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Keskusvaalilautakunta 

 
KOKOUSAIKA  

 
Torstai 25.11.2021 kello 18.00-18.50 

 
KOKOUSPAIKKA 

 
Konneveden kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 

 
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JÄSENET  VARAJÄSENET 
 
Kytölä Tarja, pj. x  Jokelainen Erkki - 
Oittinen Jorma, vpj. x  Vainio Hanna-Leena - 
Valkonen Olavi x  Valkonen Outi - 
Vester Sinikka x  Huikari Riitta  -   
Väisänen Simo  x  Pasanen Mikko - 
   
 
 

 
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja 
läsnäolon peruste) 
 
 

 
Hyppönen Jouko, keskusvaalilautakunnan sihteeri, pöytäkirjanpitäjä 
 

 
ASIAT 

 
§:t 1-7 

 
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS 
JA VARMENNUS 

 
Puheenjohtaja    Pöytäkirjanpitäjä 
 
 
 
Tarja Kytölä     Jouko Hyppönen  

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
(tarkastuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien allekirjoitukset)  

 
 

 
Keskusvaalilautakunta totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi keskusvaalilautakunta valitsi aakkosjärjestyksen 
mukaisesti Jorma Oittisen ja Olavi Valkosen. 
 
Tarkastusaika 
 
Konnevedellä 25.11.2021 
 
 
Jorma Oittinen Olavi Valkonen     

 
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 
 

 
 
 
Konneveden kunnan verkkosivuilla 26.11.2021 lukien 
 
Virka-asema    Allekirjoitus 
 
 
 
Pöytäkirjanpitäjä   Jouko Hyppönen          
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä ___/___2021 
Pöytäkirjanpitäjä 

1. KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN NIMEÄMINEN 
 
Keskusvaaliltk. § 1 Vaalilain (714/1998) 14 §:n (361/2016) 3 momentin mukaan kunnan 

keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja muun tarvittavan hen-
kilöstön.  

 
Päätös 

 
Keskusvaalilautakunta nimesi lautakunnan sihteeriksi Jouko Hyppösen. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä ___/___2021 
Pöytäkirjanpitäjä 

2. VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN KOTIMAAN YLEISEEN 
ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAAN 
 
Keskusvaaliltk. § 2 Vaalilain (714/1998) 17 §:n (361/2016) mukaan ennakkoäänestyksestä 

kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, Suomen edustustossa ja 
suomalaisessa laivassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsi-
jat. Kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ai-
nakin kaksi vaalitoimitsijaa. 

 
Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja koti-
äänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta. 

 
Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa toimi-
tettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapu-
villa. 

 
Kunnansihteeri on tiedustellut sähköpostilla kunnan viranhaltijoiden ja 
työntekijöiden halukkuutta toimia kotimaan yleisen ennakkoäänestys-
paikan vaalitoimitsijoina. Ainoastaan kaksi henkilöä ilmoittautui tehtä-
vään. 

 
Päätös 

 
Keskusvaalilautakunta määräsi kotimaan yleiseen ennakkoäänestys-
paikkaan vaalitoimitsijoiksi Eeva Masalinin, Johanna Mykkäsen ja Jou-
ko Hyppösen. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä ___/___2021 
Pöytäkirjanpitäjä 

3. VAALITOIMITSIJOIDEN MÄÄRÄÄMINEN KOTIÄÄNESTYKSEEN 
 
Keskusvaaliltk. § 3 Vaalilain (714/1998) 17 §:n (361/2016) mukaan ennakkoäänestyksestä 

kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, Suomen edustustossa ja 
suomalaisessa laivassa sekä kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsi-
jat.  

 
Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja koti-
äänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta. 

 
Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaali-
toimitsija. 

 
Päätös 

 
Keskusvaalilautakunta määräsi kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi San-
na Hintikan, Pentti Minkkisen ja Raija Liuhalan. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä ___/___2021 
Pöytäkirjanpitäjä 

4. KUNNAN VAALIVIRANOMAISTEN KOULUTTAMINEN 
 
Keskusvaaliltk. § 4 Keskusvaalilautakunnan vaaliohjeiden mukaan keskusvaalilautakunnan 

on huolehdittava siitä, että vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet, vaa-
litoimikuntien jäsenet ja varajäsenet, yleisten ennakkoäänestyspaikkojen 
vaalitoimitsijat sekä kotiäänestyksen vaalitoimitsijat ovat tietoisia tehtä-
vistään ja vastuistaan. Tätä varten keskusvaalilautakunnan tai sen henki-
löstön tulee jakaa hyvissä ajoin ennen vaaleja asianomaisille viranomai-
sille oikeusministeriön laatimat vaaliohjeet ja VAT-ohjeet, kouluttaa 
kunnan muut vaaliviranomaiset tehtäviinsä ja olla koko vaalien ajan 
kunnan muiden vaaliviranomaisten tavoitettavissa niiden kysymyksiä 
varten. 

 
Päätös 

 
Keskusvaalilautakunta päätti, että kunnan vaaliviranomaisten koulutus 
järjestetään etäkoulutuksena kunnantalossa. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä ___/___2021 
Pöytäkirjanpitäjä 

5. ALUEVAALEISTA TIEDOTTAMINEN 
 
Keskusvaaliltk. 5 §  
Liite 1  Vaalilain (714/1998) 49 §:n 1 momentin mukaan kunnan keskusvaali-

lautakunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä 
ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin 
kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. 

 
Vaalilain 67 §:n 3 momentin mukaan keskusvaalilautakunnan on saatet-
tava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat tiedoksi sillä tavalla 
kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. 

 
Kuntalain (410/2015) 108 §:ssä säädetään kunnan ilmoituksista. Kun-
nan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietover-
kossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tar-
peen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.  

 
  Kuntavaaleja koskeva kuulutusehdotus on tämän pykälän liitteenä.  
 

Päätös 
 

Keskusvaalilautakunta hyväksyi liitteenä olevan kuulutusehdotuksen. 
Kuulutus julkaistaan kunnan verkkosivuilla, kunnan ilmoitustaululla se-
kä Laukaa-Konnevesi-lehdessä viikolla yksi. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä ___/___2021 
Pöytäkirjanpitäjä 

6. SÄHKÖISTEN HENKILÖKORTTIEN HANKKIMINEN 
 
Keskusvaaliltk. § 6 Oikeusministeriö korvaa kunnille vuonna 2021 vaalitietojärjestelmän 

käyttöä varten hankituista uusista sähköisistä henkilökorteista enintään 
54 euroa kappaleelta ja mahdollisesta passivalokuvauksesta enintään 20 
euroa. 

 
Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan henkilökortteja tulisi hankkia 
vain vaalitietojärjestelmän pitkäaikaisemmille käyttäjille kuten keskus-
vaalilautakunnan sihteereille. Kertaluontoisia tehtäviä hoitavien henki-
löiden, kuten yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja 
äänioikeustietojärjestelmää käyttävien vaalilautakuntien jäsenten, olisi 
suositeltavaa käyttää muita tunnistautumismenetelmiä eli verkkopankki-
tunnuksia tai mobiilivarmennetta. 

 
Jos työnantaja hankkii työntekijälle henkilökortin, se on työntekijälle 
veronalaista ansiotuloa. 

 
Päätös 

 
Keskusvaalilautakunta päätti, että kunta hankkii sähköisen henkilökor-
tin Jouko Hyppöselle. 
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Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 
Konnevedellä ___/___2021 
Pöytäkirjanpitäjä 

7. MAINOSTELINEIDEN SIJOITTAMINEN 
 
Keskusvaaliltk. § 7 Mainostelineitä on viime vaaleissa ollut vain taajama-alueella sijait-

sevassa puistossa. Kullekin ehdokkaita asettaneelle puolueelle on va-
rattu yksi mainostaulu. 

 
Päätös 

 
Keskusvaalilautakunta päätti, että mainostelineet sijoitetaan kunnan 
taajama-alueella sijaitsevaan puistoon. Kullekin ehdokkaita asetta-
neelle puolueelle varataan yksi mainostaulu.  
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