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ENNAKKOÄÄNTEN LASKENTA
Keskusvaaliltk § 26

Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava ennakkoäänestyksessä annetut hyväksytyissä vaalikuorissa olevat äänestysliput äänestysalueittain. Äänestysliput, jotka
mitättöminä on jätettävä ottamatta huomioon, on erotettava eri ryhmäksi ja niiden lukumäärä laskettava. Muut
äänestysliput on järjestettävä siten, että kunkin ehdokkaan 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 äänestyslippu;
2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä;
3) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin oikeusministeriön 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 muunlainen asiaton merkintä.
Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää,
joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on
tarkoittanut äänestää.
Keskusvaalilautakunnan tulee tallentaa ennakkoäänestyksen tulos laskentajärjestelmään sitä mukaan kun se valmistuu, tavoitteena, että koko kunnan tulos on tallennettu klo 20 mennessä.

Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta tarkastaa äänestysliput
ja laskee ehdokkaiden saamien äänestyslippujen ja mitättömien äänestyslippujen lukumäärät ja merkitsee ehdokkaiden saamat äänimäärät, mitättömät äänet sekä äänten kokonaismäärän vaalitietojärjestelmään ennen klo
20.
Päätös: Keskusvaalilautakunta tarkasti 735 äänestyslippua, joista hyväksyi 729 äänestyslippua ja jätti ottamatta huomioon mitättöminä 6 äänestyslippua, mitättömyyden syyt olivat seuraavat:
- 1 kpl, ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut
äänestää
- 1 kpl, tyhjä äänestyslippu
- 4 kpl, äänestyslippuun tehty muunlainen asiaton merkintä

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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ENNAKKOÄÄNTEN LASKENTA (jatkoa)

Liitteenä ehdokaskohtaisesti jakaantuneet äänet. Ennakkoäänestyksen tulos tallennettiin laskentajärjestelmään
klo 18:33.
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN 7.4.2017 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Keskusvaaliltk § 27

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta tarkastaa 7.4.2017
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
Keskusvaaliltk § 28
Pja

Ehdotus: Keskusvaalilautakunta vastaanottaa Reisjärven
vaalilautakunnan vaalipäivän äänestysliput, pöytäkirjan
sekä palautetun vaalimateriaalin.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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