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Vuoden 2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tar-
kastaminen ja hyväksyminen

HEL 2019-003945 T 00 00 01

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää tarkastaa Helsingin kaupungin keskus-
vaalilautakunnalle määräaikana saapuneet vuoden 2019 eduskunta-
vaalien ennakkoäänestysasiakirjat.

Keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä Helsingin kaupungin keskus-
vaalilautakunnalle määräaikana saapuneet vuoden 2019 eduskunta-
vaalien ennakkoäänestysasiakirjat lukuun ottamatta huomioon ottamat-
ta jätettyjä asiakirjoja.

Keskusvaalilautakunta tarkastaa Helsingin kaupungin keskusvaalilau-
takuntaan määräaikana saapuneet vuoden 2019 eduskuntavaalien en-
nakkoäänestysasiakirjat liitteen 2 mukaisesti. Tarkastamisen jälkeen 
keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä määräaikaan mennessä saa-
puneet ennakkoäänestysasiakirjat lukuun ottamatta tarkastuksen yh-
teydessä huomioon ottamatta jätettyjä asiakirjoja.

Esittelijän perustelut

Keskusvaalilautakunta tarkastaa vaalilain 63 §:n 1 momentin mukaises-
ti keskusvaalilautakunnalle saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat, joi-
hin sisältyvät kirjeäänestysasiakirjat. Ennakkoäänestysasiakirjoja tode-
taan olevan liitteen 1 mukainen määrä.

Tämän jälkeen tarkastetaan ensin erikseen sellaiset ennakkoäänesty-
sasiakirjat, jotka vaalilain 63 §:n ja 66 g §:n lähemmin mainitun puut-
teen vuoksi mahdollisesti on jätettävä huomioon ottamatta (liite 2). 

Päätetään menettelystä, että mikäli äänestys jätetään huomioon otta-
matta, puheenjohtaja tekee tästä merkinnän asianomaiseen vaalikuo-
reen varmentaen sen.

Keskusvaalilautakunta päättää todeta, että kun otetaan huomioon liit-
teen 2 kohdassa 5 mainittuihin tapauksiin liittyvät erityiset piirteet, asia 
ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätetään jättää huomioon ottamatta liitteessä 2 mainitut ennakkoää-
nestysasiakirjat vaalilain 63 §:n ja 66 g §:n mainittujen puutteiden 
vuoksi.
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Keskusvaalilautakunta päättää hyväksyä Helsingin kaupungin keskus-
vaalilautakunnalle määräaikaan mennessä saapuneet ennakkoäänet 
lukuun ottamatta huomioon ottamatta jätettyjä ennakkoäänestysasiakir-
joja.

Tämän jälkeen keskusvaalilautakunta toteaa, että hyväksytyt vaalikuo-
ret on lajiteltu äänestysalueittain. Keskusvaalilautakunta päättää hy-
väksyä liitteen 1 ja 2 mukaan eduskuntavaalien ennakkoäänestysasia-
kirjat.

Liitteet 1 ja 2 lisätään myöhemmin keskusvaalilautakunnan tämän ko-
kouksen pöytäkirjaan, sillä tietoja ei ole aikaisemmin saatavilla määrä-
ajoista johtuen.
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