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 Pöytäkirja  
 

Pöytäkirja työsuojeluvaaleista/ehdokkaidenasettelukokouksesta 

 

 
Työpaikan nimi ___________________________________________________ 

 

Aika __________ / _______________ 

 

Kokouksen puheenjohtajana toimi __________________________________ ja 

sihteerinä ________________________________________.  

 

Läsnä olivat seuraavat henkilöt (jatka tarvittaessa liitteellä): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

1. §   Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

2. §  Asetetaan ehdokkaat valittaviin tehtäviin. Todettiin, että ehdokkaiksi on asetettu 

 

 Tehtävä:   Nimi 

 
 _________________________ ____________________________ 
 
  _________________________ ____________________________ 
 
 _________________________ ____________________________ 
 
  _________________________ ____________________________ 
  
 _________________________ ____________________________ 
 
  _________________________ ____________________________ 
 
 _________________________ ____________________________ 
 
  _________________________ ____________________________ 
 
  _________________________ ____________________________ 
 

 

 

[mikäli on asetettu vain yksi henkilö kuhunkin tehtävään, ei vaaleja järjestetä.  Siirry kohtaan 10.§] 

 

Postiäänten laskemisen aloittamisessa otetaan huomioon se, että ää-
nestyksen tulos ei saa olla tiedossa ennen varsinaisen vaalin loppu-
mista. Laskennan väliajalla ei saa millään tavoin ilmoittaa tietoja las-
kennan tuloksista ennen varsinaisen vaalin äänestyksen loppumista. 
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3. §  Valittiin vaalitoimikuntaan  
 
  _________________________ ____________________________ 
 
 _________________________ ____________________________ 
 
  _________________________ ____________________________ 
 
  _________________________ ____________________________ 
 

 
4. §  Päätettiin pitää työsuojeluvaalit (ajankohdat)  
 
  ________________________________________________________________ 
 
5. §  Kokous keskeytettiin kello _______  
 
 
 

6. §  Vaalitoimitus aloitettiin ___.___.20__ kello _______, jolloin ensimmäiseksi  
 
  äänestämään saapunut ___________________________ totesi vaaliuurnan 

 olevan tyhjä, jonka jälkeen uurna suljettiin ja sinetöitiin. 
 
Vaalitoimikunnan jäsenet olivat vaalitoimituksissa seuraavasti: 
 
nimi   ____________  _____________  ____________ 
 
____________________  klo ________ - ________  klo ________ - ________  klo _______ - ________ 

____________________  klo ________ - ________  klo ________ - ________  klo _______ - ________ 

____________________  klo ________ - ________  klo ________ - ________  klo _______ - ________ 

____________________  klo ________ - ________  klo ________ - ________  klo _______ - ________ 

____________________  klo ________ - ________  klo ________ - ________  klo _______ - ________ 

____________________  klo ________ - ________  klo ________ - ________  klo _______ - ________ 

____________________  klo ________ - ________  klo ________ - ________  klo _______ - ________ 

 

7. §  Äänestys päättyi ____._____.20___ kello ______.  

 

8. §    

[jos postiäänestys] Vaalitoimikunta leimasi postiäänestyksen palautuskuoret ja pudotti ne

  vaaliuurnaan, jolloin palautuskuoria oli uurnassa yhteensä _____ kpl. 

 

  Puutteellisesti toimitettuja palautuskuoria oli yhteensä ______ kpl. 

 

Vaalilautakunta avasi palautuskuoret, leimasi äänestysliput ja laski ne. 

Laskennan perusteella todettiin, että postiäänestyksessä oli jätetty  

 

  hyväksyttäviä äänestyslippuja __________ 

  hylättäviä äänestyslippuja  __________ 

  tyhjiä äänestyslippuja  __________ 

  yhteensä äänestyslippuja  __________ 
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  palautuskuoria, joissa ei ollut  

  äänestyslippua  __________ 

 

Hyväksyttyjen postiäänestyslippujen perusteella todettiin äänten jakautuminen 

ehdokkaiden kesken seuraavasti: 

 

  _______________________ ____________ ääntä 

   

  _______________________ ____________ ääntä 

   

  _______________________ ____________ ääntä 

   

  _______________________ ____________ ääntä 

   

  _______________________ ____________ ääntä 

   

  _______________________ ____________ ääntä 

 

 

Kokous keskeytettiin klo ________ ja päätettiin jatkaa ___.___.20___ klo _______. 

 

Kokous jatkuu ___.____.20___ klo _______.  

 

9. § Vaalitoimikunta laski varsinaisen vaalin äänestysliput  

 

Laskennan perusteella todettiin, että varsinaisessa vaalissa oli jätetty  

 

  hyväksyttäviä äänestyslippuja __________ 

  hylättäviä äänestyslippuja  __________ 

  tyhjiä äänestyslippuja  __________ 

  yhteensä äänestyslippuja  __________ 

 
Hyväksyttyjen äänestyslippujen perusteella todettiin äänten jakautuminen 

ehdokkaiden kesken seuraavasti: 

 

  _______________________ ____________ ääntä 

   

  _______________________ ____________ ääntä 

   

  _______________________ ____________ ääntä 

   

  _______________________ ____________ ääntä 

   

  _______________________ ____________ ääntä 

   

  _______________________ ____________ ääntä 
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Vaalitoimikunta lisäsi postiäänestyksen tuloksen varsinaisen vaalin äänestyksen 

tulokseen ja totesi äänten jakautuminen ehdokkaiden kesken seuraavasti: 

[lasketaan yhteen _______________________ ____________ ääntä 

postiäänet ja varsinaisen 

vaalin äänet]  _______________________ ____________ ääntä 

_______________________ ____________ ääntä 

_______________________ ____________ ääntä 

_______________________ ____________ ääntä 

_______________________ ____________ ääntä 

10. § Kun ehdokkaiden saamat äänimäärät oli laskettu/todettu asetetun vain yhden 
henkilön kuhunkin tehtävään, vahvistettiin vaalin tulos/valinnat.  

Valituksi tulivat kaudelle 20___ - 20___: 

Tehtävä: Nimi 

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 

_________________________ ____________________________ 

11. § Tämä pöytäkirja tarkastettiin välittömästi ja todettiin kokouksen kulkua vastaa-
vaksi. 

12. § Kokous päätettiin ___.___.20___ kello ____. 

____________________________ ____________________________ 
puheenjohtajan allekirjoitus sihteerin allekirjoitus 

____________________________ ____________________________ 
nimenselvennys nimenselvennys 
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