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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 24.1.2018 PIDETYN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
 
Keskusvaali-  
ltk § 8 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta tarkastaa 24.1.2018 pidetyn 

kokouksen pöytäkirjan ja toteaa sen kokouksen kulun mukaisek-
si. 

  
Päätös: Sihteeri luki 24.1.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 
ja se todettiin kokouksen kulun mukaiseksi. 
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VAALILUETTELOIDEN TARKASTUS, HYVÄKSYNTÄ JA KUITTAUSMERKINTÄ VAALITIETOJÄRJESTELMÄÄN 
 
Keskusvaali- Vaaliluetteloiden saapuminen on kuitattava äänioikeusjärjes- 
ltk § 9  telmään viimeistään perjantaina 26.1.2018 klo 15. 
 
Pja  Ehdotus: Keskusvaalilautakunta tarkastaa, että se on saanut 

kaikkien äänestysalueiden vaaliluettelot ja että ne ovat pai-
noasultaan virheettömiä ja että niistä ei puutu sivuja ja 
kuittaa vaaliluetteloiden saapumisen vaalitietojärjestelmään. 

 
 Päätös: Vaaliluettelo oli virheetön ja se hyväksyttiin yksi-

mielisesti. 
 
 Keskusvaalilautakunnan sihteeri teki kuittausmerkinnän vaali-

tietojärjestelmään 26.1.2018 klo 10.25. 
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ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTUS SEKÄ MAHDOLISET ÄÄNESTYSTEN MERKINNÄT ÄÄNIOI-
KEUSKREKISTERIIN JA VAALILUETTELOON 
 
Keskusvaali- Reisjärvelle saapuva posti kuljetetaan arkipäivisin n. klo  
ltk § 10 10.30 mennessä. Tämän jälkeen ei postinkuljetusyhteyttä enää 

ole. 
 
 Jos keskusvaalilautakunta tekee merkintöjä äänestämisestä 

äänioikeusrekisteriin keskiviikon 24.1.2018 klo 18.00 jäl-
keen, tulee merkintä tehdä myös vaaliluetteloon. 

 
Keskusvaalilautakunnalle on saapunut yhteensä 48 ennakkoää-
nestysasiakirjaa, näistä äänioikeusrekisteriin on merkitty 42 
ennakkoäänestystä ja merkitsemättömiä on 6 ennakkoäänestystä.  

 
Pja  Ehdotus: Keskusvaalilautakunta ryhtyy tarkastamaan saapuneita 

ennakkoäänestysasiakirjoja vaalikuoria avaamatta ja tekee 
merkinnän pöytäkirjaan äänestyksen huomioon ottamatta jättä-
misestä, 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 47 en-

nakkoäänestysasiakirjaa, näistä äänioikeusrekisteriin oli 
merkitty 42 äänestystä ja jätti huomioon ottamatta yhden ää-
nioikeusrekisteriin merkitsemättömän ennakkoäänestyksen, kos-
ka lähetekirjeestä puuttui vaalitoimitsijan allekirjoitus, 
päiväys ja äänestyspaikka, näin ollen todettiin lähetekirjeen 
olleen niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida 
vakuuttua, onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin. 
Huomioon ottamatta jätetty avaamaton vaalikuori lähetekirjei-
neen ja kuorineen on liitteenä 1. Keskusvaalilautakunta mer-
kitsi äänioikeusrekisteriin ja vaaliluetteloon 5 äänestystä, 
jotka jakautuivat seuraavasti: 
äänestys ulkomailla 4 
laitosäänestys 1 
  
Yhteensä hyväksyttyjä vaalikuoria oli 47 kpl.  

 
Ennakkoäänestysasiakirjoja on 26.1.2018 mennessä tarkastettu 
kaikkiaan 866 kpl. Hyväksyttyjä ennakkoäänestyksiä on 865 ja 
hyväksyttyjä vaalikuoria on 865 kpl, jotka kaikki kuuluvat 
Reisjärvi 001 äänestysalueelle. Yksi ennakkoäänestys jätet-
tiin huomioon ottamatta. Äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi 
merkittyjä on yhteensä 865.  
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HYVÄKSYTTYJEN VAALIKUORTEN LUKUMÄÄRÄN MERKITSEMINEN TULOSLASKENTAJÄRJESTELMÄÄN JA 
VAALILUETTELOON 
 
Keskusvaali- Äänioikeusrekisteriin äänestäneiksi merkittyjä on yhteensä 
ltk § 11 865 kpl, jotka kaikki ovat Reisjärvi 001 äänestysalueelta. 

 
Ennakkoäänestysasiakirjoja saapui keskusvaalilautakunnalle 
yhteensä 866 kpl, jotka kaikki tarkastettiin. Yksi ennakkoää-
nestys jätettiin huomioon ottamatta. Hyväksyttyjä vaalikuoria 
oli 865 kpl, jotka kaikki ovat äänestysalueelle Reisjärvi 
001. 

  
 Tuloslaskentajärjestelmään tulee merkitä äänestysalueittain 

hyväksyttyjen vaalikuorten määrä. Merkinnän voi tehdä aikai-
sintaan perjantaina 26.1.2018 klo 12.00 jälkeen ja viimeis-
tään lauantaina 27.1.2018 ennen klo 17.00. 

 
 Hyväksyttyjen vaalikuorten lukumääriä vastaavat äänestäneiden 

lukumäärät on lisäksi merkittävä kunkin äänestysalueen vaali-
luettelon kansilehden laskelmasivun asianomaisiin kohtiin. 

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta tekee hyväksyttyjen vaali-

kuorien lukumääristä (865 kpl) merkinnät vaaliluetteloiden 
kansilehdelle ja sihteeri tekee merkinnät hyväksyttyjen vaa-
likuorien lukumäärästä tuloslaskentajärjestelmään 26.1.2018 
klo 12 jälkeen. 

 
Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin.  
 
Sihteeri teki merkinnät tuloslaskentajärjestelmään 26.1.2018 
klo 17.27. 
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ENNAKKOÄÄNESTYKSEN VAALIKUORTEN TOIMITTAMINEN VAALIPIIRIIN 
 
Keskusvaali- Keskusvaalilautakunnan on pakattava hyväksytyt vaalikuoret 
ltk § 12 äänestysalueittain lajiteltuina kestävään päällykseen. Kunkin 

äänestysalueen vaalikuoret on pakattava erikseen nippuihin 
siten, ettei sekoittumisvaaraa muiden äänestysalueiden vaali-
kuoriin ole. Jokaiseen nippuun on merkittävä äänestysalueen 
numero ja vaalikuorten lukumäärä. Päällys on suljettava huo-
lellisesti ja siihen on merkittävä vaalipiirilautakunnan 
osoite, päällykseen pakattujen vaalikuorien lukumäärä ja kes-
kusvaalilautakunnan nimi. 

 
 Lähetys on sinetöitävä ja toimitettava kiireellisesti vaali-

piirilautakunnalle. 
 
 Vaalipiirilautakunnan ohjeen mukaisesti Reisjärven ennakkoää-

nestyksen vaalikuoret viedään Haapajärven keräilypisteeseen 
perjantaina 26.1.2018 klo 20-22, osoite: Haapajärven postin 
jakelu, Kustaa Vaasankatu 2-4, 85800  Haapajärvi.  

 
 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta pakkaa hyväksytyt vaalikuoret 

865 kpl äänestysalueelta ja sinetöi lähetyksen, jota säilyte-
tään lukitussa tilassa siihen asti kunnes se toimitetaan vaa-
lipiirille. Keskusvaalilautakunnan vpj Päivi Paalavuo ja jä-
sen Teuvo Hautala vievät sinetöidyt ennakkoäänestyksen vaali-
kuoret Haapajärven postin jakelun keräilypisteeseen perjan-
taina 26.1.2018 klo 20–22 edelleen toimitettavaksi vaalipii-
riin. Viejät noutavat sinetöidyn lähetyksen keskusvaalilauta-
kunnan tiloista perjantai-iltana klo 19:30  

 
 Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin. 
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VAALIMATERIAALIN JAKELU VAALILAUTAKUNNILLE 
 
 
Keskusvaali- Keskusvaalilautakunta pakkaa vaalilautakunnalle annettavat 
ltk § 13 äänestysliput pakettiin ja sulkee paketin teipillä, jonka 

päälle keskusvaalilautakunnan edustaja tai edustajat merkit-
sevät allekirjoituksensa. Allekirjoituksen sijasta teippi 
voidaan myös leimata jollain kunnan virallisella leimasimel-
la, mutta ei kuitenkaan vaalileimasimella. Teippinä ei tule 
käyttää varsinaista vaalien sinetöimisteippiä. Vaalilautakun-
nan on huolehdittava, että materiaali säilytetään yön yli 
varmassa tallessa, esimerkiksi äänestyspaikassa olevassa lu-
kitussa tilassa. Vaalilautakunta avaa äänestyslippuja sisäl-
tävän paketin vasta samalla hetkellä kun vaalipäivän äänes-
tystoimitus klo 9 aloitetaan, siten että ensimmäiselle äänes-
täjälle näytetään, että uurna on tyhjä. Sitä ennen kaikkien 
paikalla olevien vaalilautakuntien jäsenten on todettava, et-
tä äänestyslippupakettien teippaukset ovat ehjät. 

 
 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta pakkaa äänestysalueelle annet-

tavat 1200 äänestyslippua pakettiin ja sulkee paketin teipil-
lä, jonka päälle keskusvaalilautakunnan jäsenet merkitsevät 
allekirjoituksensa. Keskusvaalilautakunnan sihteeri luovuttaa 
pakatut äänestysliput ja muun vaalimateriaalin äänestysalueen 
puheenjohtajille ja sihteerille perjantai-päivänä klo 17 men-
nessä.  

 
  Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin. 
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VAALIPÄIVÄN VAALIASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN VAALIPIIRIIN 
 
 
Keskusvaali- Vaalipiirilautakunnan ohjeen mukaan kuntien keskusvaalilauta- 
ltk § 14  kuntien on koottava äänestysasiakirjat kunnittain ja toimi-

tettava ne keskitetysti vaalipiirilautakunnalle. Äänestysli-
put on pakattava omiin paketteihinsa ja pöytäkirjat yhteen 
omaan pakettiinsa. Päällyksiin on vielä kirjoitettava tunnis-
tetiedot ja paketin sisältö oikeusministeriön ohjeiden mukai-
sesti. 

 
Pja Ehdotus: Vaalilautakuntien puheenjohtaja ja jäsen tuovat si-

netöidyt äänestysliput, sinetöidyn pöytäkirjan ja vaaliluet-
telot sekä muun vaalimateriaalin keskusvaalilautakunnalle 
sunnuntai-iltana kun vaalipäivän äänestys on lopetettu. Mate-
riaalia ovat vastaanottamassa keskusvaalilautakunnan sihtee-
ri, puheenjohtaja ja jäsen. Keskusvaalilautakunnan puheenjoh-
taja Jarkko Paalavuo ja jäsen Asko Kestilä vievät sinetöidyt 
vaalipäivän äänet ja pöytäkirjan Haapajärven postin jakelun 
keräyspisteeseen klo 22-24 edelleen toimitettavaksi Oulun 
vaalipiiriin. Vastaanottajat saapuvat paikalle sunnuntaina n. 
klo 21. 
 
Päätös: Yksimielisesti hyväksyttiin. 
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MUUT ASIAT 
 
 
Keskusvaali- Ilmoituskeskusta/ alustavan ääntenlaskennan tiedotuksen 
ltk § 15 28.1.2018 hoitavat Pentti Törmänen vaalilautakunnasta sekä 

Sanna Rajala ja Päivi Kokkoniemi. 
 
 Keskusvaalilautakunnan sihteeri hävittää vaaliasiakirjat si-

ten, kuten keskusvaalilautakunnalle annetuissa ohjeissa lu-
vussa 7 ”Vaalien jälkitoimenpiteet” määrätään. 

 
 Ehdotus: Keskusvaalilautakunta merkitsee muut asiat tiedoksi. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 


