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ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTUS
Keskusvaaliltk § 1

Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta. Keskusvaalilautakunta päättää siitä, hyväksytäänkö ennakkoäänestys
vai jätetäänkö se ottamatta huomioon. Ennakkoäänestys
on jätettävä ottamatta huomioon, jos
- ennakkoon äänestänyttä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;
- vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä;
- lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei
varmasti voida vakuuttua, onko äänestys tapahtunut
laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt;
- kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä
läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön nimikirjoitus.
Kun äänestys jätetään ottamatta huomioon, äänioikeusrekisteriin tai vaaliluetteloon ei tehdä minkäänlaista
merkintää.
Äänioikeusrekisteriin merkitään ne hyväksytyt ennakkoäänestykset, jota ei ole merkitty rekisteriin jo ennakkoäänestyspaikassa.
Hyväksytyt vaalikuoret on lähetekirjeistä erotettuina
ja äänestysalueittain jaoteltuina säilytettävä avaamattomina varmassa tallessa siihen asti kun ne toimitetaan
vaalipiirilautakunnalle laskentaa varten. Reisjärven
kunta muodostaa yhden äänestysalueen, Reisjärvi 001.

Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta ryhtyy tarkastamaan saapuneita ennakkoäänestysasiakirjoja vaalikuoria avaamatta ja tekee merkinnän pöytäkirjaan äänestyksen huomioon
ottamatta jättämisestä, merkitsee äänioikeusrekisteriin
ne ennakkoäänestykset, jotka voidaan hyväksyä mutta
joita ei ole merkitty rekisteriin sekä korjaa ne ennakkoäänestykset, jotka vaalitoimitsija on pyytänyt korjaamaan.
Päätös: Keskusvaalilautakunnalle on saapunut yhteensä
510 ennakkoäänestysasiakirjaa.
Äänioikeusrekisteriin oli merkitty 471 ennakkoäänestystä. Keskusvaalilautakunta hyväksyi yksimielisesti 471
ennakkoäänestysasiakirjaa. Hyväksyttyjä vaalikuoria oli
kpl 471.
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ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTUS (JATKOA)
Äänioikeusrekisteriin merkitsemättömiä ennakkoäänestyksiä oli 39 kpl. Keskusvaalilautakunta hankki yhteen ennakkoäänestykseen lisäselvityksiä ja äänestäjältä saadun lisäselvityksen jälkeen hyväksyi yksimielisesti ennakkoäänestyksen. Keskusvaalilautakunta merkitsi äänioikeusrekisteriin 39 yksimielisesti hyväksyttyä ennakkoäänestystä, jotka jakautuivat seuraavasti:
laitosäänestys 29 kpl
kotiäänestys 10 kpl, joista 1 omaishoitajan äänestystä
Yhteensä hyväksyttyjä vaalikuoria oli 39 kpl.
Ennakkoäänestysasiakirjoja tarkastettiin kaikkiaan 510
kpl, joista äänoikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjä oli 510 ja hyväksyttyjä vaalikuoria oli 510 kpl.
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS
KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS
Keskusvaaliltk § 43

Presidentinvaalin ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona
17.1.2018. Keskusvaalilautakunnan tulee tarkastaa
ennakkoäänestysasiakirjat vaalikuoria avaamatta niin, että
ensimmäisessä vaalissa perjantaina 26.1.2018 ja toisessa
vaalissa perjantaina 9.2.2018 ennen klo 19.00 saapuneet
ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä (63 § 1 mom).
Keskusvaalilautakunnan tulee pyrkiä siihen, että merkinnät
äänioikeusrekisteriin tehdään mahdollisimman kattavasti
ensimmäisessä vaalissa ennen keskiviikkoa 24.1.2018 klo
18.00 ja toisessa vaalissa ennen keskiviikkoa 7.2.2018 klo
18, jolloin oikeusministeriö aloittaa vaaliluetteloiden
tulostuksen.
Vaaliluettelot on tarkastettava ja kuitattava saapuneiksi
äänioikeustietojärjestelmään viimeistään ensimmäisessä
vaalissa perjantaina 26.1.2018 ja toisessa vaalissa
9.2.2018 klo 15.

Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää seuraavien
kokouksien ajankohdat.
Päätös: Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti
kokoontua maanantaina 22.1.2018 klo 15, keskiviikkona
24.1.2018 klo 15 ja perjantaina 26.1.2018 klo 13 ja
mahdollisessa toisessa vaalissa maanantaina 5.2.2018 klo
15, keskiviikkona 7.2.2018 klo 15 ja perjantaina 9.2.2018
klo 13.

Keskusvaaliltk § 2
Pja

Ehdotus: Päätetään keskiviikkona 24.1.2018 pidettävän
kokousajan muuttamisesta, koska aiemmin päätetty kelloaika
ei sovi kaikille jäsenille.
Päätös: Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti, että
se kokoontuu keskiviikkona 24.1.2018 klo 10. Muihin
aikoihin ei tullut muutoksia.
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