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Dnro MK:250 /2021 
 

33 § Ennakkoäänten laskeminen ja tuloksen tallentaminen 
 

Keskusvaalilautakunta 13.6.2021 / 33 §  
 

Keskusvaalilautakunnan on vaalipäivänä pidettävässä kokouksessa, joka voidaan 
aloittaa aikaisintaan klo 15.00 tai erityisestä syystä keskusvaalilautakunnan 
harkinnan mukaan aikaisemminkin, kuitenkin aikaisintaan klo 12, ryhdyttävä 
tarkastamaan ennakkoäänestyksessä annettuja hyväksytyissä vaalikuorissa olevia 
äänestyslippuja. Vaalikuorten leikkaaminen auki voidaan tarvittaessa aloittaa 
keskusvaalilautakunnan toimesta tai valvonnassa valmistavana toimenpiteenä jo 
ennen varsinaisen kokouksen alkua. 
 
Keskusvaalilautakunnan tulee pyrkiä laskemaan ennakkoäänet klo 20.00 mennessä. 
 
Keskusvaalilautakunnan tulee ehdottomasti huolehtia siitä, että kaikki mahdollisuudet 
tarkastuksen tietojen välittymiseen tarkastustilan ulkopuolelle ennen klo 20 
tehokkaasti estetään. 
 
Ennakkoäänet lasketaan 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. 
 
Keskusvaalilautakunnan tulee tallentaa ennakkoäänestyksen tulos 
laskentajärjestelmään sitä mukaan kun se valmistuu, tavoitteena, että kunnan koko 
tulos on tallennettu klo 20.00 mennessä 
 
EHDOTUS: Keskusvaalilautakunta aloittaa ennakkoäänten laskennan klo 17.00 
edellä kuvattujen toimintaperiaatteiden mukaisesti.  
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: Keskusvaalilautakunta totesi ennakkoäänten laskennasta 
seuraavaa:  

 Annetut ennakkoäänet on ryhmitelty ja laskettu annettujen ohjeiden ja 
määräysten mukaisesti.  

 Ennakkoäänten laskentatulos on merkitty tarkoitusta varten laaditulle 
laskentalomakkeelle.  

 Annetut ennakkoäänet ilmoitettiin ohjeiden mukaisesti vaalitietojärjestelmään 
klo  

________________ 
 

Täytäntöönpano: 
-  
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Dnro MK:252 /2021 
 

34 § Alustavan ääntenlaskennan tiedotus sekä äänestyslippujen, vaaliasiakirjojen 
ja muun vaalimateriaalin vastaanottaminen vaalilautakunnilta 

 
Keskusvaalilautakunta 13.6.2021 / 34 § 
 

Keskusvaalilautakunta 
1. Kokoaa äänestysalueittain 

a. vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärän klo 20.45 mennessä ja 
b. vaalipäivän äänestyksen alustavan tuloksen klo 22.30 mennessä; ja 

2. yhdistää tiedot koko kunnan tulokseksi tallentamalla tiedot 
tuloslaskentajärjestelmään seuraavasti: 

a. vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä klo 21.00 mennessä ja 
b. vaalipäivän äänestyksen alustava tulos klo 23.00 mennessä 

(tavoiteaika). 
 

Alustavan ääntenlaskennan tiedotuksessa ei ole syytä tuhlata aikaa vähäisten 
virheiden selvittämiseen. Keskusvaalilautakunnan on kuitenkin syytä verrata 
äänestysalueilta saamiaan lopputuloksia aiemmin vastaanotettuun äänestäneiden 
lukumäärään ja ryhtyä tarvittaessa selvittämään virheitä. Keskusvaalilautakunnan on 
myös syytä verrata ehdokkaiden hyväksi annettuja äänimääriä kunnan eri 
äänestysalueilla. Suuret erot saattavat olla kirjoitusvirheitä tai äänet on saatettu 
merkitä erehdyksessä tiedotuslomakkeen väärään kohtaan. 

 
EHDOTUS:  
Keskusvaalilautakunta 

1. Kokoaa äänestysalueittain 
a. vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärän klo 20.45 mennessä 

(puhelimitse) ja 
b. vaalipäivän äänestyksen alustavan tuloksen klo 22.30 mennessä 

(puhelimitse) sekä 
2. yhdistää tiedot koko kunnan tulokseksi tallentamalla tiedot 

tuloslaskentajärjestelmään seuraavasti: 
a. vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärä klo 21.00 mennessä ja 
b. vaalipäivän äänestyksen alustava tulos klo 23.00 mennessä (tavoite). 

3. Keskusvaalilautakunta ottaa vastaan vaalilautakuntien toimittamat 
äänestysliput, vaaliasiakirjat sekä muun vaalimateriaalin. 

 
PÄÄTÖSEHDOTUS:  
1. Keskusvaalilautakunta kokosi äänestysalueittain 

a. vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärän klo xx ja 
b. vaalipäivän äänestyksen alustavan tuloksen klo xx 

 
2. Keskusvaalilautakunta yhdisti tiedot koko kunnan tulokseksi tallentamalla tiedot 

tuloslaskentajärjestelmään seuraavasti: 
a. vaalipäivänä äänestäneiden lukumäärän klo xx ja 
b. vaalipäivän äänestyksen alustavan tuloksen klo xx. 

 
3. Keskusvaalilautakunta otti vastaan vaalilautakuntien toimittamat äänestysliput ja 

vaaliasiakirjat asianmukaisesti sinetöityinä. Kaikkien sinettien todettiin olevan 
ehjiä. Samalla otettiin vastaan vaalilautakunnilta muu vaalimateriaali. 
Vaalimateriaali toimitettiin väliarkistoon myöhemmin arkistoitavaksi. 
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________________ 
 

 
  


