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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Pöytäkirjan tarkastaminen  
Vaalitoimitsijoiden valinta kuntavaalien 2021 ennakkoäänestykseen 
Kuulutuksen julkaiseminen siitä, montako valtuutettua valitaan 
kuntavaaleissa 2021 kunnanvaltuustoon, kenelle, minä päivinä ja 
kellonaikoina ja missä paikassa keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut 
vaaliasiakirjat on annettava 
Keskusvaalilautakunnan kokouspäivät keväällä 2021 
Muut mahdollisesti esiin nousevat asiat 
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Kokousaika Keskiviikkona 14.4.2021 klo 18.00 – 18.40 
Kokouspaikka Humppilan kunnanvirasto, valtuustosali 
Läsnä  Riitta Nokkala, puheenjohtaja 
  Outi Prehti-Vedenpää varapuheenjohtaja 
  Tero Alhomäki 
  Pentti Kauppi   
  Eva Sunabacka 

Johanna Kuronen, sihteeri 
    
   
  
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Keskusvaaliltk.22 § Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on 

päätösvaltainen viisijäsenisenä. 
 
 

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 
jäsenmääräänsä nähden päätösvaltaiseksi. 
 

 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Keskusvaaliltk.23 § Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan 

toimielimen päättämällä tavalla. Keskusvaalilautakunta päätti 
kokouksessaan 12.2.2021, että pöytäkirja tarkastetaan aina 
lautakunnan seuraavassa kokouksessa ja sen allekirjoittavat 
puheenjohtaja, sihteeri sekä kaikki edellisessä kokouksessa olleet 
jäsenet.  

 
 
Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja luettiin, hyväksyttiin ja 
allekirjoitettiin. 
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VAALITOIMITSIJOIDEN VALINTA KUNTAVAALIEN 2021 ENNAKKOÄÄNESTYKSEEN 
 
Keskusvaaliltk.24 § Vaalilain 17 §:n mukaan vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen 

ennakkoäänestyspaikkaan määrää kunnan 
keskusvaalilautakunta. Kussakin ennakkoäänestyspaikassa on 
oltava ennakkoäänestystä toimitettaessa vähintään kaksi 
vaalitoimitsijaa yhtä aikaa saapuvilla. 

 
Päätös: Lautakunta määräsi varsinaisiksi vaalitoimitsijoiksi 
ennakkoäänestykseen Meeri Sipilä, Tiia Reiman ja Terhi 
Kohomäki. Varahenkilöiksi valittiin Matias Penttinen ja Lea Karhe. 
Selvitetään, minkä verran edellä mainitut pystyvät 
vaalitoimitsijoina toimimaan ja pohditaan tämän perusteella lisää 
vaalitoimitsijoita. 
 
Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiksi valitut henkilöt hoitavat 
myös kotiäänestyksen.  

 
 
 
KUULUTUKSEN JULKAISEMINEN SIITÄ, MONTAKO VALTUUTETTUA VALITAAN 
KUNTAVAALEISSA 2021 KUNNANVALTUUSTOON, KENELLE, MINÄ PÄIVINÄ JA 
KELLONAIKOINA JA MISSÄ PAIKASSA KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE 
TARKOITETUT VAALIASIAKIRJAT ON ANNETTAVA 
 
Keskusvaaliltk.25 § Vaalilain 34§:n ja 145§:n mukaan keskusvaalilautakunta päättää 

ensimmäisessä 33§:ssä tarkoitetussa kokouksessaan 
kuulutuksesta, jossa on mainittava, montako valtuutettua valitaan, 
kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä paikassa 
kunnan keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut vaaleja koskevat 
asiakirjat on annettava. 

 
 Kuulutus on viipymättä julkaistava sillä tavalla kuin kunnan 

ilmoitukset kunnassa julkaistaan sekä pantava nähtäville 
keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa. 

 
 Päätös: Lautakunta käsitteli sihteerin laatimaa alustavaa 

ilmoitusehdotusta ja päätti, että ehdokaslistoja ottaa vastaan 
hallintosihteeri Johanna Kuronen kunnantalolla tiistaina 4.5. klo 
13:00 – 16:00.  

 
 Lautakunta päätti julkaista liitteen no. 2 mukaisen kuulutuksen 

Forssan Lehdessä keskiviikkona 21.4.2021 sekä kunnan ja 
kirjaston ilmoitustauluilla.  
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOUSPÄIVÄT KEVÄÄLLÄ 2021 
 
Keskusvaaliltk.26 § Vaalilaissa säädetään niistä kokouspäivistä, jolloin kunnan 

keskusvaalilautakunnan tulee kokoontua kuntavaaleja koskevia 
tehtäviä varten. Vaalilain 33 §:n mukaan ehdokashakemukset 
käsittelevä viranomainen kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 
hyvissä ajoin, viimeistään 48. päivänä ennen kuntavaalien 
vaalipäivää, ja sen jälkeen, jos asioita on käsiteltävinä, 40., 34., 
32. ja 31. päivänä ennen kuntavaalien vaalipäivää, vaalipäivänä, 
vaalipäivän jälkeisenä päivänä ja 3. päivänä vaalipäivän jälkeen 
sekä muulloin, jos asiain käsittely sitä vaatii. Vaalilaissa on 
säädetty myös joidenkin kokousten alkamisajankohdista.  

 
Hallituksen vaalilakiesityksessä kuitenkin tarkennetaan, että 
ensimmäistä kokousta lukuun ottamatta näiden kokousten 
pitäminen olisi pakollista vain, jos niissä olisi asioita käsiteltävä.  

 
Vaalilaissa säädetyt keskusvaalilautakunnan kokouspäivät 
vuonna 2021 on merkitty alla olevaan taulukkoon. Kokouspäivien 
yhteydessä esitetään vaalilain mukaiset tehtävät. Mikäli tehtävä 
on merkitty sulkeisiin, ei vaalilaki edellytä päätöksen tekemistä 
taulukkoon merkittynä päivänä (tai sitä, että päätös olisi tehtävä 
keskusvaalilautakunnan kokouksessa). Päätös tai asian käsittely 
on kuitenkin syytä tehdä tuolloin. 

 
Päivämäärä  Vaalilain mukaiset tehtävät             Päivä suhteessa vaalipäivään  
 
Viimeistään 
ma 26.4.2021 § 34 (Ehdokasasettelun)                 Viimeistään 48. ennen 

Asiakirjojen jättämisestä  
määrääminen  
ja kuuluttaminen; (§ 145  
Valittavien  
valtuutettujen määrästä 
kuuluttaminen) 
 

Ti 4.5.2021   Ei välttämätöntä pitää kokousta  
(ks. HE 48/1998, vaalilaki § 152).  40. ennen  
 

Ma 10.5.2021  § 36 Ehdokashakemusten käsittely  
ja huomautukset; § 37 Ehdokkaiden  
järjestyksen määrääminen  34. ennen  

 
Ke 12.5.2021  § 39 Ehdokashakemusten  

ratkaiseminen   32. ennen  
 
Pe 14.5.2021  § 40 Ehdokashakemusten  

ratkaisemisen jälkeen tehtävät  
päätökset; § 41 Ehdokaslistojen 31. ennen (torstai 13.5. 
yhdistelmän laatiminen; § 43  helatorstai, joten siirretty  
Valtakunnallinen ehdokasrekisteri  perjantai 14.5.) 
(merkinnöistä huolehtiminen);   
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(§ 44 Ehdokaslistojen yhdistelmän  
jakelu ja tiedoksisaattaminen)  

 
Pe 11.6.2021  § 63 Ennakkoäänestysasiakirjojen  

tarkastaminen  Edeltävä perjantai  
 

Su 13.6.2021  § 86 Ennakkoäänten ja kirjeäänten  
laskenta; (§ 80 Tiedottaminen  
alustavan ääntenlaskennan  
tuloksesta) Vaalipäivä  

 
Ma 14.6.2021  § 87 Äänten tarkastuslaskenta  1. jälkeen    
 
Ke 16.6.2021  § 95 Kuntavaalien tuloksen  

vahvistaminen ja julkaiseminen  
sekä tuloksesta ilmoittaminen  3. jälkeen 

 
 

Vaalilaissa ei määrätä erityistä tehtävää keskusvaalilautakunnalle 
siihen kokoukseen, joka olisi pidettävä 40. päivää ennen 
vaalipäivää (4.5.2021). Vaalilain 152 §:n mukaan tuona päivänä 
ennen klo 16.00 tulee vaaliasiamiesten antaa 
ehdokashakemuksensa keskusvaalilautakunnalle. Tämä ei 
kuitenkaan vaadi keskusvaalilautakunnan kokoontumista. 

 
Keskusvaalilautakunnan tulee päättää ja huolehtia myös muista 
vaalilaissa säädetyistä, mutta tarkemmin aikatauluttamattomista 
asioista. Keskusvaalilautakunnan on muun muassa:  

 

 päätettävä keväällä riittävän ajoissa vaalitoimitsijoiden 
määräämisestä kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja 
kotiäänestykseen (17 §);  

 huolehdittava, että ennakkoäänestyspaikoissa on 
asianmukainen ennakkoäänestystila ja tarvittava kalusto (48 a §);  

 tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä 
ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla 
kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi (49 §);  

 saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat 
tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi 
(67 §); ja 

  huolehdittava siitä, että vaalipäivän äänestystä varten kullakin 
äänestysalueella on kunnan tähän tarkoitukseen käytettäväksi 
antama asianmukainen äänestystila ja tarvittava kalusto (69 §).  

 
Lisäksi vuoden 2017 kuntavaalien järjestämisen yhteydessä 
keskusvaalilautakunta käsitteli kokouksissaan mm. kuntavaalien  
vaalikoulutusta, keskusvaalilautakunnan sihteerin palkkiota, 
ennakkoäänestysasiakirjojen käsittelyä, tuloslaskennan henkilöitä 
ja ehdokaslistojen yhdistelmän painatusta.  
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Todettakoon vielä lopuksi, että keskusvaalilautakunta voi 
kokoontua myös muinakin kuin suunnitteleminaan aikoina 
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan kutsusta. 

 
 
Päätös:  Kevään 2021 seuraavat keskusvaalilautakunnan kokoukset ovat: 
 

ke 14.4.2021 klo 18:00 
ma 10.5.2021 klo 18:00 
ke 12.5.2021 klo 18:00 
pe 14.5.2021 klo 16:00 
ke 2.6.2021 klo 18:15 
ti 8.6.2021 klo 18:15 
pe 11.6.2021 klo 18:00 
su 13.6.2021 klo 16:00 
ma 14.6.2021 klo 9:00 
ke 16.6.2021 klo 18:00 

 
 
MUUT MAHDOLLISESTI ESIIN NOUSEVAT ASIAT  
 
Keskusvaaliltk.27 § Ulkomainonnan alkamisajankohta yleensä viikkoa ennen 

ennakkoäänestyksen alkua eli 19.5.2021. Rakennusmestarin 
kanssa on sovittu asiasta. 

 
Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat julkaistaan jatkossa 
Humppilan kunnan kotisivuilla. 

   
  Seuraava kokous ma 10.5.2021 klo 18:00. 
 
 
 
 
 
 
Riitta Nokkala   Johanna Kuronen   
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
Outi Prehti-Vedenpää   Tero Alhomäki 
 
 
 
 
Pentti Kauppi    Eva Sunabacka 
 


