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1 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOUKSET 

Keskusvltk § 1 
25.2.2021  
 Hallintosäännön 95 §:n mukaan toimielin päättää vuoden ensimmäisessä kokouk-

sessa kokoustensa ajan ja paikan. 
 
 Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai 

enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 
 
 Keväällä 2021 toimitetaan kuntavaalit huhtikuussa.  
 
 Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää pitää kokouksensa vaalilain mää-

rääminä aikoina sekä muuten tarvittaessa.   
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 

2 § KESKUSVAALILAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 

Keskusvltk § 2 
25.2.2021 
 Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat on pidettävä yleisesti nähtävinä siltä 

osin kuin ne ovat julkisia. Hallintosäännön 113 §:n mukaan toimielimen pöytäkirja lai-
tetaan nähtäville yleiseen tietoverkkoon kunnan verkkosivuille, kun pöytäkirja on tar-
kastettu (KuntaL 140 §). 

 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunnan kokouspöytäkirjat asetetaan yleisesti 
nähtäville kunnan verkkosivulle pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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3 § ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKOJEN JA VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKKOJEN 
MÄÄRÄÄMINEN 18.4.2021 TOIMITETTAVIA KUNTAVAALEJA VARTEN 

Khall § 11 
25.1.2021 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikko Huhtala 
 

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on 
kotimaassa 7.4. - 13.4.2021 (keskiviikosta tiistaihin). 
 
Kunnanhallituksen on vaalilain 9 §:n mukaisesti päätettävä kotimaan yleisten ennak-
koäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista siten, että niitä on jokaisessa kun-
nassa vähintään yksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu. 
 
Samoin kunnanhallituksen on päätöksellään määrättävä ne laitokset (sairaalat, ympä-
rivuorokautista hoitoa antavat ja muut sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangais-
tuslaitokset), jotka ovat ennakkoäänestyspaikkoja. 
 
Edelleen kunnanhallituksen on päätettävä äänestysalueen vaalipäivän äänestys-
paikka. Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole 
tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueista päättää valtuusto. 
Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, 
joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.  
 
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoää-
nestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kun-
nanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. 
 
Lisäksi ennakkoäänestys voidaan järjestää äänestäjän kotona (kotiäänestys). Koti-
äänestykseen on ilmoittauduttava etukäteen keskusvaalilautakunnan ilmoittamalla 
tavalla. 
 
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivit-
täiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arki-
päivisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen 
kello 9 eikä kello 18 jälkeen. 
 
Perustuslain 14 §:n 3 momentin nojalla kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että ää-
nioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänes-
tyksessä että vaalipäivänä. Vähintään yhden ennakkoäänestyspaikan on oltava 
avoinna kaikkina ennakkoäänestyspäivinä. Lisäksi voidaan perustaa lyhyen aukiolo-
ajan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja. 
 
Kunnan on ilmoitettava ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen 
tiedot Väestörekisterikeskukselle 29.1.2021 klo 12 mennessä. 
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Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2021 kuntavaa-
leissa: 

1. vaalipäivän äänestyspaikka on kunnanvirastossa, osoite Viskarinaukio 3 
2. yleinen ennakkoäänestyspaikka on kunnanvirastossa, osoite Viskarinaukio 3: 

a. 7. – 9.4. klo 9.00 – 15.00 
b. 10. – 11.4. klo 12.00 – 15.00 
c. 12. – 13.4. klo 9.00 – 17.00 

3. laitosäänestys toimitetaan Antinrinteen palvelukeskuksessa vaalitoimikunnan 
erikseen ilmoittamana ajankohtana. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: kunnanjohtaja Mikko Huhtala, puh. 040 7699 300, sähköposti: etunimi.su-
kunimi@evijarvi.fi 
 

Keskusvltk § 3  
25.2.2021 
 

Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedokseen kunnanhallituksen 
25.1.2021 päätöksen § 11. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
mailto:etunimi.sukunimi@evijarvi.fi
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4 § VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA VUODEN 2021 KUNTAVAALEJA 
VARTEN 

Khall § 37 
22.2.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 
kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuiten-
kin on oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa 
he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksestä ää-
nestyspaikalla. 
 
Lisäksi kunnanhallituksen on asetettava laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä 
ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuhunkin kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäse-
niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen jär-
jestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.  
 
Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa 
kunnassa edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 
 
Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai tämän puoliso, sisarus, vanhempi tai lapsi ei 
voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Ehdokas ei myöskään voi olla 
vaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä. 
 
Tasa-arvolain 4 §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoja 
tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu.  Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. 
 
Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus: 
1. päättää asettaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten vaalilautakunnan ja vaalitoimi-

kunnan vaalilain 15 §:n mukaisesti, 
2. valitsee vaalilautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta 

jäsentä, sekä tarpeellisen määrän varajäseniä kutsumisjärjestyksessä, joita kui-
tenkin on oltava vähintään kolme, 

3. valitsee vaalitoimikuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhden muun 
jäsenen sekä tarpeellisen määrän varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
kolme. 

 
Keskustelun aikana puheenjohtaja määräsi tauon 17.53 – 18.00 
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Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti asettaa vaalilautakunnan sekä vaalitoimi-
kunnan sekä valitsi jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan 
sekä nimesi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti: 
 
Vaalilautakunta  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 
Lauri Tähtinen pj. 1. Heli Saari 
Ingegerd Aspholm vpj. 2. Janne Mikkola 
Hannu Vesala  3. Ulla Linturinne 
Ulla Lassila   4. Harri Laukkonen   
Riitta Perkkalainen  5. Tarja Jokela 
 
 
Vaalitoimikunta  Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: 
Ilmari Sulkakoski pj. 1. Ulla Lassila 
Pirjo Uutela  vpj. 2. Merja Leppälä 
Ulla Linturinne  3. Hannu Vesala 
   
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 

 
 
Keskusvltk § 4  
25.2.2021   
 

Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta merkitsee vaalilautakunnan ja vaalitoimi-
kunnan jäsenet ja varajäsenet tiedokseen saatetuiksi. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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5 § VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN VUODEN 2021 KUNTAVAALIEN ENNAK-
KOÄÄNESTYKSEEN 

Keskusvlt. § 5 
25.2.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
  
 Vaalilain 17 § mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä ennakkoäänestys-

paikassa huolehtivat vaalitoimitsijat. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoää-
nestyspaikkaan määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Lisäksi keskusvaalilautakunta 
määrää tietyn määrän henkilöitä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi, joista keskusvaa-
lilautakunnan puheenjohtaja määrää vaalitoimitsijat yksittäisen kotiäänestyksen suo-
rittamiseen. 
 
Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vä-
hintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla. Muissa ennakkoää-
nestyspaikoissa riittää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa on saapuvilla yksi vaa-
litoimitsija. Vaalitoimitsijoita tulee määrätä riittävästi erityisesti sairaustapauksia ja 
vastaavia silmällä pitäen. Vaalitoimitsijalle ei ole laissa säädetty mitään erityisiä kel-
poisuusvaatimuksia. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla 
vaalitoimitsija.  
 
Keskusvaalilautakunnan jäsenen tai sihteerin toimiminen äänestyksiä vastaanotta-
vana vaalitoimitsijana ei ole suositeltavaa. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on 
vaalilain 63 §:n mukaan tarkastaa keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoää-
nestysasiakirjat. Vaalitoimitsijana ollut keskusvaalilautakunnan jäsen tai sihteeri on 
keskusvaalilautakunnassa esteellinen osallistumaan oman toimintansa laillisuuden 
arviointiin. 
 
Keskusvaalilautakunnan on koulutettava vaalitoimitsijat tehtäviinsä. Lisäksi keskus-
vaalilautakunnan on varmistauduttava, että jokaisella vaalitoimitsijalla on henkilökortti 
tai verkkopankkitunnukset kirjautumista varten. 
 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta määrää: 
1. vaalitoimitsijoiksi kuntavaalien ennakkoäänestykseen Sinikka Isosaaren, Mar-

jaana Hinkan, Sanna Syrjälän, Merle Kupilan, Satu Toivolan, Arja-Leena Kuivas-
niemen, Tuula Haapalan, Miia Pahkakankaan, Antti Saaren ja varahenkilöksi 
Päivi Lappisen 

2. kotiäänestykseen vaalitoimikunnan sekä vaalitoimikunnan varajäsenet,  
3. toteaa, että keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää kotiäänestyksen vaali-

toimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa huolehtivat vaalitoimitsijoina 
kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona. Kunkin kotiäänestyksen toimit-
tamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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6 § KUULUTUKSET KUNTAVAALEISTA 2021 

Keskusvltk § 6 
25.2.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 

 
Keskusvaalilautakunnan on vaalilain 49 §:n mukaan tiedotettava kunnan alueella  
olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja –ajoista sillä tavalla kuin kunnan ilmoi-
tukset saatetaan tiedoksi. Tämä tiedottamien tulee hoitaa hyvissä ajoin ennen vaa-
leja. 
 
Vaalilain 145 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on kuulutettava siitä, montako val-
tuutettua valitaan.  Kuulutus voidaan antaa yhdessä 34 §:n mukaisessa kuulutuk-
sessa määräyksestä ehdokashakemusten vastaanottojärjestelyistä. Nämä kuulutuk-
sen on annettava viimeistään 1.3.2021 
 
Vaalilain 67 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on saatettava vaalipäivä ja äänes-
tysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan 
tiedoksi. Tämä tiedottamien tulee hoitaa hyvissä ajoin ennen vaaleja. 
 
Vaalilain 55 §:n mukaan kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudes-
taan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään 12. päivänä ennen vaalipäivää ennen 
klo 16 keskusvaalilautakunnalle. 
 
Kuntalain 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne 
yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, 
sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. 

 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta julkaisee kunnan internetsivuilla sekä Jär-
viseudun Sanomissa kuulutuksen yleisestä ennakkoäänestyspaikasta ja -ajoista, vaa-
lipäivästä ja äänestyspaikasta sekä kotiäänestyksestä sekä yhdistetyn kuulutuksen 
valittavien valtuutettujen määrästä sekä ehdokashakemusten vastaanottojärjeste-
lyistä. Molemmat kuulutukset julkaistaan viikolla 8 ilmestyvässä lehdessä.  
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila puh, 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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7 § ÄÄNIOIKEUSTIETOJÄRJESTELMÄN KÄYTÖN LAAJUUS 

Keskusvltk § 7 
25.2.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Oikeusministeriön vaalitietojärjestelmä (VAT) on keskeinen väline yleisten vaalien toi-
mittamisessa. Järjestelmä sisältää eri osia, joista presidentinvaaleissa keskusvaali-
lautakunta voi käyttää pohjatietojärjestelmää, äänioikeusjärjestelmää ja tuloslasken-
tajärjestelmää. Yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat ja vaalipäivän äänes-
tyksessä vaalilautakunnat voivat käyttää äänioikeusjärjestelmää. 

 
 Keskusvaalilautakunta päättää missä laajuudessa äänioikeusjärjestelmää käytetään 

kunnan ennakkoäänestyspaikoissa ja vaalipäivän äänestyspaikoissa. Ennakkoäänes-
tyksessä järjestelmää voidaan käyttää kaikissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. 
Vaalipäivän äänestyksessä äänioikeusjärjestelmää voidaan käyttää joko perinteisen 
vaaliluettelon sijasta tai sen rinnalla niin, että vaaliluetteloon tehdyt merkinnät ovat 
ensisijaisia. 

 
Evijärvellä pohjatietojärjestelmä ja tuloslaskentajärjestelmä ovat olleet käytössä vaali-
tietojärjestelmän alusta alkaen, samoin äänioikeustietojärjestelmä yleisessä ennakko-
äänespaikassa. Vaalipäivän äänestyksessä käytössä on ollut paperinen vaaliluettelo. 

 
 Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää, että äänioikeusjärjestelmää käy-

tetään ennakkoäänestyksessä. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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8 § VAALITOIMIKUNNAN JA VAALILAUTAKUNNAN KOULUTTAMINEN 

Keskusvltk § 8 
25.2.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 
 

Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaalilautakuntien jäsenet ja  
varajäsenet, vaalitoimikuntien jäsenet ja varajäsenet sekä ennakkoäänestyspaikkojen 
vaalitoimitsijat ovat tietoisia tehtävistään ja vastuistaan. 

 
Oikeusministeriö on toimittanut keskusvaalilautakunnalle Vaaliohjeet –kirjaset, jotka 
lähetetään keskusvaalilautakunnan jäsenille, vaalilautakunnan jäsenille ja vaalitoimi-
kunnan jäsenille. Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat harjoittelevat tehtäväänsä etu-
käteen ja osallistuvat vaaliohjelman kuormitustestauksiin. 
 
Lisäksi keskusvaalilautakunnan tulee sopivaksi katsomallaan tavalla kouluttaa vaalivi-
ranomaiset tehtäviinsä sekä olla koko vaalien ajan kunnan muiden vaaliviranomais-
ten tavoitettavissa näiden kysymyksiä varten. 
 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta 
1. toteaa, että Oikeusministeriön toimittamat Vaaliohjeet –kirjaset on lähetetty 

25.2.2021 asianomaisille, 
2. määrää ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat harjoittelemaan vaaliohjelman käyt-

töä etukäteen ohjelman pääkäyttäjä Sinikka Isosaaren ohjauksessa sinä aikana, 
kun vaaliohjelma on auki harjoittelua varten, 

3. kutsuu vaalilautakunnan vaalipäivänä hyvissä ajoin ennen vaalin alkamista pai-
kalle, jolloin käydään läpi vaaliin liittyvät asiat, 

4. antaa ohjeet ja käy läpi äänestämisen kulun vaalitoimikunnan jäsenten kanssa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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9 § OMALLE KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE SEKÄ MUULLE KESKUSVAALILAU-
TAKUNNALLE OSOITETTUJEN LÄHETEKUORTEN SEKÄ VAALITOIMIKUNNALTA 
JA KOTIÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJOILTA SAAPUVIEN LÄHETEKUORIEN TOI-
MITTAMINEN 

 
Keskusvltk. § 9 
25.2.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 

 
Vaalilain 62 §:n mukaan kotimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijan ja  
vaalitoimikunnan on viipymättä huolehdittava siitä, että oman kunnan keskusvaalilau-
takunnalle osoitetut lähetekuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnalle sen määrää-
mällä tavalla sekä siitä, että muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähete-
kuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnille postitse tai muulla luotettavalla tavalla. 

 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää, että  
1. oman kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähetekuoret ennakkoäänestys-

paikasta hakee jokaisen ennakkoäänestyspäivän päätteeksi keskusvaalilautakun-
nan sihteeri tai vaalitietojärjestelmän pääkäyttäjä, 

2. muiden kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut lähetekuoret keskusvaalilauta-
kunnan sihteeri tai vaalitietojärjestelmän pääkäyttäjä toimittaa jokaisen ennakko-
äänestyspäivän päätteeksi postiin, 

3. vaalitoimikunta toimittaa lähetekuoret laitosäänestyspäivän päätteeksi keskusvaa-
lilautakunnan sihteerille tai vaalitietojärjestelmän pääkäyttäjälle, 

4. kotiäänestyksen vaalitoimitsijat tuovat kunkin äänestyskierroksen jälkeen lähete-
kuoret viipymättä keskusvaalilautakunnan sihteerille tai vaalitietojärjestelmän pää-
käyttäjälle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, puh. 044 7699 202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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10 § ENNAKKOÄÄNESTYSASIAKIRJOJEN TARKASTAMISEN VALMISTAVAT TOI-
MENPITEET JA KIRJEÄÄNET 

Keskusvltk § 10 
25.2.2021 Valmistelija: hallintopäällikkö Jouni Pummila 

 
Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat (sisältäen kirjeäänet) 
tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että perjan-
taina ennen varsinaista vaalipäivää ennen klo 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakir-
jat (sisältäen kirjeäänet) ehditään niissä käsitellä. Keskusvaalilautakunnan harkintaan 
jää, miten se käytännössä suorittaa ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen. Me-
nettelyyn vaikuttaa kuinka paljon ja minkä tyyppisiä ennakkoäänestysasiakirjoja kes-
kusvaalilautakuntaan saapuu. 
 
Tarkastamiseen liittyvät ratkaisut, kuten kaikki huomioon ottamatta jättämiset, kes-
kusvaalilautakunnan on tehtävä päätösvaltaisessa kokouksessa. Äänestyksen huo- 
mioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkir-
jaan, johon liitetään huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja –kuori-
neen. 

 
Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää  
1. tarkastaa kuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjat (sisältäen kirjeäänet) perjan-

taina 16.4.2021 klo 19.00 alkavassa kokouksessaan, 
2. että keskusvaalilautakunnan sihteeri yhdessä vaalitietojärjestelmän pääkäyttäjän 

ja hänen varahenkilönsä kanssa tekevät ennakkoäänestysasiakirjojen (sisältäen 
kirjeäänet) valmistavan tarkastamisen. Valmistavaa tarkastamista tehtäessä on 
aina oltava vähintään kahden henkilön samanaikaisesti paikalla. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  
Lisätietoja: hallintopäällikkö Jouni Pummila, puh. 044 7699202, sähköposti: etu-
nimi.sukunimi@evijarvi.fi 
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11 § KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

Keskusvltk § 11 
25.2.2021  
 

Sihteerin ehdotus: Keskusvaalilautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat 
sille lähetetyt kirjeet: 
 

1. Oikeusministeriön kirje 1.10.2020 
2. Pieni ele –keräystoimikunnan tiedote 19.1.2021 
3. Oikeusministeriön ohjeet vaalien järjestämiseen 16.2.2021 

 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 


