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§6

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Selostus

Keskusvaalilautakunta oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla
18.11.2020 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Päätös

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Satu Kallio.
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5981/01.01.01/2020

Keskusvaalilautakunta 24.11.2020 § 8
§8

Keskusvaalilautakunnan sihteerin ottaminen kuntavaaleihin 2021
Valmistelijat / lisätiedot:

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan Sanna Suvannon selostus
Keskusvaalilautakunta ottaa sihteerikseen kuntavaaleihin 2021 Risto
Pirkanniemen ja oikeuttaa hänet tekemään hankintoja sekä hyväksymään
talousarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa laskut, jotka
maksetaan keskusvaalilautakunnan kustannuspaikalta 10370 Vaalit.
Keskusvaalilautakunnan sihteerille maksetaan tehtävästä liitteen mukainen
korvaus.

Käsittely

Asia käsiteltiin keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan Sanna Suvannon
selostuksen pohjalta.
Risto Pirkanniemi poistui § 8 käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki
28.1 § 1 kohta).

Päätös
Keskusvaalilautakunta:
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus

Keskusvaalilautakunnan sihteeri valmistelee keskusvaalilautakunnassa
päätettävät asiat sekä toimii kokouksissa esittelijänä.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri johtaa vaaliorganisaation toimintaa
keskusvaalilautakunnan alaisuudessa. Tehtäviin kuuluu muun muassa
vaalien organisointi ja operatiivinen johtaminen, henkilökunnan
rekrytoiminen ja kouluttaminen. Keskusvaalilautakunnan sihteerin
alaisuudessa toimii eri aikoina yhteensä noin 200 työntekijää.
Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan vastuulla ovat myös ne tehtävät,
jotka valtiollisissa vaaleissa kuuluvat vaalipiirilautakunnalle. Niitä ovat
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muun muassa ehdokasasettelun vahvistaminen, ennakkoäänten laskenta,
vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta ja vaalien tuloksen vahvistaminen
sekä siitä tiedottaminen.
Keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävä on esimies- ja
asiantuntijatehtävä, johon työhön kuuluu huomattava määrä ylityötä:
iltatyötä, viikonlopputyötä sekä yötyötä vaalipäivänä.
Maksettavan korvauksen tulisi olla oikeassa suhteessa työn vaativuuteen
ja vastuullisuuteen sekä työmäärään nähden.
Päätöshistoria

Liitteet
1 Keskusvaalilautakunnan sihteerin korvaus
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5635/00.00.00/2020

Keskusvaalilautakunta 24.11.2020 § 9
§9

Henkilöstön rekrytoiminen vuoden 2021 kuntavaalien toimittamista varten
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirkanniemi Risto
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirkanniemi Risto
Keskusvaalilautakunta oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin
palkkaamaan kuntavaaleja 2021 varten tarvittavan henkilöstön
talousarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa.

Käsittely
Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen
sihteerin ja muun tarvittavan henkilöstön.
Käytännön järjestelyiden vuoksi on perusteltua oikeuttaa
keskusvaalilautakunnan sihteeri palkkaamaan tarvittava henkilöstö
talousarviossa osoitettujen määrärahojen puitteissa.

Päätös
Keskusvaalilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus
Päätöshistoria
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5602/00.00.00/2020

Keskusvaalilautakunta 24.11.2020 § 10
§ 10

Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa Kh-asia
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirkanniemi Risto
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirkanniemi Risto
Keskusvaalilautakunta ehdottaa, että kaupunginhallitus määrää liitteen
mukaisesti vuoden 2021 kuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat
Espoossa

Käsittely

Päätös
Keskusvaalilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus
Päätösehdotuksessa esitetään, että vuoden 2021 kuntavaalien
ennakkoäänestys Espoossa järjestetään yhdessätoista toimipaikassa.
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021.
Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen
Vaalilain (714/1998) 9 §:n mukaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista
kunnassa määrää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää siten itsenäisesti ja
oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen
lukumäärästä ja sijainnista kunnassa.
Oikeusministeriö on 1.10.2020 päivätyssä kirjeessä ilmoittanut, että
kunnanhallituksen on tehtävä päätös kunnassa olevista yleisistä
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ennakkoäänestyspaikoista siten, että äänestyspaikkojen tiedot on merkitty
pohjatietojärjestelmään viimeistään perjantaina 29.1.2021 klo 12.
Ennakkoäänestyspaikkoja määrättäessä tulee kiinnittää huomiota
seuraaviin asioihin:
Ennakkoäänestyspaikkoja oltava riittävästi
Kunnan on huolehdittava siitä, että yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on
kunnassa riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, jotta
ennakkoon äänestäminen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta ja
vähän aikaa vievää.
Missä ennakkoäänestyspaikan tulisi sijaita?
Ennakkoäänestyspaikat on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin
äänestäjien on helppoa tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Yksi hyvä
tapa on sijoittaa ennakkoäänestyspaikkoja sinne, missä äänestäjien
muutoinkin tiedetään liikkuvan. Ennakkoäänestyspaikan on myös oltava
aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton,
jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti tulevat.
Viimeisimmissä vaaleissa hyviä kokemuksia on mm.
kirjastoista,
erilaisten liike- tai kauppakeskusten aulatiloista,
asiointipisteistä
Riittävästi tilaa ja vaalitoimitsijoita
Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan
toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus, vaalivapaus ja
vaalirauha turvaten (vaalilaki 56 § 2 mom.). Tilaan tulee voida sijoittaa
tarpeellinen määrä äänestäjän henkilöllisyyden tarkastus- ja äänestyslipun
antopisteitä, äänestyskoppeja sekä äänestyksen vastaanottopisteitä. Tilan
tulee olla siten mitoitettu ja siten järjestetty, että ruuhkaa ja jonoja syntyy
mahdollisimman vähän.
Usein ruuhkat syntyvät siitä, että ennakkoäänestyspaikka on sijoitettu
sellaiseen tilaan, johon mahtuu liian vähän äänestyskoppeja ja
äänestyksen vastaanottopisteitä ja/tai siitä, että ennakkoäänestyspaikassa
on muista syistä liian vähän vaalitoimitsijoita nimenomaan äänestyksen
vastaanottopisteissä.
Ennakkoäänestyksessä aikaa ei yleensä vie äänestäjän äänestyskopissa
käynti, vaan sen jälkeinen vaalitoimitsijan kanssa asiointi (vaalitoimitsija
leimaa äänestyslipun, lippu suljetaan vaalikuoreen, vaalikuori ja lähetekirje
suljetaan lähetekuoreen sekä äänioikeusrekisteriin tehdään merkintä siitä,
että äänestäjä on äänestänyt). Kuntien tuleekin huolehtia siitä, että
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vastaanottopisteitä on riittävästi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että
ennakkoäänestyspaikassa tulee olla riittävästi henkilöstöä ja että
ennakkoäänestyspaikka sijoitetaan riittävän suureen tilaan, jotta
äänestystoimitus sujuu äänestäjän kannalta mahdollisimman joutuisasti ja
vaivattomasti.
Vammaisten huomioon ottaminen
Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten
ennakkoäänestämismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota.
Mahdollisuuksien mukaan olisi esimerkiksi vammaisten käyttämille
kulkuvälineille pyrittävä varaamaan pysäköintitilaa ennakkoäänestyspaikan
välittömässä läheisyydessä ja järjestämään heidän avustamisensa
äänestyspaikan ulko- ja sisäpuolella. Äänestyspaikalla mahdollisesti olevat
kynnykset ja portaat on varustettava esimerkiksi sellaisella luiskalla, että
sähkökäyttöistä pyörätuolia käyttävillä on esteetön pääsy äänestystilaan.
Ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja -kellonajat
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on
ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen
ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä
toisin määrätä. Erityinen syy järjestää ennakkoäänestys jossain paikassa
vähempänä kuin seitsemänä päivänä voi olla lähinnä kunnan jonkin alueen
vähäiseksi arvioitu äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa tulisi kuitenkin
olla vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna
kaikkina ennakkoäänestyspäivinä.
Vaalilain 48 §:n (28.6.2013/496) mukaan kunnanhallitus määrää myös
ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että
ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna ennen klo 8:aa eikä klo 20:n
jälkeen, eikä lauantaisin tai sunnuntaisin ennen klo 9:ää, eikä klo 18:n
jälkeen.
Ennakkoäänestyspaikat aiemmissa vaaleissa
Vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa Espoossa oli
yhteensä 11 ennakkoäänestyspaikkaa. Ennakkoäänestyspaikkoina olivat
yksi Postin myymälä ja kymmenen kaupungin omaa
ennakkoäänestyspaikkaa.
Ennakkoäänestysaktiivisuus aiemmissa vaaleissa
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Europarlamenttivaaleissa 2019 ennakkoon äänesti 23,2 % (45 728) ja
vaalipäivänä 30,9 % (60 780) eli yhteensä 54,1 % (106 508).
Äänioikeutettujen lukumäärä oli 196 722.
Eduskuntavaaleissa 2019 ennakkoon äänesti 32,6 % (63 723) ja
vaalipäivänä 44,9 % (87 728) eli yhteensä 77,5 % (151 451)
äänioikeutetuista. Äänioikeutettujen lukumäärä oli 185 382.
Kuntavaaleissa 2017 ennakkoon äänesti 21,8 % (45 728) ja vaalipäivänä
38,3 % (80 259), eli yhteensä 60,1 % (125 987) äänioikeutetuista.
Äänioikeutettujen lukumäärä oli 209 708.
Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat
suomalaiset.
Ehdotetut ennakkoäänestyspaikat
Ehdotuksena on, että kaupunki järjestää yksitoista yleistä
ennakkoäänestyspaikkaa. Yhdeksän ennakkoäänestyspaikkaa olisi
kaupungin omia toimipaikkoja: Tapiolan, Espoonlahden, Kalajärven,
Leppävaaran, Espoon keskuksen ja Matinkylän asiointipisteet sekä
Soukan, Laaksolahden ja Kauklahden kirjastot. Lisäksi
ennakkoäänestyspaikkoina olisivat Otaniemessä Dipoli ja Olarissa Prisma.
Uusia ennakkoäänestyspaikkoja olisivat Tapiolan asiointipiste, Soukan
kirjasto, Laaksolahden kirjasto ja Dipoli. Muutokset johtuvat siitä, että osa
aiemmista ennakkoäänestyspaikoista ei ole keväällä 2021 käytettävissä.
Dipoli veloittaa talon aukioloaikojen ulkopuolella henkilökuntakulun, joka on
arkisin aukioloaikojen ulkopuolella ja lauantaisin klo 18.00 asti 60 €/h.
Sunnuntaisin veloitus on 80 €/h. Hintoihin lisätään arvonlisävero 24 %.
Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajoiksi ehdotetaan arkipäivien osalta
pääsääntöisesti klo 9 - 20. Myös lyhyempiä aukioloaikoja on osassa
paikkoja. Viikonloppuna ennakkoäänestys alkaisi pääsääntöisesti
lauantaisin klo 10 ja päättyisi klo 16. Sunnuntaisin ennakkoäänestys
toimitettaisiin klo 12 - 16 välisenä aikana. Kauklahden ja Otaniemen
äänestyspaikkojen aukioloaikoja on tarkoitus laajentaa koronatilanteen
takia poikkeuksellisesti niin, että ne olisivat auki jokaisena
ennakkoäänestyspäivänä.
Päätöshistoria

Liitteet
2 Espoon ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa
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5601/00.00.00/2020

Keskusvaalilautakunta 24.11.2020 § 11
§ 11

Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa Kh-asia
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirkanniemi Risto
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21
Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Pirkanniemi Risto
Keskusvaalilautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se määrää
liitteen mukaisesti vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikat.

Käsittely

Päätös
Keskusvaalilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus
Kuntavaalien vaalipäivä on 18.4.2021.
Valtuuston päätöksen 17.8.2020 § 123 mukaisesti Espoon kaupunki
jakautuu 71 äänestysalueeseen. Uusi äänestysaluejako tulee voimaan
1.1.2021.
Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaan jokaisella äänestysalueella on
kaupunginhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka.
Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai
kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa.
Oikeusministeriön kirjeen 1.10.2020 mukaan vaalipäivän äänestyspaikat
on merkittävä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmän viimeistään
perjantaina 29.1.2019 klo 12.
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Päätösehdotuksessa esitetyt äänestyspaikat ovat pääosin vakiintuneita ja
äänestäjille tuttuja.
Päätöshistoria

Liitteet
3 Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaaleissa
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 8, § 9
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen
- kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaika viranhaltijalain 37 §:ssä tarkoitettua irtisanomista koskevasta päätöksestä alkaa
kuitenkin kulua vasta 40 §:n 1 momentissa säädetyn irtisanomisajan päättymisestä. Sama koskee
valitusaikaa silloin, kun 37 §:ssä tarkoitetun irtisanomista koskevan päätöksen on tehnyt valtuusto tai
kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitettu kuntayhtymän toimielin.
Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon
aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Keskusvaalilautakunta
Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Käyntiosoite:
Virka-aika:
Postiosoite:
Sähköposti:
Telekopio:
Vaihde:

Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros
ma-pe 8.00 - 15.45
Espoon kirjaamo, PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
kirjaamo@espoo.fi
+358-(0)9-816 22495
+358-(0)9-81621
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

