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Toimielin Keskusvaalilautakunta 
Kokousaika 11.06.2021 klo 19.00 
Kokouspaikka Kunnanvirasto / kh:n huone  
Pykälät Käsiteltävät asiat 
 
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Pöytäkirjantarkastajien vaali 
Sisällysluettelon hakusanoja ei löytynyt. 
Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoite, pidetään yleisesti nähtävänä 
Merikarvian kunnanvirastossa 

Puheenjohtaja Merikarvialla           2021 
 
Harri Asmala 

Ilmoitus-
menettely 

Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 
 
Ilmoitustaulunhoitaja 
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Kalle Koivula 
Juhana Tornikoski, jäsen, vpj. – estynyt, poissa 
Teuvo Lindèn, varajäsen 
Jarmo Mikkola, varajäsen 
Anne Nevo, varajäsen 
 
 

Muut osallistujat Sari Hatanpää, keskusvaalilautakunnan sihteeri  
 

Asiat § 32 
Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Pöytäkirjantarkastajien 
valinta 

Valitaan pöytäkirjantarkastajat 
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MERIKARVIAN KUNTA 

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen ja äänestysalueen mahdollinen 
määrääminen pieneksi äänestysalueeksi 

 
Keskusvaalilautakunta 32 § / 11.6.2021 

 
Keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan 
vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaalipäivää 
edeltävänä perjantaina ennen klo 19.00 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat 
ehditään niissä käsitellä. Keskusvaalilautakunnan on päätettävä 
kokousaikataulustaan siten, että kaikki määräaikaan mennessä saapuneet 
ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä.  
 
Samassa kokouksessa päätetään myös mahdollisista pienistä äänestysalueista ja 
tarvittaessa äänten yhdistämismenettelystä.  
 
Merikarvian kunnan keskusvaalilautakunta on käsitellyt useissa aikaisemmissa 
vaaleissa ennakkoäänestysasiakirjat vaalipäivää edeltävänä perjantaina klo 19.00 
aloitetussa kokouksessa.  
 
Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus tapahtuu vaiheittain seuraavasti:  
 
Vaihe 1: Lähetekuorten osoitekenttien tarkastaminen 
 
Keskusvaalilautakunnan tulee heti lähetekuoren saatuaan ennen sen avaamista 
ehdottomasti tarkastaa lähetekuoren osoitekentästä, että lähetekuori on sille 
osoitettu. Väärään paikkaan saapuneet lähetekuoret tulee palauttaa ohjeiden 
mukaisesti postitse oikealle vastaanottajalle.  
 
Vaihe 2: Lähetekuorten lajittelu äänestysalueittain 
 
Keskusvaalilautakunnan osoitetut lähetekuoret tulee ehdottomasti lajitella 
äänestysalueittain kuoren oikealla puolella olevasta ikkunasta näkyvän numeron 
mukaisesti sekä säilyttää äänestysalueittain lajiteltuna. 
 
Vaihe 3: Lähetekuoren avaaminen ja sen sisällä olevien lähetekirjeen ja vaalikuoren 
tarkastus 
 
Keskusvaalilautakunnan tulee avata kaikki saapuneet ja sille osoitetut lähetekuoret 
niin, että niiden sisältö ei vahingoitu. Lähetekirjeitä ja vaalikuoria ei tässä vaiheessa 
saa erottaa toisistaan. 
 
Kuittausmerkinnällä varustetut (ks. lähetekuoren vasemmassa yläkulmassa oleva 
ikkuna) lähetekuoret avataan ja ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan seuraavasti: 
 

Tarkastetaan, että vaalikuori on suljettu ja että siihen ei ole tehty äänestäjää tai 
ehdokasta koskevaa tai muuta asiatonta merkintää.  
 
Tarkastetaan, että lähetekirjeessä on äänestäjän ja vaalitoimitsijan allekirjoitus. 
 
Ilman kuittausmerkintää olevat lähetekuoret avataan ja ennakkoäänestysasiakirjat 
tarkastetaan seuraavasti:  
 
- Tarkastetaan, että vaalikuori on suljettu ja että siihen ei ole tehty äänestäjää tai 

ehdokasta koskevaa tai muuta asiatonta merkintää.  
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- Tarkastetaan, että lähetekirjeessä on äänestäjän nimi, henkilötunnus tai 
syntymäaika, osoite ja allekirjoitus sekä asianomaisen ennakkoäänestyspaikan 
nimi tai laitos- ja kotiäänestyksessä asianomaisen kunnan nimi, päiväys ja 
vaalitoimitsijan allekirjoitus. 
 

- Tarkastetaan, että äänestäjä on merkitty äänioikeutetuksi Merikarvian kunnan 
johonkin äänestysalueeseen.  

 
Kuittausmerkinnän puuttuminen lähetekirjeestä osoittaa sen, että ennakkoäänestystä 
ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin äänestyspaikassa (esim. laitos- ja kotiäänestys).  
 
Jos lähetekirje on osoitettu väärän kunnan keskusvaalilautakunnalle (äänioikeutetulla 
ei ole äänioikeutta ko. kunnassa), äänestys jätetään huomioon ottamatta eikä 
lähetekuorta lähetetä toisen kunnan keskusvaalilautakunnalle.   
 
Keskusvaalilautakunnan tulee sulkea avonaiset vaalikuoret vaalisalaisuus säilyttäen.  
 
Vaihe 4: Ennakkoäänestyksen hyväksyminen tai jättäminen huomioon ottamatta 
 
Ennakkoäänestys on jätettävä huomioimatta seuraavin perustein:  
- Ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin.  
- Vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton 

merkintä. 
- Lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei voida vakuuttua, onko 

äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on äänestänyt. 
- Kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu äänestyksessä läsnä olleen 18 vuotta 

täyttäneen henkilön nimikirjoitus. 
 
Jokin huomaamattomuudesta johtuva vähäinen tai epäolennainen puutteellisuus tai 
epäselvyys lähetekirjeessä ei yleensä aiheuta ennakkoäänestyksen huomioon 
ottamatta jättämistä.   
 
Kun äänestys jätetään ottamatta huomioon, on siitä tehtävä merkintä 
keskusvaalilautakunnan kokouksessa pidettävään pöytäkirjaan. Vaalikuorta ei avata. 
 
Huomioon ottamatta jätetty avaamaton vaalikuori on lähetekirjeineen ja -kuorineen 
liitettävä pöytäkirjaan.  
 
Kun äänestys jätetään ottamatta huomioon, äänioikeusrekisteriin tai vaaliluetteloon ei 
tehdä minkäänlaista merkintää.  
 
Hyväksytty vaalikuori on erotettava lähetekirjeestä. Vaalikuoret on säilytettävä 
äänestysalueittain ryhmiteltyinä. 
 
Vaihe 5: Hyväksyttyjen ennakkoäänestysten merkitseminen tarvittaessa 
äänioikeusrekisteriin ja vaaliluetteloihin 
 
Keskusvaalilautakunnan on merkittävä äänioikeusrekisteriin kaikki ne hyväksytyt 
ennakkoäänestykset, joita ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin 
ennakkoäänestyspaikassa. (Tällaisten ennakkoäänestysten lähetekirjeessä ei ole 
kuittausmerkintää, koska äänioikeusrekisteri ei ole ollut ennakkoäänestyspaikalla 
käytössä.) 
 
Merkinnät tulee tehdä äänioikeusrekisteriin mahdollisimman kattavasti ennen 
keskiviikkoa 9.6.2021 klo 18.00, jolloin oikeusministeriö aloittaa vaaliluetteloiden 
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keskitetyn tulostuksen äänioikeusrekisteristä. Tämän jälkeen 
keskusvaalilautakunnalle saapuvat hyväksyttävät ilman kuittausmerkintää olevat 
ennakkoäänestykset tulee merkitä sekä äänioikeusrekisteriin että paperisiin 
vaaliluetteloihin. 
 
Vaihe 6: Hyväksyttyjen vaalikuorten ja lähetekirjeiden käsittely 
 
Keskusvaalilautakunnan on laskettava hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä 
kussakin äänestysalueessa ja todettava äänioikeusrekisteriin (tai vaaliluetteloihin) 
äänestäneeksi merkittyjen lukumäärää kussakin äänestysalueessa sekä merkittävä 
saadut luvut keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan. 
 
Keskusvaalilautakunnan on merkittävä tuloslaskentajärjestelmään asianomaiseen 
kohtaan hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä kussakin äänestysalueessa. 
Tuloslaskentajärjestelmässä ennakkoon äänestäneiden lukumäärä äänestysalueessa 
on siis yhtä kuin hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärä äänestysalueessa. 
  
Hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärät voidaan merkitä tuloslaskentajärjestelmään 
aikaisintaan perjantaina 11.6.2021 klo 12.00 jälkeen. Merkinnät on tehtävä 
lauantaihin 12.6.2021 klo 17.00 mennessä. 
 
Hyväksyttyjen vaalikuorten lukumääriä vastaavat äänestäneiden lukumäärät on 
lisäksi merkittävä kunkin äänestysalueen vaaliluetteloon kansilehden laskelmasivun 
asianomaisiin kohtiin. 
 
Vaalikuoret on lähetekirjeistä erotettuina ja äänestysalueittain jaoteltuna säilytettävä 
avaamattomina varmassa tallessa siihen asti kun niitä ryhdytään vaalipäivänä 
laskemaan keskusvaalilautakunnassa. 
  
Keskusvaalilautakunnan on säilytettävä lähetekirjeet äänestysalueittain henkilöiden 
sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä tai muutoin siten, että asianomainen 
lähetekirje on tarvittaessa helposti löydettävissä.   
 
Lähetekuoret, jotka ovat saapuneet keskusvaalilautakuntaan perjantain 11.6.2021 klo 
19.00 jälkeen, jätetään avaamattomina huomioon ottamatta. Jokaiseen tällaiseen 
avaamattomaan lähetekuoreen on tehtävä merkintä siitä, minä päivänä ja mihin 
kellonaikaan kuori on saapunut keskusvaalilautakuntaa. Edellä mainitut lähetekuoret 
tulee arkistoida seuraavien kuntavaalien toimittamiseen saakka.   
 
Keskusvaalilautakunta tarkastaa sille saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat. Mikäli 
keskusvaalilautakunta havaitsee, että jossakin äänestysalueessa on vähemmän kuin 
50 hyväksyttyä vaalikuorta, sen on päätettävä, että kyseisen äänestysalueen 
ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet lasketaan yhdessä. 
 
EHDOTUS: 
Keskusvaalilautakunta tarkastaa lähetekuorten osoitekentät.  
Keskusvaalilautakunta lajittelee lähetekuoret äänestysalueittain.  
Keskusvaalilautakunta avaa lähetekuoret ja tarkastaa sen sisällä olevien 
lähetekirjeen ja vaalikuoren.  
Keskusvaalilautakunta päättää ennakkoäänestysten hyväksymisestä tai jättämisestä 
huomioon ottamatta.  
Keskusvaalilautakunta merkitsee hyväksytyt ennakkoäänestykset 
äänioikeusrekisteriin ja vaaliluetteloihin. 
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Keskusvaalilautakunta laskee hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain ja merkitsee 
lukumäärät pöytäkirjaan sekä merkitsee tuloslaskentajärjestelmään ja vaaliluetteloihin 
asianomaiseen kohtaan hyväksyttyjen vaalikuorten lukumäärän kussakin 
äänestysalueessa.  
 
Keskusvaalilautakunta päättää määrätä keskusvaalilautakunnan sihteerin 
huolehtimaan määräajan jälkeen saapuneiden lähetekuorien arkistoinnista annettujen 
ohjeiden mukaisesti.  
 
Ehdotus äänestysalueen määräämisestä pieneksi äänestysalueeksi annetaan 
kokouksessa.  
 
PÄÄTÖS: 
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