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Läsnä

Poissa

Nimi
Palojärvi Martti
Sallmén Ritva
Hukari Matti
Sainio Raimo
Huhtilainen Kari

Tehtävä
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
2. varajäsen
3. varajäsen

Jokela Hanna
Lydén Jari
Eurajoki Markku
Örnberg Katja
Leino Teemu
Rinne Riitta
Nordberg Noora

varapuheenjohtaja
jäsen
1. varajäsen
4. varajäsen
6. varajäsen
7. varajäsen
keskusvaalilautakunnan
sihteerin 1. varahenkilö
keskusvaalilautakunnan
sihteerin 2. varahenkilö
keskusvaalilautakunnan
sihteerin 3. varahenkilö

Marttelin Leena
Rahkonen-Rannikko Saara

Muu

Luukkanen Antti

Lisätiedot

esittelijä,
keskusvaalilautakunnan sihteeri
keskusvaalilautakunnan
sihteerin 4. varahenkilö

Pernilä Paula

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin.
Käsitellyt asiat

1 - 11

Allekirjoitukset
Martti Palojärvi
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Antti Luukkanen
pöytäkirjanpitäjä

5.3.2019 klo 19.50

Raimo Sainio
pöytäkirjantarkastaja

Kari Huhtilainen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävillä
Kunnan yleisessä tietoverkossa 11.3.2019 alkaen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
115/00.00.00/2018
Keskvl 05.03.2019 § 1
Vihdin kunnan hallintosäännön 46 §:n (Kokouksen koollekutsuminen) mukaan
kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka
sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan
kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Vihdin kunnan hallintosäännön 48 §:n (Varajäsenen kutsuminen) mukaan
toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava
varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa
kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi
kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai
esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.
Vihdin kunnan hallintosäännön 49 §:n (Kokouksen pitäminen) mukaan avattuaan
kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei
toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin
asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Edellä mainitun perusteella kokous on laillisesti koolle kutsuttu kun kaikki
paikalla olleet ovat saaneet esityslistan. Esityslista ja kokouskutsu on lähetetty
keskusvaalilautakunnan jäsenille ja kaikille seitsemälle varajäsenelle.
Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun
paikalla on yhteensä viisi (5) jäsentä tai varajäsentä.
Vihdin kunnanvaltuusto on päätöksellään 5.6.2017 § 28 valinnut
keskusvaalilautakunnan toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021. Kunnan
keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jäsenten sijaan.
Koska keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen vain täysilukuisena
(viisijäsenisenä), on ehdottoman välttämätöntä, että jäsen, joka ei voi osallistua
kokoukseen ilmoittaa esteestä puheenjohtajalle tai sihteerille niin hyvissä ajoin,
että seuraavana vuorossa oleva varajäsen ennätetään kutsua. Varajäsenistä
ainakin järjestyksessä ensimmäisten tulee olla edellä mainitusta syystä
hälytysvalmiudessa eli puhelimella tavoitettavissa.
Valmistelija

Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri
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Ehdotus

Keskusvaalilautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------------------------------
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Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
115/00.00.00/2018
Keskvl 05.03.2019 § 2
Vihdin kunnan hallintosäännön 57 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan
toimielimen päättämällä tavalla. Vakiintunut tapa on valita kaksi
pöytäkirjantarkastajaa sekä sopia pöytäkirjan tarkastusajankohdasta.
Valmistelija

Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja sopii
tarkastusajankohdan.

Päätös

Keskusvaalilautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Raimo Sainio ja Kari
Huhtilainen. Pöytäkirja tarkastetaan 5.3.2019 kokouksen jälkeen.
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Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen
115/00.00.00/2018, 375/00.00.00/2018
Keskvl 05.03.2019 § 3
Vihdin kunnan hallintosäännön 57 §:n mukaan pöytäkirja pidetään nähtävänä
toimielimen päättämänä aikana kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalaissa
säädetään.
Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Valmistelija

Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että keskusvaalilautakunnan tarkastetut
pöytäkirjat pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla kokouksen pöytäkirjan
tarkastamista seuraavana maanantaina siten kuin kuntalaissa säädetään.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------------------------------
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Keskusvaalilautakunnan sihteerin ja muun henkilökunnan valitseminen vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja
europarlamenttivaaleja varten
115/00.00.00/2018, 375/00.00.00/2018
Keskvl 05.03.2019 § 4
Vuonna 2019 toimitetaan kahdet vaalit. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys
järjestetään 3.-9.4. ja vaalipäivä on 14.4. Europarlamenttivaalien
ennakkoäänestys järjestetään 15.-21.5. ja vaalipäivä on 26.5.
Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sihteerin ja
muun tarvittavan henkilöstön. Se päättää muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa
tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeutettujen henkilöiden
läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan.
Vihdin kunnan hallintosäännön 54 §:n (toimielinten esittelijät) mukaan
keskusvaalilautakunnan esittelijänä toimii keskusvaalilautakunnan sihteeri.
Vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalissa Vihdin kunnan
keskusvaalilautakunnan sihteeriksi valittiin hallintosihteeri Antti Luukkanen ja
hänen ensimmäiseksi varahenkilökseen (kun varsinainen sihteeri on estynyt tai
esteellinen sekä muutoinkin sihteeriä avustamaan) hallintojohtaja Noora
Nordberg ja toiseksi varahenkilökseen hallintokeskuksen toimistosihteeri Leena
Marttelin. Vuoden 2019 vaaleissa valmistaudutaan sukupolvenvaihdokseen,
jonka perusteella lisävarahenkilöiksi esitetään hallintoasiantuntija Saara
Rahkonen-Rannikkoa ja tiedonhallinnan asiantuntija Paula Pernilää.
Vaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistustyöhön, varsinaisen vaalipäivän
tuloslaskentaan ja muihin vaalien valmistelutehtäviin tarvitaan myös muuta
henkilökuntaa. Keskusvaalilautakunnan sihteeri järjestää näihin töihin tarvittavan
avun.
Valmistelija

Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus

Vihdin kunnan keskusvaalilautakunta ottaa vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja
europarlamenttivaaleja hoitamaan seuraavan henkilöstön:
Keskusvaalilautakunnan sihteeriksi valitaan hallintopäällikkö Antti Luukkanen.
Hänen varahenkilöikseen (kun varsinainen sihteeri on estynyt tai esteellinen sekä
muutoinkin sihteeriä avustamaan) valitaan järjestyksessä seuraavat henkilöt:
varahenkilön järjestys tehtävänimike
1. varahenkilö
hallintojohtaja
2. varahenkilö
konsernipalvelujen
toimistosihteeri
3. varahenkilö
hallintoasiantuntija
4. varahenkilö
tiedonhallinnan asiantuntija

nimi
Noora Nordberg
Leena Marttelin
Saara Rahkonen-Rannikko
Paula Pernilä

Keskusvaalilautakunta oikeuttaa lautakunnan sihteerin ottamaan
Ptk tark.
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ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistustyöhön, varsinaisen vaalipäivän
tuloslaskentaan ja muihin vaalin valmistelun edellyttämiin tehtäviin tarvittavan
henkilökunnan.
Päätös
-----------------------------------
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Vaalitoimitsijoiden määrääminen vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien toimittamista
varten kotimaan yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin Vihdissä
115/00.00.00/2018, 375/00.00.00/2018
Keskvl 05.03.2019 § 5
Vaalilain 17 §:n mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä
ennakkoäänestyspaikassa huolehtivat vaalitoimitsijat. Ennakkoäänestystä
toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saapuvilla
koko se aika, jolloin ennakkoäänestyspaikka on äänestystä varten avoinna.
Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan määrää kunnan
keskusvaalilautakunta.
Koska jokaisessa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa
ennakkoäänestystä toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava
yhtä aikaa saapuvilla, on henkilöitä nimettävä riittävästi esimerkiksi
sairaustapauksia varten.
Kunnanhallitus on 21.1.2019 § 3 päättänyt määrätä vuoden 2019
eduskuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja varten Vihdin kuntaan viisi yleistä
ennakkoäänestyspaikkaa, joiden aukioloajat kotimaan yleisenä
ennakkoäänestysaikana ovat seuraavia:
Vuoden 2019 eduskuntavaalit, ennakkoäänestys 3.-9.4.
1) Pääkirjasto, Pisteenkaari 9, Nummela, jossa aukioloajat:
- ke ja to 9.00 - 20.00
- pe klo 9.00 - 18.00
- la klo 10.00 - 15.00
- su klo 10.00 - 15.00
- ma ja ti klo 9.00 - 20.00
2 Prisma, Naaranpajuntie 3, Nummela, jossa aukioloajat:
- ke, to ja pe klo 9.00 - 20.00
- la klo 10.00 - 18.00
- su klo 10.00 - 18.00
- ma ja ti klo 9.00 - 20.00
3) Liikekeskus Pääkonttori, Kyläaukio 2, Kirkonkylä, jossa aukioloajat:
- ke, to ja pe klo 10.00 - 18.00
- la klo 10.00 - 15.00
- su klo 10.00 - 15.00
- ma ja ti klo 9.00 - 20.00 (aik. alkanut klo 10)
4) Vihtijärven koulu, Kouluntie 23, Vihtijärvi
- su klo 10.00 – 13.00
5) Vanjärven päiväkoti, Haagantie 15, Vanjärvi
- su klo 15.00 - 17.00 (aik. klo 14.00 – 16.00)
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Vuoden 2019 europarlamenttivaalit, ennakkoäänestys 15.-21.5.
1) Pääkirjasto, Pisteenkaari 9, Nummela, jossa aukioloajat:
- ke ja to 9.00 - 20.00
- pe klo 9.00 - 18.00
- la klo 10.00 - 15.00
- su klo 10.00 - 15.00
- ma ja ti klo 9.00 - 20.00
2 K-citymarket, Tuusankaari 1, Nummela, jossa aukioloajat:
- ke, to ja pe klo 9.00 - 20.00
- la klo 10.00 - 18.00
- su klo 10.00 - 18.00
- ma ja ti klo 9.00 - 20.00
3) Liikekeskus Pääkonttori, Kyläaukio 2, Kirkonkylä, jossa aukioloajat:
- ke, to ja pe klo 10.00 - 18.00
- la klo 10.00 - 15.00
- su klo 10.00 - 15.00
- ma ja ti klo 9.00 - 20.00 (aik. alkanut klo 10)
4) Vihtijärven koulu, Kouluntie 23, Vihtijärvi
- su klo 10.00 – 13.00
5) Vanjärven päiväkoti, Haagantie 15, Vanjärvi
- su klo 15.00 - 17.00 (aik. klo 14.00 – 16.00)
Vuonna 2019 ennakkoäänestyspaikka sijaitsee Nummelan markettien kanssa
sovitun vuorotteluperiaatteen mukaisesti eduskuntavaaleissa Prismassa ja
europarlamenttivaaleissa K-citymarketissa.
Vaalitoimitsijalle ei ole vaalilaissa säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.
Vaalitoimitsijaksi voidaan siten määrätä tehtävään kykenevä 18 vuotta täyttänyt
henkilö. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai hänen puolisonsa,
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei kuitenkaan saa olla vaalitoimitsija.
Ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiksi on kyselty aiemmin
vaalitoimitsijoina toimineita sekä muita halukkaita henkilöitä.
Kun keskusvaalilautakunta on määrännyt yleisen ennakkoäänestyksen
vaalitoimitsijat, laatii keskusvaalilautakunnan sihteeri tai tämän varahenkilö
työvuoroluettelon jokaista yleistä ennakkoäänestyspaikkaa varten.
Keskusvaalilautakunnan sihteeri tai tämän varahenkilö vastaavat
ennakkoäänestyspaikkojen varustamisesta ja toiminnasta.
Valmistelija

Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta määrää kotimaan yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin
eduskuntavaaleissa 3.-9.4.2019 ja europarlamenttivaaleissa 15.-21.5.2019
suoritettavan ennakkoäänestyksen ajaksi Vihdissä pöytäkirjan liitteenä 1 mainitut
vaalitoimitsijat.
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Keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin
täydentämään tarvittaessa ennakkoäänestystoimitsijoiden luetteloa.
Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on luettelo kotimaan yleisiin
ennakkoäänestyspaikkoihin eduskuntavaaleissa 3.-9.4.2019 ja
europarlamenttivaaleissa 15.-21.5.2019 suoritettavan ennakkoäänestyksen ajaksi
Vihdissä määrätyistä vaalitoimitsijoista.

-----------------------------------
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Vaalitoimitsijoiden määrääminen vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien toimittamista
varten kotiäänestykseen Vihdissä
115/00.00.00/2018, 375/00.00.00/2018
Keskvl 05.03.2019 § 6
Vaalilain 17 §:n mukaan kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kunkin
yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaalitoimitsija.
Vaalitoimitsijat kotiäänestykseen määrää kunnan keskusvaalilautakunta.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja sitten määrää näistä henkilöistä
vaalitoimitsijat kunkin yksittäisen kotiäänestyksen suorittamiseen.
Laki ei estä keskusvaalilautakuntaa nimeämästä tehtävään aikaisempaan tapaan
vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä. Vihdin kunnassa lähtökohtana on, että
kotiäänestyksestä vastaavat edelleen vaalitoimikunnan jäsenet tai varajäsenet.
Perusteena menettelylle ovat seuraavat seikat:
- Kotiäänestäjät ovat ikärakenteeltaan pääosin samanlaisia kuin
laitosäänestyspaikoissa;
- Kotiäänestyksen vaalitoimitus on pitkälti samanlainen kuin
laitosäänestyksessä;
- Menettelytapa on vakiintunut ja monille vaalitoimikunnan jäsenistä ja
varajäsenistä on kertynyt runsaasti kokemusta kotiäänestyksen
suorittamisesta.
Vaalitoimitsijalle ei ole vaalilaissa säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.
Vaalitoimitsijaksi voidaan siten määrätä tehtävään kykenevä 18 vuotta täyttänyt
henkilö. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai hänen puolisonsa,
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei kuitenkaan saa olla vaalitoimitsija.
Vihdin kunnanhallitus päättää 4.3.2019 kokouksessaan vaalilautakuntien ja
vaalitoimikunnan asettamista vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja
europarlamenttivaaleja varten.
Valmistelija

Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta määrää vuoden 2019 eduskuntavaalien ja
europarlamenttivaalien kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi Vihdissä
kunnanhallituksen valitsemat vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet.
Ensisijaisesti kotiäänestyksestä vastaavat vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja.
Toissijaisesti, mikäli edellä mainitut henkilöt ovat estyneet tai esteellisiä,
kotiäänestyksestä vastaavat vaalitoimikunnan jäsen sekä varajäsenet.
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Keskusvaalilautakunta määrää tietyn määrän henkilöitä kotiäänestyksen
vaalitoimitsijoiksi, minkä jälkeen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja sitten
määrää näistä henkilöistä vaalitoimitsijat kunkin yksittäisen kotiäänestyksen
suorittamiseen.
Päätös
-----------------------------------
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Vuoden 2019 eduskuntavaaleja ja europarlamenttivaaleja koskevien kuulutusten julkaiseminen
115/00.00.00/2018, 375/00.00.00/2018
Keskvl 05.03.2019 § 7
Kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain 49.1 §:n mukaan tiedotettava
kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
äänestysajoista niissä sekä vaalilain 67.3 §:n mukaan tiedotettava vaalipäivästä ja
äänestysalueiden äänestyspaikoista sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset
saatetaan tiedoksi (kuulutus).
Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa kotiäänestyksen
järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toimittamiseen
liittyvistä asioista.
Liitteet

- Vuoden 2019 eduskuntavaaleja koskeva kuulutus
- Vuoden 2019 europarlamenttivaaleja koskeva kuulutus

Valmistelija

Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta hyväksyy
1 liitteenä 2 olevan kuulutuksen vuoden 2019 eduskuntavaalista Vihdin
kunnassa; ja
2 liitteenä 3 olevan kuulutuksen vuoden 2019 europarlamenttivaalista Vihdin
kunnassa.
Kuulutukset julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja kunnanhallituksen hyväksymissä
ilmoituslehdissä (Luoteis-Uusimaa ja Vihdin Uutiset).

Päätös
-----------------------------------
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Ennakkoäänestysasiakirjojen vastaanottaminen ja äänenkäytön rekisteröiminen vaalitietojärjestelmään /
vuoden 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit
115/00.00.00/2018, 375/00.00.00/2018
Keskvl 05.03.2019 § 8
Ennakkoäänestykset, joita ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin
(vaalitietojärjestelmään) jo ennakkoäänestyspaikoissa, tulee merkitä (kirjata)
siihen keskusvaalilautakunnan toimesta ennen kuin (vaalipäivänä
vaalilautakuntien käytössä olevien) vaaliluetteloiden tulostus aloitetaan. Sen
jälkeen merkintä ennakkoäänestyksestä tehdään sekä vaaliluetteloihin että
äänioikeusrekisteriin.
Vaaleja koskevien määräysten mukaan ennakkoäänestysasiakirjoja
käsittelemässä on oltava samanaikaisesti paikalla aina vähintään kaksi henkilöä.
Vuoden 2019 vaaleista alkaen uutena vaalilain sisältönä ovat ulkomaan
kirjeäänestystä koskevat säännökset. Kirjeäänestyksen asiakirjojen eräissä
käsittelyvaiheissa tulee olla läsnä vähintään neljä eri henkilöä samanaikaisesti.
Oikeusministeriön vaaliohjeiden mukaan keskusvaalilautakunnan on määrättävä,
miten sille toimitetaan keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähetekuoret kunnan
alueella toimivista ennakkoäänestyspaikoista (omalle kunnalle osoitetut
lähetekuoret). Vaihtoehtoina on, että ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat vievät
henkilökohtaisesti lähetekuoret keskusvaalilautakunnalle jokaisen
ennakkoäänestyspäivän päätteeksi tai että keskusvaalilautakunnan edustaja
hakee lähetekuoret ennakkoäänestyspaikasta jokaisen ennakkoäänestyspäivän
päätteeksi tai muina sovittavina aikoina.
Oman kunnan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lisäksi
ennakkoäänestysasiakirjoja saapuu seuraavilta tahoilta: vaalitoimikunnalta
(laitosäänestys), kotiäänestysten vaalitoimitsijoilta, muista yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista, ulkoasiainministeriön välityksellä Suomen
edustustoista ja suomalaisista laivoista sekä ulkomailta kirjeäänestyksinä.
Kirjeäänestys (uusi vaalilain mukainen menettelytapa)
Vaalilaissa on uutena sisältönä ulkomailla suoritettavaa kirjeäänestystä koskevat
säännökset (vaalilain 5a luku). Äänioikeutettu, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa,
ja muu äänioikeutettu, joka asuu tai oleskelee ulkomailla koko
ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän, saa äänestää kirjeitse ulkomailta
(kirjeäänestys).
Äänestääkseen kirjeitse äänioikeutetun tulee tilata kirjeäänestysasiakirjat
oikeusministeriön tilauspalvelusta.
Äänestäjän on itse huolehdittava oman vaalisalaisuutensa ja vaalivapautensa
säilymisestä äänestäessään kirjeitse. Hänen on itse selvitettävä sen vaalipiirin tai
kunnan, jossa hän on äänioikeutettu, ehdokaslistojen yhdistelmän tiedot sekä
presidentinvaalin ehdokasluettelon ja europarlamenttivaalien ehdokaslistojen
yhdistelmän tiedot.
Ptk tark.
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Äänestäjä täyttää äänestyslipun ja sulkee sen kirjeäänestyksen (turkoosiin)
vaalikuoreen. Sen jälkeen äänestäjän on merkittävä kirjeäänestyksen
lähetekirjeeseen täydellinen nimensä, suomalainen henkilötunnuksensa tai
syntymäaikansa ja osoitteensa, äänestämispaikka ja päiväys sekä omakätisesti
allekirjoitettava lähetekirjeessä oleva vakuutus.
Äänestäjän on huolehdittava, että kirjeäänestystä toimitettaessa paikalla on
samanaikaisesti hänen lisäkseen kaksi 18 vuotta täyttänyttä henkilöä
kirjeäänestyksen todistajina. Todistajana ei voi toimia äänestäjän puoliso, lapsi
tai vanhempi eikä myöskään vaaleissa ehdokkaana oleva, hänen puolisonsa,
lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Molemmat todistajat allekirjoittavat
omakätisesti kirjeäänestyksen lähetekirjeessä olevan vakuutuksen siitä, että
äänestäjä on äänestänyt vaalisalaisuuden säilyttäen ja niin, ettei hänen
vaalivapauttaan ole loukattu. Molemmat todistajat merkitsevät lähetekirjeeseen
lisäksi nimenselvennyksensä, syntymäaikansa ja osoitteensa.
Keskusvaalilautakunta tarkastaa sille tulleet kirjeäänestysten asiakirjat samaan
tapaan kuin muutkin ennakkoäänestysasiakirjat. Kirjeäänestysasiakirjojen
tarkastamisen jälkeen keskusvaalilautakunnan on vaalisalaisuus säilyttäen
avattava hyväksytyt kirjeäänestyksen (turkoosit) vaalikuoret, leimattava niissä
olevat äänestysliput ja suljettava leimatut äänestysliput (ruskeisiin) vaalikuoriin.
Kirjeäänestyksen asiakirjojen tarkastamisen jälkeiset toimenpiteet tekee
keskusvaalilautakunta tai keskusvaalilautakunnan valtuuttamat sihteeri ja kolme
muuta henkilöä, joiden on oltava samanaikaisesti paikalla toimenpiteitä
tehtäessä.
Valmistelija

Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta valtuuttaa lautakunnan sihteerin tai tämän varahenkilön
vastaanottamaan keskusvaalilautakunnalle saapuvat ennakkoäänestyksen
vaaliasiakirjat. Sihteeri ja tämän varahenkilö tai sihteerin tarkastukseen ottama
avustaja, aina kaksi yhdessä, tekevät merkinnät äänioikeuden käytöstä
vaalitietojärjestelmään.
Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää, että Vihdin keskusvaalilautakunnalle
osoitetut Vihdin alueella toimivien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen
lähetekuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnalle seuraavasti:
ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat tuovat henkilökohtaisesti lähetekuoret
keskusvaalilautakunnalle tai keskusvaalilautakunnan edustaja hakee lähetekuoret
ennakkoäänestyspaikasta jokaisen ennakkoäänestyspäivän päätteeksi.
Sekä asiakirjat luovuttavan ennakkoäänestystoimitsijan että asiakirjat
vastaanottavan keskusvaalilautakunnan edustajan on kuitattava
allekirjoituksellaan kulloisenkin päivän luovutus tapahtuneeksi.
Ulkomailta tulleiden kirjeäänestysten (turkoosien) vaalikuorten avaamisessa,
äänestyslipun leimaamisessa ja siirtämisessä ennakkoäänestyksen (ruskeaan)
vaalikuoreen noudatetaan seuraavia ohjeita: Mikäli tehtävää ei tee
kokouksessaan keskusvaalilautakunta, tulee paikalla toimenpiteitä suorittamassa
olla yhtäaikaisesti keskusvaalilautakunnan sihteerin lisäksi vähintään kolme
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keskusvaalilautakunnan sihteerin varahenkilöä. Keskusvaalilautakunnan sihteerin
varahenkilöiden estyneenä ollessa voi keskusvaalilautakunnan sihteeri määrätä
tehtävään muuta henkilöstöä.
Päätös
-----------------------------------
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Vaalitietojärjestelmän käyttö Vihdin kunnassa vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa
115/00.00.00/2018, 375/00.00.00/2018
Keskvl 05.03.2019 § 9
Oikeusministeriön vaalitietojärjestelmä koostuu eri osajärjestelmistä.
Vaalitietojärjestelmää voivat kunnassa käyttää keskusvaalilautakunnan lisäksi
yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat ja vaalipäivän äänestyksessä
vaalilautakunta. Keskusvaalilautakunta päättää, missä laajuudessa
vaalitietojärjestelmää kunnassa käytetään.
Keskusvaalilautakunta
Vihdin kunnan keskusvaalilautakunta (sihteeri ja tämän varahenkilöt) käyttävät
vaalitietojärjestelmää mm. seuraavissa tilanteissa:
- kunnanhallituksen päättämien ennakko- ja vaalipäivän äänestyksen
äänestyspaikkojen merkitsemisessä vaalitietojärjestelmään, josta ne
poimitaan mm. äänestäjille lähetettäviin ilmoituskortteihin;
- käyttöoikeuksien antamisessa vaalitietojärjestelmän eri osajärjestelmiin;
- äänioikeutettujen tietojen hakemisessa koulutuksia ja kenraaliharjoituksia
varten;
- äänioikeuskyselyissä (kotiäänestäjien äänioikeuden varmennus ennen
äänestystä, äänestäjien tiedustelut ym.);
- ns. jälkikirjauksissa (koti- ja laitosäänestykset sekä muissa
ennakkoäänestyspaikoissa, joissa vaalitietojärjestelmän
äänioikeustietojärjestelmää ei ole käytössä, toimitetut äänestykset); sekä
- äänioikeudenkäytön korjauksissa (jos ennakkoäänestyksessä tai vaalipäivän
äänestyksessä on äänioikeuden käyttö merkitty väärän henkilön kohdalle).
Ennakkoäänestys
Vihdin kunnassa vaalitietojärjestelmän äänioikeustietojärjestelmää käytetään
kaikissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa.
Vaalipäivän äänestys
Äänestysalueiden vaalilautakunnat käyttävät vaalitietojärjestelmän sähköistä
vaaliluetteloa (äänioikeusrekisteriä) vaalipäivän äänestyksessä ja se korvaa
aikaisemmin käytössä olevan paperisen vaaliluettelon. Käyttö vaatii tietokoneen
ja yhteyden internettiin.
Sähköisestä vaaliluettelosta löytyvät äänioikeutetun tiedot henkilötunnuksen
perusteella. Järjestelmässä näkyvät reaaliaikaisesti paperisen luettelon tapaan
kyseisessä äänestyspaikassa äänioikeutetut henkilöt ja se, ovatko he jo
Ptk tark.

Pöytäkirja

VIHDIN KUNTA

1/2019

19 (26)

äänestäneet. Lisäksi järjestelmästä näkyy muidenkin kuin kyseisessä
äänestyspaikassa äänioikeutettujen vaalipäivän äänestyspaikka. Paperinen
vaaliluettelo toimii varajärjestelmänä.
Sähköistä vaaliluetteloa kokeiltiin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa 31 kunnassa.
Myönteisten kokemusten myötä sähköisen vaaliluettelon käyttöä on laajennettu.
Vuoden 2014 europarlamenttivaaleista lähtien Vihdin kunnassa sähköistä
vaaliluetteloa ovat käyttäneet kaikki 10 vaalilautakuntaa.
Sähköistä vaaliluetteloa käyttävät äänestyspaikat voivat halutessaan pitää ns.
kaksinkertaista kirjanpitoa eli tehdä merkinnät myös paperiseen vaaliluetteloon.
Tähän mennessä Vihdin kunnan vaalilautakunnat ovat käyttäneet vain sähköistä
vaaliluetteloa. Tämäkin asia on kunkin äänestysalueen vaalilautakunnan
puheenjohtajan ratkaistavissa.
Vaalipäivän alustavan laskennan tuloksen tallentaminen suoraan
vaalitietojärjestelmään (paikallinen äänten tallennus)
Kunnilla on mahdollisuus tallentaa vaalipäivän alustavan laskennan tulokset
laskentajärjestelmään suoraan äänestyspaikalla. Tämä tarkoittaa sitä, että
kyseisen äänestysalueen vaalilautakunta syöttää vaalipäivän alustavan tuloksen
laskentajärjestelmään itse heti alustavan laskennan jälkeen. Tietoja ei siis
ilmoiteta ensin kunnan ilmoituskeskukseen kuten vakiintunut menettelytapa
Vihdin kunnassa on ollut. Aiemmissa vaaleissa paikallista tallennusta kokeilleet
kunnat saavat laajentaa käyttöä haluamilleen äänestyspaikoille ja muut kunnat
saavat ottaa paikallisen tallennuksen käyttöön yhdellä äänestysalueella.
Kun vaalilautakunta tallentaa vaalipäivän alustavan laskennan tuloksen itse
laskentajärjestelmään, nopeuttaa se alustavan tuloksen välittymistä julkisuuteen.
Vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalissa alustavan laskennan tuloksen
tallentaminen suoraan laskentajärjestelmään otettiin Vihdissä käyttöön
Ojakkalan vaalilautakunnassa (äänestysalue 007). Vuoden 2019 osalta on sovittu,
että käyttöä laajennetaan kahdelle muulle äänestysalueelle. Vuoden 2019
eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa alustavan laskennan tuloksen
tallentamista suoraan laskentajärjestelmään käytetään äänestysalueille 001
Kirkonkylä Pohjoinen, 006 Nummelanharju ja 007 Ojakkala.
Vihdin kunnanviraston ilmoituskeskus
Vaalipäivän äänestyksen päätyttyä äänestysalueiden vaalilautakunnat laskevat
vaalipäivän alustavan tuloksen. Laskennan jälkeen Vihdin kunnan
vaalilautakunnat lukuun ottamatta äänestysalueiden 001, 006 ja 007
vaalilautakuntia ilmoittavat alustavan tuloksen kunnanviraston
ilmoituskeskukseen, jossa alustavat tulokset syötetään laskentajärjestelmään.
Tätä kautta ne välittyvät julkisuuteen.
Muut järjestelyt
Vaalilautakunta voi ottaa avustavaa henkilöstöä äänestyslippujen laskemista ja
järjestämistä varten sekä äänioikeusrekisterin ja muiden oikeusministeriön
vaalitietojärjestelmien osien käyttämistä varten.
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Vihdin kunnan äänestysalueiden vaalilautakunnille järjestetään vuoden 2019
eduskuntavaalien sähköisen vaaliluettelon koulutus tiistaina 26.3.2019 klo 17
(vaalilautakunnat 001-005) ja keskiviikkona 27.3.2019 klo 17 (vaalilautakunnat
006-010). Vastaavasti europarlamenttivaalien osalta vastaava koulutusvaraus on
tiistaina 7.5. ja keskiviikkona 8.5. Koulutukset järjestetään kunnanviraston
koulutusluokassa.
Valtakunnallinen sähköisen vaaliluettelon käytön kenraaliharjoitus järjestetään
eduskuntavaaleissa torstaina 28.3.2019. Europarlamenttivaaleissa ei
kenraaliharjoituksia järjestetä.
Keskusvaalilautakunnan jäsenet ovat halutessaan tervetulleita seuraamaan
koulutuksia.
Valmistelija

Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää, että vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja
europarlamenttivaaleissa oikeusministeriön vaalitietojärjestelmää käytetään
Vihdin kunnassa seuraavasti:
käyttäjä
- keskusvaalilautakunta
(keskusvaalilautakunnan sihteeri ja tämän
varahenkilöt)

käyttötarkoitus
äänestyspaikkatietojen merkitseminen
vaalitietojärjestelmään, käyttöoikeuksien
antaminen eri osajärjestelmiin,
äänioikeutettujen tietojen haku,
äänioikeuskyselyt, ennakkoäänten
jälkikirjaukset (kirjaamattomat
äänioikeuden käytöt
ennakkoäänestysaikana), äänioikeuden
käytön korjaukset.

- ennakkoäänestyksen toimitsijat

äänioikeuden käytön kirjaaminen
ennakkoäänestyspaikassa.

- kaikki Vihdin kunnan
äänestysalueiden
vaalilautakunnat

sähköisen vaaliluettelon käyttö eli
vaalipäivän äänioikeuden käytön
kirjaaminen äänestyspaikassa.

- Äänestysalueiden
vaalilautakunnat 001 Kirkonkylä
pohjoinen, 006 Nummelanharju
ja 007 Ojakkala

vaalipäivän alustavan laskennan tuloksen
tallentaminen suoraan
laskentajärjestelmään (paikallinen äänten
tallennus).

- kunnanviraston ilmoituskeskus
(keskusvaalilautakuntaa avustavat
ilmoituskeskuksen äänten
kirjaajat)

vaalipäivän alustavan laskennan tuloksen
tallentaminen laskentajärjestelmään
muiden kuin äänestysalueiden 001, 006 ja
007 vaalilautakuntien ilmoitusten mukaan.

Vaalilautakuntien puheenjohtajat voivat erityisestä syystä päättää käyttää
sähköisen vaaliluettelon sijasta vain paperista vaaliluetteloa. Puheenjohtajat
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ratkaisevat oman vaalilautakuntansa osalta itsenäisesti, haluavatko käyttää ns.
kaksinkertaista kirjanpitoa eli tehdä merkinnät myös paperisiin vaaliluetteloihin.
Niin ikään vaalilautakuntien puheenjohtajilla on oikeus ottaa avustavaa
henkilöstöä äänestyslippujen laskemista ja järjestämistä sekä
äänioikeusrekisterin ja muiden oikeusministeriön vaalitietojärjestelmien osien
käyttämistä varten.
Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää, että ennen vaalipäiviä pidettävistä
sähköisen vaaliluettelon ja vaalipäivän alustavan laskennan tuloksen
tallentamisen koulutustilaisuuksista ja kenraaliharjoituksista maksetaan
luottamushenkilöosallistujille kunnan hallintosäännön 119 §:n mukainen palkkio
sekä matkakustannusten korvaus. Mikäli on tarvetta pitää muita vaalipäivien
äänestykseen liittyviä koulutuksia, maksetaan myös niihin osallistuville
luottamushenkilöille edellä mainitut korvaukset.
Päätös
-----------------------------------
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Selvitys vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien järjestelyistä
115/00.00.00/2018, 375/00.00.00/2018
Keskvl 05.03.2019 § 10
Keskusvaalilautakunnan sihteeri on koostanut luettelon tärkeimmistä
järjestelyistä vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa
keskusvaalilautakunnan näkökulmasta. Tavoitteena on turvata tarvittavien
toimenpiteiden toteutuminen vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti.
Vaalien yksityiskohtaisia järjestelyjä kuvataan Oikeusministeriön
vaaliviranomaisille myöhemmin lähettämissä ohjeissa. Kunnan
keskusvaalilautakunnalle tarkoitettu ohje on nro 1: "vaaliohjeet, kunnan
keskusvaalilautakunnan tehtävät". Tämä ohje jaetaan keskusvaalilautakunnan
jäsenille sekä varajäsenille 5.3. kokouksen esityslistan mukana.
Yleisiä, julkisia ja vaalikohtaisia ohjeita löytyy internetistä Oikeusministeriön
ylläpitämiltä vaalisivuilta www.vaalit.fi.
Nummelan pääkirjaston sisäänkäynti ja pyörätuolilla liikkuville esteetön
äänestyskoppi
Eduskunnan oikeusasiamiehen määräämässä ja 22.1.2018 suoritetussa ennalta
ilmoittamattomassa tarkastuksessa Vihdin kunnan Nummelan pääkirjaston
ennakkoäänestyspaikkaan havaittiin puutteita. Yhtenä puutteena oli se, että
pääkirjaston ulko-oven tuulikaappi oli ahdas ja vaikeutti liikkumisen apuvälineitä
käyttävien henkilöiden sisäänpääsyä.
Kevään 2019 vaaleissa on kunnan tilapalvelun kanssa sovittu, että
ennakkoäänestyksen ajaksi pääkirjaston sisäovi poistetaan. Lisäksi pääkirjastoon
palkataan ennakkoäänestyksen ajaksi kolme toimitsijaa, joista yhden tehtävänä
on muiden tehtävien lisäksi avata ulko-ovi niille, joilla on hankaluuksia itse saada
ovea auki.
Toisena tarkastuksessa mainittuna puutteena oli, että äänestystilassa ei ollut
esteetöntä äänestyskoppia. Kunnan remonttipartiolta on tilattu vuoden 2019
vaaleihin jokaiseen 7 päivänä auki olevaan ennakkoäänestyspaikkaan ja jokaiseen
vaalipäivän äänestyspaikkaan pyörätuolilla liikkuville tarkoitettu esteetön
äänestyskoppi.
Tietosuojasitoumus (uusi vaatimus)
Vuodesta 2019 alkaen tulee kaikkien, jotka käyttävät vaalitietojärjestelmää tai
muutoin käsittelevät vaalitehtävissään henkilötietoja, lukea ja hyväksyä
allekirjoituksellaan tietosuojasitoumus. Vaatimus perustuu EU:n uuden
tietosuoja-asetuksen voimaantulemiseen. Kirjallinen sitoumus vaaditaan myös
kaikilta kokouksiin, koulutuksiin tai muihin vaalitehtäviin osallistuvilta
keskusvaalilautakunnan jäseniltä ja varajäseniltä.
Oheismateriaali
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kunnan keskusvaalilautakunnan näkökulmasta (julkisuuslain 24 §:n 7. kohdan
mukaan oheismateriaali on salassa pidettävä asiakirja)
- Tiivistelmänä vuoden 2019 europarlamenttivaalien tärkeimpiä järjestelyjä
Vihdin kunnan keskusvaalilautakunnan näkökulmasta (julkisuuslain 24 §:n 7.
kohdan mukaan oheismateriaali on salassa pidettävä asiakirja)
Valmistelija

Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedokseen vuoden 2019 eduskuntavaalien ja
europarlamenttivaalien järjestelyt Vihdin kunnassa.
Lisäksi keskusvaalilautakunta hyväksyy keskusvaalilautakunnan tulevien
kokousten ajankohdat vuoden 2019 vaaleissa alla mainitusti. Kokoukset pidetään
kunnanviraston koulutusluokassa.
- pe 12.4.2019 klo 19

Eduskuntavaalien ennakkoäänestysasiakirjojen
tarkastaminen

- pe 24.5.2019 klo 19

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestysasiakirjojen
tarkastaminen

Lisäksi keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalla tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajalla on oikeus osallistua vaalitoimikunnan kokouksiin tiistaina
2.4.2019 klo 18 alkaen (eduskuntavaalit) ja tiistaina 14.5. (europarlamenttivaalit)
Kokouksissa käsitellään koti- ja laitosäänestyksen aikataulut ja järjestelyt.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja määrää keskusvaalilautakunnan
päätöksen pohjalta kunkin yksittäisen kotiäänestyksen suorittavan henkilön.
Päätös
-----------------------------------
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05.03.2019

Ilmoitusasiat
375/00.00.00/2018, 115/00.00.00/2018
Keskvl 05.03.2019 § 11
1) Oikeusministeriö, vuonna 2019 toimitettavat vaalit: äänesyspaikkojen
ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaalitietojärjestelmän käyttö ym., kirje 1.10.2018
VN/4971/2018.
2) Väestörekisterikeskus, vuonna 2019 toimitettavat vaalit: äänestyspaikkojen ja
keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittaminen, kirje 28.11.2018
VRK/6505/2018.
3) Kuntaliitto, vuoden 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit, kirje
26.11.2018 15/2018.
4) Eduskunnan oikeusasiamies, ennakkoäänestyksen vaalijärjestelyt Vihdin
kunnassa, päätös 20.11.2018 EOAK /557/2018.
Ilmoitusasiat ovat nähtävissä keskusvaalilautakunnan kokousasiakirjoissa.
Valmistelija

Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi

Päätös

Keskusvaalilautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

-----------------------------------
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Pöytäkirjan muutoksenhakuohje
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa: §:t 1-2, 7-11
Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus.
Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta:
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa
hankintalain 146 §:n mukaisesti.
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Oikaisuvaatimusohjeet:
Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Vihdin kunnan keskusvaalilautakunnalle os. PL 13, 03101 Nummela,
käyntiosoite: Asemantie 30, sähköposti: kunnanvirasto@vihti.fi, seuraavista pykälistä: §:t 3-6
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, viranhaltija
tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi.
Valitusosoitus: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Kunnallisvalitus, pykälät , valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle
os. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallintovalitus, pykälät , valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle
os. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Hallintovalitus, pykälät , osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle os. PL 204, 65101 Vaasa,
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, kolmantena päivänä sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnanjäsenen katsotaan saanen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on nähtävänä kunnan yleisessä tietoverkossa.
Muutoksenhaku hankinta-asioissa:
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun
lain ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(hankintaoikaisu), kuntalain mukaista oikaisua tai asia voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaoikaisuohje:
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun, pykälä , tyytymätön voi vaatia hankintalain
132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja
tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Asianosaisen tai kunnan jäsenen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon hankintayksikön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Valitusosoitus markkinaoikeuteen:
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian, pykälä , markkinaoikeuden
Ptk tark.
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käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Markkinaoikeuden yhteystiedot: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti:
markkinaoikeus@oikeus.fi. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta
päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankintatai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut
tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen, jonka saa pyydettäessä Vihdin
kunnan kirjaamosta , osoitteesta Vihdin kunta, kirjaamo, PL 13, 03101 Nummela (käyntiosoite: Asemantie 30), sähköposti:
kunnanvirasto@vihti.fi, puh. (09) 4258 3000.
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EDUSKUNTAVAALIT 2019
Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019.
Vaalipäivän äänestyspaikat
Äänestyspaikat ovat Vihdin kunnassa äänestysalueittain seuraavat:
001 Kirkonkylä pohjoinen: Liikekeskus Pääkonttori, Kyläaukio 2, Vihti
002 Kirkonkylä eteläinen: Liikekeskus Pääkonttori, Kyläaukio 2, Vihti
003 Vanha-Nummela: Nummelanharjun koulu (lukion lisäsiipi), Hiidenvedentie 3, Nummela
004 Hiidenvesi: Nummelanharjun koulu (lukion lisäsiipi), Hiidenvedentie 3, Nummela
005 Härköilä: Nummelanharjun koulu (lukion lisäsiipi), Hiidenvedentie 3, Nummela
006 Nummelanharju: Nummelanharjun koulu (lukion lisäsiipi), Hiidenvedentie 3, Nummela
007 Ojakkala: Ojakkalan koulu, Nummitie 21, Ojakkala
008 Pohjois-Vihti: Haimoon koulu, Haimoontie 360, Vihti
009 Otalampi: Otalampi-talo, Torpparintie 9, Otalampi
010 Etelä-Vihti: Huhmarnummen koulu, Pihtisillantie 303, Huhmari
Vaalihuoneistot ovat vaalipäivänä avoinna kello 9.00 – 20.00.
Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla.
Ne Vihdin kunnassa henkikirjoitetut, joita ei ole väestökirjanpidossa merkitty minkään kiinteistön
kohdalle, kuuluvat 001 Kirkonkylä pohjoinen äänestysalueeseen.
Äänioikeutettu, joka on epätietoinen äänestyspaikastaan voi tiedustella asiaa
keskusvaalilautakunnan sihteeriltä, puh. 044 767 4798. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa
myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9
4770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 3. – 9.4.2019 seuraavissa paikoissa:
1) Pääkirjasto, Pisteenkaari 9, Nummela, jossa aukioloajat:
- ke ja to klo 9.00 - 20.00
- pe klo 9.00 - 18.00
- la klo 10.00 - 15.00
- su klo 10.00 - 15.00
- ma ja ti klo 9.00 - 20.00
2) Prisma, Naaranpajuntie 3, Nummela, jossa aukioloajat:
- ke, to ja pe klo 9.00 - 20.00
- la klo 10.00 - 18.00
- su klo 10.00 - 18.00
- ma ja ti klo 9.00 - 20.00
3) Liikekeskus Pääkonttori, Kyläaukio 2, Kirkonkylä, jossa aukioloajat:
- ke, to ja pe klo 10.00 - 18.00
- la klo 10.00 - 15.00
- su klo 10.00 - 15.00
- ma ja ti klo 9.00 - 20.00

Keskvl 5.3.2019 liite 2

4) Vihtijärven koulu, Kouluntie 23
- su klo 10.00 – 13.00
5) Vanjärven päiväkoti, Haagantie 15
- su klo 15.00 - 17.00 (huom! kellonaikaa myöhennetty edellisistä vaaleista)
Äänestyspaikkojen sijainnin löydät mm. seuraavan linkin kautta: www.aanestyspaikat.fi.
Ennakkoäänestys ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville järjestetään seuraavissa laitoksissa:
- Attendo Vanha Seppä hoitokoti (Nummela)
- Palvelutalo Hopearinne (Vihdin kirkonkylä)
- Kaarikeskus (Nummela)
- Katajakoti (jossa myös Kaarikeskussäätiön Viljonkoti ja Vesankoti, Nummela)
- Esperi Hoivakoti Vihdin Valkama (Vihdin kirkonkylä)
- Ykköskoti Hiidenpelto (Vihdin kirkonkylä)
- Tervalammen kartanon kuntoutuskeskus
- Nummelan vuodeosasto
- Uudenmaan Seniorikodit/Hiidenhovi (Nummela)
- Rinnekoti/Niittypelto (Nummela)
Laitoksissa suoritettavan ennakkoäänestyksen ajankohdista julkaistaan kuulutus em. laitosten
ilmoitustaululla.
Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tai
muu vastaava asiakirja). Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada
poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan
siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestystä
haluavan äänestäjän tai hänen avustajansa on ilmoitettava tästä kirjallisesti tai puhelimitse
keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00. Jos samassa
taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava
ilmoituksen yhteydessä.
Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka edellisissä vaaleissa
ovat äänestäneet kotona. Lomakkeita saa myös Vihdin kunnanvirastolta, os. Asemantie 30,
Nummela tai tilaamalla keskusvaalilautakunnalta, os. PL 13, 03101 Nummela, puhelimella
numerosta 044 767 4798 tai 044 467 5413 sekä sähköpostitse osoitteesta kunnanvirasto@vihti.fi.
Vihdissä 5.3.2019
Keskusvaalilautakunta
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EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019
Vuoden 2019 europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019.
Vaalipäivän äänestyspaikat
Äänestyspaikat ovat Vihdin kunnassa äänestysalueittain seuraavat:
001 Kirkonkylä pohjoinen: Liikekeskus Pääkonttori, Kyläaukio 2, Vihti
002 Kirkonkylä eteläinen: Liikekeskus Pääkonttori, Kyläaukio 2, Vihti
003 Vanha-Nummela: Nummelanharjun koulu (lukion lisäsiipi), Hiidenvedentie 3, Nummela
004 Hiidenvesi: Nummelanharjun koulu (lukion lisäsiipi), Hiidenvedentie 3, Nummela
005 Härköilä: Nummelanharjun koulu (lukion lisäsiipi), Hiidenvedentie 3, Nummela
006 Nummelanharju: Nummelanharjun koulu (lukion lisäsiipi), Hiidenvedentie 3, Nummela
007 Ojakkala: Ojakkalan koulu, Nummitie 21, Ojakkala
008 Pohjois-Vihti: Haimoon koulu, Haimoontie 360, Vihti
009 Otalampi: Otalampi-talo, Torpparintie 9, Otalampi
010 Etelä-Vihti: Huhmarnummen koulu, Pihtisillantie 303, Huhmari
Vaalihuoneistot ovat vaalipäivänä avoinna kello 9.00 – 20.00.
Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla.
Ne Vihdin kunnassa henkikirjoitetut, joita ei ole väestökirjanpidossa merkitty minkään kiinteistön
kohdalle, kuuluvat 001 Kirkonkylä pohjoinen äänestysalueeseen.
Äänioikeutettu, joka on epätietoinen äänestyspaikastaan voi tiedustella asiaa
keskusvaalilautakunnan sihteeriltä, puh. 044 767 4798. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa
myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9
4770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.
Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 15. – 21.5.2019 seuraavissa paikoissa:
1) Pääkirjasto, Pisteenkaari 9, Nummela, jossa aukioloajat:
- ke ja to klo 9.00 - 20.00
- pe klo 9.00 - 18.00
- la klo 10.00 - 15.00
- su klo 10.00 - 15.00
- ma ja ti klo 9.00 - 20.00
2) K-citymarket, Tuusankaari 1, Nummela, jossa aukioloajat:
- ke, to ja pe klo 9.00 - 20.00
- la klo 10.00 - 18.00
- su klo 10.00 - 18.00
- ma ja ti klo 9.00 - 20.00
3) Liikekeskus Pääkonttori, Kyläaukio 2, Kirkonkylä, jossa aukioloajat:
- ke, to ja pe klo 10.00 - 18.00
- la klo 10.00 - 15.00
- su klo 10.00 - 15.00
- ma ja ti klo 9.00 - 20.00
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4) Vihtijärven koulu, Kouluntie 23
- su klo 10.00 – 13.00
5) Vanjärven päiväkoti, Haagantie 15
- su klo 15.00 - 17.00
Äänestyspaikkojen sijainnin löydät mm. seuraavan linkin kautta: www.aanestyspaikat.fi.
Ennakkoäänestys ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville järjestetään seuraavissa laitoksissa:
- Attendo Vanha Seppä hoitokoti (Nummela)
- Palvelutalo Hopearinne (Vihdin kirkonkylä)
- Kaarikeskus (Nummela)
- Katajakoti (jossa myös Kaarikeskussäätiön Viljonkoti ja Vesankoti, Nummela)
- Esperi Hoivakoti Vihdin Valkama (Vihdin kirkonkylä)
- Ykköskoti Hiidenpelto (Vihdin kirkonkylä)
- Tervalammen kartanon kuntoutuskeskus
- Nummelan vuodeosasto
- Uudenmaan Seniorikodit/Hiidenhovi (Nummela)
- Rinnekoti/Niittypelto (Nummela)
Laitoksissa suoritettavan ennakkoäänestyksen ajankohdista julkaistaan kuulutus em. laitosten
ilmoitustaululla.
Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tai
muu vastaava asiakirja). Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada
poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.
Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan
siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestystä
haluavan äänestäjän tai hänen avustajansa on ilmoitettava tästä kirjallisesti tai puhelimitse
keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00. Jos samassa
taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava
ilmoituksen yhteydessä.
Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka edellisissä vaaleissa
ovat äänestäneet kotona. Lomakkeita saa myös Vihdin kunnanvirastolta, os. Asemantie 30,
Nummela tai tilaamalla keskusvaalilautakunnalta, os. PL 13, 03101 Nummela, puhelimella
numerosta 044 767 4798 tai 044 467 5413 sekä sähköpostitse osoitteesta kunnanvirasto@vihti.fi.
Vihdissä 5.3.2019
Keskusvaalilautakunta

