomioon.
Vaalilain 63.2 §:n mukaan ennakkoäänestys on jätettävä ottamatta huomioon,
jos
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1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin kyseisen
kunnan kohdalle;
2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton
merkintä;
3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua,
onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on
äänestänyt;
4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta
täyttäneen henkilön nimikirjoitus.
Vaalilain 66 g §:n mukaan kirjeäänestys on edellä mainittujen syiden lisäksi
jätettävä huomioon ottamatta, jos
1) kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen
perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai
lähetetty ulkomailta;
2) kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että avonaisuus
johtuu muusta kuin vaalikuoren teknisestä toimimattomuudesta, tai muutoin
sellainen, ettei varmasti voida vakuuttua, että äänestys on tapahtunut laissa
säädetyin tavoin;
3) kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat kirjeäänestyksen todistajien
allekirjoitukset.
Jos äänestys jätetään ottamatta huomioon, on siitä tehtävä merkintä
keskusvaalilautakunnan kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan. Vaalikuorta ei
saa avata. Huomioon ottamatta jätetty avaamaton vaalikuori on
lähetekirjeineen ja -kuorineen liitettävä pöytäkirjaan.
Hyväksytyt vaalikuoret on erotettava lähetekirjeestä. Hyväksyttyihin vaalikuoriin
ei saa tehdä mitään merkintöjä.
Keskusvaalilautakunnan on merkittävä äänioikeusrekisteriin kaikki ne hyväksytyt
ennakkoäänestykset, joita ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin
ennakkoäänestyspaikassa (jälkikirjaus). Tällaisten ennakkoäänestysten
lähetekirjeestä puuttuu kuittausmerkintä. Tyypillisiä tällaisia
ennakkoäänestyksiä ovat ulkomailla edustustoissa ja laivoissa annetut äänet
sekä laitos- ja kotiäänestykset.
Vaaliluetteloiden tulostusajankohdan jälkeen (keskiviikko 19.1.2022 klo 19.00)
merkintä hyväksytystä ennakkoäänestyksestä tehdään äänioikeusrekisterin
lisäksi vaaliluetteloon.
Keskusvaalilautakunnan on laskettava hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä
kussakin äänestysalueessa ja todettava äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi
merkittyjen lukumäärä kussakin äänestysalueessa sekä merkittävä saadut luvut
keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan.
Määräajan jälkeen (pe 21.1.2022 klo 19.00) saapuneet lähetekuoret jätetään
huomioon ottamatta ja arkistoidaan avaamattomina.
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Vaikutusarviointi

Ei vaikutusarviointia.

Valmistelija

toimistosihteeri-arkistonhoitaja

Lisätietoja

keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Jääskeläinen, puh. 050 464 3324,
pekka.jaaskelainen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta aloittaa aluevaalien 2022 ennakkoäänestysasiakirjojen
tarkastamisen.

Päätös

Keskusvaalilautakunta aloitti aluevaalien 2022 ennakkoäänestysasiakirjojen
tarkastamisen.
Keskusvaalilautakunnalle saapui ennakkoäänestysasiakirjoja seuraavasti:
Outokummun kaupungintalon kahvion ennakkoäänestyspaikka
 12.1. 2022 kirjatut äänestykset
233 kpl
 13.1. 2022 kirjatut äänestykset
240 kpl
Laitosäänestys
 13.1.2022 kirjatut äänestykset
 14.1.2022 kirjatut äänestykset

8 kpl
8 kpl

Saapuneita ennakkoäänestysasiakirjoja oli yhteensä 489 kpl, joista
keskusvaalilautakunta päätti hyväksyä 489 kpl.

______________________
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 3
Keskusvaalilautakunta

14.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET
Tähän päätökseen ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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