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Dnro MK:253 /2021 
 

35 § Äänten tarkastuslaskenta 
 

Keskusvaalilautakunta 14.6.2021 / 35 § 
 

Vaalipäivän jälkeisenä päivänä eli maanantaina 14.6.2021 viimeistään klo 12.00 
aloitettavassa kokouksessa keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä tarkastamaan 
vaalipäivän äänestyksessä annettuja äänestyslippuja ja vaalilautakuntien laskelmia. 
Myös mahdolliset keskusvaalilautakunnan omat laskelmat pienten äänestysalueiden 
osalta tarkastetaan. 
 
Tarkastuslaskennassa on päätettävä, mitkä äänestysliput on mitättöminä jätettävä 
huomioon ottamatta. 
 
Kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä 
annetut hyväksytyt äänet on laskettava yhteen.  
 
Tarkastuslaskennan yhteydessä keskusvaalilautakunnan on käytävä läpi 
vaalilautakuntien laatimat vaalipöytäkirjat liitteineen. Mikäli keskusvaalilautakunta 
havaitsee vaalipöytäkirjoissa merkittäviä puutteita tai virheitä, sen on pyydettävä 
asiasta selvitys asianomaiselta vaalilautakunnalta. Selvityksen tulee olla 
keskusvaalilautakunnan käytettävissä ennen kuin vaalin tulos kunnassa vahvistetaan. 
 
EHDOTUS: Keskusvaalilautakunta tarkastaa äänestysliput ja vaalilautakuntien 
laskelmat ohjeiden mukaisesti sekä päättää, mitkä äänestysliput on mitättöminä 
jätettävä huomioon ottamatta. 
 
Keskusvaalilautakunta käy läpi vaalilautakuntien laatimat vaalipöytäkirjat liitteineen. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskusvaalilautakunta tarkasti varsinaisen äänestyspäivän 
äänestysliput ja vaalilautakuntien laskelmat ohjeiden mukaisesti ja päätti seuraavaa 
äänestysalueiden (001) Ylikylä, (002) Eteläinen ja (003) Kuvaskangas suhteen: 
 
XX äänestysalueen (xxx) vaalipäivän äänestyslippujen kokonaismäärä oli 
ennakkolaskennan mukainen.  Ehdokkaiden saamat äänimäärät olivat alustavan 
laskennan mukaisia. Tai Tarkastuslaskennassa ehdokas x sai y-määrän ääniä 
vähemmän/enemmän ja ehdokas z sai t-määrän ääniä enemmän/vähemmän. 
Hylättyjen äänten määrä (s) oli alustavan laskennan mukainen. 
 
Keskusvaalilautakunta tarkasti vaalilautakuntien pöytäkirjat ja totesi tarkastuksen 
perustella, että pöytäkirjoissa ei ole merkittäviä puutteita.  
 

   


