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Dnro MK:254 /2021 
 

36 § Tuloksen vahvistaminen 
 

Keskusvaalilautakunta 16.6.2021 / 36 § 
 

Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen keskiviikkona 16.6.2021 
viimeistään klo 18.00 aloitettavassa kokouksessaan. 
 
Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla. Jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä 
suuret, niiden keskinäinen järjestys ratkaistaan arvalla. Kaikki tasatulokset on 
käsiteltävä. Vaalilain 90 §:n mukaiset arvonnat suoritetaan vasta keskiviikkona 
16.6.2021 viimeistään klo 18 aloitettavassa keskusvaalilautakunnan kokouksessa 
ennen vaalien tuloksen vahvistamista. 
 
Keskusvaalilautakunnan on muutettava vaalitietojärjestelmässä ehdokkaiden 
järjestys suorittamiensa arvontojen mukaiseksi.  
 
Keskusvaalilautakunta vahvistaa ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas 
on saanut, mahdollisten arvontojen tulokset, mitättömien äänten määrän ja äänten 
kokonaismäärän (hyväksytyt äänet yhteensä + mitättömät äänet). 
 
Pöytäkirjaan on merkittävä näin vahvistetut äänimäärät ja vertausluvut sekä lisäksi 
kunkin valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitun nimi sekä ehdokaslistojen 
yhdistelmän mukaiset arvo, ammatti tai toimi. 
 
Keskusvaalilautakunnan on viipymättä annettava tieto vaalien tuloksesta 
oikeusministeriölle. Tämä tapahtuu siten, että keskusvaalilautakunta viipymättä 
tallentaa tarkastuslaskennan tuloksen vaalitietojärjestelmän laskentajärjestelmään ja 
kuittaa tallennuksen valmiiksi. 
 
Lisäksi keskusvaalilautakunnan on viipymättä 
julkaistava vaalien tulos laittamalla sen sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen 
kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän ajaksi ja 
annettava luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään valtuustolle ja 
tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi. 
 
Keskusvaalilautakunnan on otettava tuloslaskentajärjestelmästä pöytäkirjan liitteiksi 
ainakin seuraavat tulosteet (raportit): 
KT 10 Äänestysaktiivisuus kunnassa ja 
KT 11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain 
KT 20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain, 
KT 21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta, 
KT 23 Ehdokkaat vertausluvuittain, 
KT 26 Valitut ja varamiehet vertausluvuittain 
KT 29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet, 
KT 32 Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista, 
KT 90 Mitättömät äänestysliput perusteittain, 
 
EHDOTUS: Keskusvaalilautakunta ratkaisee tasatulokset arvalla ja vahvistaa 
arvontojen tulokset sekä vahvistaa ja julkistaa vuonna 2021 Merikarvian kunnassa 
toimitettujen kuntavaalien tuloksen. 
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PÄÄTÖSEHDOTUS: 
Keskusvaalilautakunta ratkaisi arvalla saman äänimäärän ryhmittymän sisällä 
saaneiden (x, y ja z) keskinäisen järjestyksen ja vahvisti arvonnan tuloksen: 
 
Keskusvaalilautakunta ratkaisi arvalla saman vertausluvun saaneiden (x ja y) 
keskinäisen järjestyksen ja vahvisti arvonnan tuloksen: 
 
Keskusvaalilautakunta vahvisti ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on 
saanut pöytäkirjan liitteen 1 mukaisesti. 
 
Keskusvaalilautakunta vahvisti mitättömien äänten määrän pöytäkirjan liitteen x 
mukaisesti. 
 
Keskusvaalilautakunta vahvisti äänten kokonaismäärän (hyväksytyt äänet yhteensä + 
mitättömät äänet) pöytäkirjan liitteen x mukaisesti. 
 
Keskusvaalilautakunta merkitsi pöytäkirjan liitteeseen x kunkin valtuutetuksi tai 
varavaltuutetuksi valitun nimen sekä ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisen arvon, 
ammatin tai toimen. 
 
Keskusvaalilautakunta päätti vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen julkistamisesta 
seuraavaa: 
 
Keskusvaalilautakunnan 16.6.2021 pidetyn kokouksen pöytäkirja valitusosoituksineen 
laitetaan nähtäville kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitsemän päivän 
ajaksi. Luettelo valtuutetuista valituista ja heidän varajäsenistään toimitetaan 
valtuustolle sekä julkaistaan Merikarvia-lehdessä ja Merikarvian kunnan Internet-
sivuilla. 
 
 

   


