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ENNAKKOÄÄNTEN LASKENTA 
 
Keskusvaali- Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava ennakkoäänes- 
ltk § 26 tyksessä annetut hyväksytyissä vaalikuorissa olevat ää-

nestysliput äänestysalueittain. Äänestysliput, jotka 
mitättöminä on jätettävä ottamatta huomioon, on erotet-
tava eri ryhmäksi ja niiden lukumäärä laskettava. Muut 
äänestysliput on järjestettävä siten, että kunkin eh-
dokkaan hyväksi annetut äänestysliput ovat eri ryhmänä. 
Kaikissa ryhmissä olevien äänestyslippujen lukumäärä on 
laskettava. 

 
 Äänestyslippu on mitätön, jos 

1) vaalikuoressa on useampia tai muutakin kuin yksi ää-
nestyslippu; 

2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koske-
va tai muu asiaton merkintä; 

3) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin oikeusministe-
riön painattamaa äänestyslippua; 

4) äänestyslippua ei ole leimattu; 
5) ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi 

ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa; sekä 
6) äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai 

erityinen tuntomerkki taikka siihen on tehty muunlai-
nen asiaton merkintä. 

 
Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää, 
joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on 
tarkoittanut äänestää. 
 
Keskusvaalilautakunnan tulee tallentaa ennakkoäänestyk-
sen tulos laskentajärjestelmään sitä mukaan kun se val-
mistuu, tavoitteena, että koko kunnan tulos on tallen-
nettu klo 20 mennessä. 
 

Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta tarkastaa äänestysliput 
ja laskee ehdokkaiden saamien äänestyslippujen ja mi-
tättömien äänestyslippujen lukumäärät ja merkitsee eh-
dokkaiden saamat äänimäärät, mitättömät äänet sekä ään-
ten kokonaismäärän vaalitietojärjestelmään ennen klo 
20. 

 
 Päätös: Keskusvaalilautakunta tarkasti 735 äänestyslip-

pua, joista hyväksyi 729 äänestyslippua ja jätti otta-
matta huomioon mitättöminä 6 äänestyslippua, mitättö-
myyden syyt olivat seuraavat:  
- 1 kpl, ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei sel-
västi ilmene, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut 
äänestää 

 - 1 kpl, tyhjä äänestyslippu 
 - 4 kpl, äänestyslippuun tehty muunlainen asiaton mer-

kintä 
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ENNAKKOÄÄNTEN LASKENTA (jatkoa) 
 
 
 Liitteenä ehdokaskohtaisesti jakaantuneet äänet. Ennak-

koäänestyksen tulos tallennettiin laskentajärjestelmään 
klo 18:33. 
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 7.4.2017 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Keskusvaali- Ehdotus: Keskusvaalilautakunta tarkastaa 7.4.2017 
ltk § 27 pidetyn kokouksen pöytäkirjan ja toteaa sen kokouksen 

kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. 
 
 Päätös: Keskusvaalilautakunnan sihteeri luki 7.4.2017 

pidetyn kokouksen pöytäkirjan ja se todettiin kokouksen 
kulun mukaiseksi. 
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VAALIASIAKIRJOJEN VASTAANOTTAMINEN VAALILAUTAKUNNALTA 
 
Keskusvaali- Ehdotus: Keskusvaalilautakunta vastaanottaa Reisjärven 
ltk § 28  vaalilautakunnan vaalipäivän äänestysliput, pöytäkirjan 
Pja  sekä palautetun vaalimateriaalin. 
 
  Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 


