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Osallistujat

Nimi Tehtävä Lisätiedot
Läsnä Palojärvi Martti puheenjohtaja

Jokela Hanna varapuheenjohtaja
Sallmén Ritva jäsen
Sainio Raimo 2. varajäsen
Rinne Riitta 7. varajäsen

Poissa Hukari Matti jäsen
Lydén Jari jäsen
Eurajoki Markku 1. varajäsen
Huhtilainen Kari 3. varajäsen
Örnberg Katja 4. varajäsen
Sume-Hänninen Heidi 5. varajäsen
Leino Teemu 6. varajäsen
Nordberg Noora keskusvaalilautakunnan

sihteerin 1. varahenkilö
Marttelin Leena keskusvaalilautakunnan

sihteerin 2. varahenkilö
Rahkonen-Rannikko Saara keskusvaalilautakunnan

sihteerin 3. varahenkilö

Muu Luukkanen Antti keskusvaalilautakunnan sihteeri
Pernilä Paula keskusvaalilautakunnan

sihteerin 4. varahenkilö

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Käsitellyt asiat 18 - 23

Allekirjoitukset

 Martti Palojärvi Antti Luukkanen
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus 24.5.2019 klo 21.33

Hanna Jokela   Ritva Sallmén
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävillä

Kunnan yleisessä tietoverkossa 27.5.2019 alkaen
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Keskusvaalilautakunta § 18 24.05.2019

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

375/00.00.00/2018

Keskvl 24.05.2019 § 18

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 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----------------------------------
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Keskusvaalilautakunta § 19 24.05.2019

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

375/00.00.00/2018

Keskvl 24.05.2019 § 19

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 Hanna Jokela ja Ritva
Sallmén. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen jälkeen.

-----------------------------------
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Keskusvaalilautakunta § 20 24.05.2019

Yhteenveto vuoden 2019 europarlamenttivaalien yleisestä ennakkoäänestyksestä sekä laitos- ja
kotiäänestyksestä Vihdissä

375/00.00.00/2018

Keskvl 24.05.2019 § 20

Vuoden 2019 europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitettiin
15.-21.5.2019. Vihdin kunnassa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja olivat
Liikekeskus Pääkonttori Vihdin kirkonkylässä, pääkirjasto Nummelassa,
Nummelan K-citymarket sekä Vihtijärven koulu sunnuntaina 19.5. klo 10-13 ja
Vanjärven päiväkoti sunnuntaina 19.5. klo 15-17.

Vihdin kunnan vaalitoimikunnalle järjestettiin 14.5.2019 klo 18.00 alkaen kokous
europarlamenttivaalien koti- ja laitosäänestyksen järjestelyistä. Lisäksi sovittiin,
että pidetään torstaina 23.5.2019 klo 15 palautepalaveri vuoden 2019
europarlamenttivaalien laitos- ja kotiäänestyksistä.

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

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedokseen kokouksessa esiteltävän
yhteenvedon vuoden 2019 europarlamenttivaalien yleisestä
ennakkoäänestyksestä sekä koti- ja laitosäänestyksistä Vihdin kunnassa.

 Lisäksi keskusvaalilautakunta hyväksyy palkkioiden ja korvausten maksamisen
vaalitoimikunnalle kokouksesta 14.5.2019, palautepalaverista 23.5.2019 sekä
koti- ja laitosäänestysten toimittamisesta kokouksessa tarkemmin kerrottavien
työaikojen ja kunnan kokouspalkkiosäännön mukaisesti.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------------------------------
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Keskusvaalilautakunta § 21 24.05.2019

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen / vuoden 2019 europarlamenttivaalit

375/00.00.00/2018

Keskvl 24.05.2019 § 21

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen yleisesti

Vaalilain 63 § (ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen) kuuluu seuraavasti:

"Kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat
tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että
vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet
ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet
lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:

1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;

2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton
merkintä;

3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua,
onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on
äänestänyt; taikka

4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun eli äänestyksessä
läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön nimikirjoitus.

Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa
pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty
vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.

Jos lähetekirje, jossa ei ole lähetekirjeen kuittausmerkintää, ja siihen liitetty
vaalikuori voidaan hyväksyä, äänioikeusrekisteriin merkitään, että lähetekirjeessä
mainittu henkilö on käyttänyt äänioikeuttaan. Jos hyväksyminen tapahtuu
myöhemmin kuin 4. päivänä ennen vaalipäivää kello 19, merkintä lähetekirjeessä
mainitun henkilön äänestämisestä tehdään oikeusministeriön määräämällä
tavalla lisäksi vaaliluetteloon. Jos kunnan keskusvaalilautakunnalle on 71 §:n 3
momentin mukaisesti erityisestä syystä toimitettu äänioikeusrekisteristä heti sen
tultua lainvoimaiseksi tulostetut vaaliluettelot, merkintä tehdään ainoastaan
vaaliluetteloon.

Sen jälkeen kun ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettu, kunnan
keskusvaalilautakunnan on lajiteltava hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain
sekä laskettava vaalikuorten lukumäärä äänestysalueittain ja merkittävä
lukumäärät pöytäkirjaan. Hyväksytyt vaalikuoret on äänestysalueittain
lajiteltuina ja lähetekirjeistä erotettuina säilytettävä avaamattomina varmassa
tallessa."
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Kirjeäänestys (uusi vaalilain mukainen menettelytapa)

Vaalilain 5a luku koskee uutta kirjeäänestystä. Äänioikeutettu, jolla ei ole
kotikuntaa Suomessa, ja muu äänioikeutettu, joka asuu tai oleskelee ulkomailla
koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän, saa äänestää kirjeitse ulkomailta
(kirjeäänestys).

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.

Ennakkoäänten lukumäärän merkitseminen vaalitietojärjestelmään ja
vaaliluetteloihin

Ennakkoäänten lukumäärä on vuoden 2019 europarlamenttivaalien osalta
merkittävä tuloslaskentajärjestelmään lauantaihin 25.5. klo 17 mennessä.

Hyväksyttyjen vaalikuorten lukumääriä vastaavat ennakkoon äänestäneiden
lukumäärät on lisäksi merkittävä kunkin äänestysalueen vaaliluettelon
kansilehden laskelmasivun asianomaisiin kohtiin.

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

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta

1) tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat;

2) avaa hyväksytyt kirjeäänestyksen (turkoosit) vaalikuoret, leimaa niissä olevat
äänestysliput ja sulkee leimatut äänestysliput (ruskeisiin) vaalikuoriin;

3) lajittelee vaalikuoret äänestysalueittain; ja

4) laskee vaalikuorten sekä äänioikeusrekisteriin tai vaaliluetteloon
äänestäneiksi merkittyjen lukumäärän äänestysalueittain ja merkitsee
lukumäärät pöytäkirjaan.

Päätös Äänestysalueelle 007 (Ojakkala) tulevassa yhdessä vaalikuoressa oli vaalileima.
Vihtiläinen äänestäjä oli äänestänyt ulkomaan edustustossa, jossa luultavammin
erehdyksessä oli laitettu vaalileima vaalikuoreen. Vaalilain 63 §:n mukaan
Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos vaalikuoreen on tehty äänestäjää
tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton merkintä. Vaalitoimitsijan erehdysessä
vaalikuoreen laittamaa vaalileimaa ei Vihdin kunnan keskusvaalilautakunta pidä
asiattomana merkintänä. Äänestys hyväksyttiin. Vaalikuorilähetyksen mukana
saatetaan tilanne tiedoksi Uudenmaan vaalipiirilautakunnalle.
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Vihdin kuntaan on tullut yksi lähetekuori, jonka sisältämissä asiakirjoissa
mainitulla äänestäjällä ei ole äänioikeutta Suomessa näissä vaaleissa. Äänestys oli
suoritettu laitoksessa. Äänestys jätettiin huomioon ottamatta. Avaamaton
vaalikuori lähetekirjeineen on tämän pöytäkirjan liitteenä.

Tämän jälkeen keskusvaalilautakunta tarkisti (ulkomailta saapuneet)
kirjeäänestykset. Kirjeäänestyksiä oli määräaikaan mennessä saapunut yhteensä
8 kpl ja ne kohdistuivat äänestysalueille seuraavasti: 001 Kirkonkylä pohjoinen 6
kpl, 004 Hiidenvesi 1 kpl ja 007 Ojakkala 1 kpl.

Keskusvaalilautakunnan sihteeristön suorittamassa esitarkastuksessa on tehty
seuraavat kirjeäänestysten tarkastuksen valmistelevat toimenpiteet:

- tarkistettu, että kirjeäänestys on osoitettu Vihdin kunnalle
- tarkistettu, että äänestäjällä on äänioikeus Vihdin kunnassa
- tarkistettu, että kirjekuoressa on ulkomaan postileima
- lajiteltu kirjeäänestykset äänestysalueittain
- tarkistettu kirjeäänestysten lähetekirjeiden sisältö, joka oli kaikissa

tapauksissa kunnossa.

Keskusvaalilautakunnan kokouksessa suoritettiin seuraavat kirjeäänestysten
tarkastustoimenpiteet:

- tarkistettu, että kirjeäänestyksen (turkoosi) vaalikuori on suljettu
- tarkistettu, että kirjeäänestyksen (turkoosissa) vaalikuoressa ei ole asiattomia

merkintöjä
- hyväksytty kaikki 8 kirjeäänestystä, jotka kohdistuvat äänestysalueille 001

Kirkonkylä pohjoinen (6 kpl), 004 Hiidenvesi (1 kpl) ja 007 Ojakkala (1 kpl)
- erotettu hyväksyttyjen kirjeäänestysten lähetekirjeet (turkooseista)

vaalikuorista äänestysalueittain
- avattu kirjeäänestysten (turkoosit) vaalikuoret
- leimattu kirjeäänestysten äänestysliput ja niitä avaamatta siirretty ne

ruskeisiin vaalikuoriin
- lisätty edellä mainitulla tavalla uudelleen kuoritetut kirjeäänestysten

äänestysliput muiden hyväksyttyjen vaalikuorten joukkoon äänestysalueittain

Tarkastuksen jälkeen keskusvaalilautakunta vahvisti hyväksyttyjen vaalikuorten
sekä äänioikeusrekisteriin tai äänestysalueittaisiin vaaliluetteloihin äänestäneiksi
merkittyjen lukumäärän äänestysalueittain ja sai seuraavan tuloksen:

Ennakkoääniä saapui Vihdin kuntaan yhteensä 4.878 kpl, joista hyväksyttyjä
ennakkoääniä saapui Vihdin kuntaan yhteensä 4.877 kpl. Hyväksytyt
ennakkoäänet jakaantuivat äänestysalueittain seuraavasti:

Äänestysalue hyväksyttyjä
ennakkoääniä kpl

- Äänestysalue 001 (Kirkonkylä pohjoinen) 479
- Äänestysalue 002 (Kirkonkylä eteläinen) 440
- Äänestysalue 003 (Vanha-Nummela) 762
- Äänestysalue 004 (Hiidenvesi) 495
- Äänestysalue 005 (Härköilä) 850
- Äänestysalue 006 (Nummelanharju) 362
- Äänestysalue 007 (Ojakkala) 511
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- Äänestysalue 008 (Pohjois-Vihti) 364
- Äänestysalue 009 (Otalampi) 309
- Äänestysalue 010 (Etelä-Vihti) 305

Äänestysalueittaisiin vaaliluetteloihin lisättiin torstaina 23.5. ja perjantaina 24.5.
saapuneet äänioikeusrekisteriin kirjaamatta olevat ennakkoäänet, joita oli
yhteensä 8 kpl.

Lopuksi keskusvaalilautakunta paketoi vaalikuoret postituspusseihin
äänestysalueittain, liimasi pussien päälle vaalipiirilautakunnan tarran
(vastaanottaja, kunta, äänestysalue ja vaalikuorien lukumäärä) sekä sinetöi
paketit odottamaan lauantaina 25.5.2019 tapahtuvaa vaalipiirilautakunnan
järjestämää kuljetusta.

-----------------------------------
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Keskusvaalilautakunta § 16 12.04.2019
Keskusvaalilautakunta § 22 24.05.2019

Vihdin kunnan äänestysaluejaon muuttamisen selvittäminen

126/00.00.00/2019

Keskvl 12.04.2019 § 16

Vihdin kunnanhallitukselta on tullut toimeksianto selvittää Vihdin kunnan
äänestysaluejaon mahdollinen muuttaminen. Muutoksen perusteena on
tiettävästi vaikeus saada vaalilautakuntiin riittävästi kiinnostuneita jäseniä ja
varajäseniä. Toiveena on ollut, että asia saataisiin päätöksentekoon niin, että
mahdollista uutta äänestysaluejakoa noudatettaisiin vuoden 2021
kuntavaaleissa. Kuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2021. Tämä edellyttää, että
Vihdin kunnanvaltuusto päättäisi muutoksista vaalilain 8 §:n mukaisesti
viimeistään elokuussa 2020.

Äänestysaluejaon muuttamisen vaikutus ennakkoäänestykseen

Ennakkoäänestykseen äänestysalueajon muutoksella ei ole juurikaan vaikutusta.
Tämä siksi, että äänestäjä voi käydä äänestämässä ennakkoon missä tahansa
yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Äänestysaluejaon muuttamisen vaikutus vaalin tuloksen laskemiseen

Myös vaalien tuloksen laskennan nopeuteen muutoksella on vain vähäinen
vaikutus. Vaalien tulokset lasketaan erikseen ennakkoäänestyksen ja erikseen
vaalipäivän äänestyksen osalta. Lopuksi ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän
äänestyksen tulokset yhdistetään. Jokaisen äänestysalueen tulos lasketaan
erikseen. Jos äänestysalueiden määrä vähenee, myös laskennan työmäärä
vähenee.

Äänestysaluejaon muuttaminen vaikuttaa vaalipäivän äänestykseen

Sen sijaan vaalipäivän äänestykseen on äänestysaluejaon muutoksella vaikutusta.
Vaalipäivänä äänestäjä voi käydä äänestämässä vain hänen omassa
äänestyspaikassaan, joka on merkitty hänelle toimitettuun ilmoituskorttiin.
Muutos voi vaikuttaa mm. seuraavasti:

- Äänestäjän tietoisuus vaalipäivän äänestyspaikasta: Äänestäjien, joiden
äänestysalue muuttuu, vaalipäivään äänestyspaikka vaihtuu. Usein äänestäjä,
joka on pitkään äänestänyt samassa vaalipäivän äänestyspaikassa, menee
helposti vanhasta tottumuksesta entiseen eli väärään äänestyspaikkaansa.

- Äänestäjän matka äänestyspaikkaan: Jos äänestäjien äänestyspaikka
muuttuu kokonaan toiseen paikkaan kuin ennen, etäisyys kotoa vaalipäivän
äänestyspaikkaan muuttuu.

- Äänestystoimitukseen kuluvan ajan pidentyminen: Äänestäjien määrä
muutoksen kohteena olevissa vaalipäivän äänestyspaikoissa yleensä
muuttuu, joka voi vaikuttaa äänestystoimitukseen kuluvaan aikaan.
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Äänestäjällä voi kulua aikaisempaa pidempi aika äänestykseen. Äänestäjien
määrän nousun vaikutusta äänestystä hidastavana tekijänä voidaan vähentää
tehostamalla vaalipäivän äänestyksen organisointia.

- Vaalipäivän tuloksen laskenta: Jos vaalipäivänä äänestävien äänestysalueen
äänestäjien määrä kasvaa, vaalipäivän ääntenlaskennassa olevien äänten
määrä kasvaa ja siten mahdollisesti laskentanopeus hidastuu. Tähänkin
voidaan vaikuttaa laskentaa tehostamalla tai lisäämällä laskentahenkilöstön
määrää.

- Raportoinnin muutokset: Vaalin tulokset raportoidaan äänestysalueittain.
Äänestysalueiden määrän tai rajojen muutoksella on vaikutusta raporttien
vertailukelpoisuuteen ennen muutosta. Tyypillisiä raportteja ovat mm.
ehdokkaiden saamat äänet äänestysalueittain ja äänestysaktiivisuus
äänestysalueittain.

Vihdin kunnan nykyiset äänestysalueet, -paikat ja äänioikeutettujen määrä

Seuraavassa on lueteltu Vihdin kunnan nykyiset äänestysalueet, äänestysalueen
äänestyspaikan sijainti sekä äänioikeutettujen määrä (pyöristettynä 100
henkilöön). Äänestysalueelle 001 Kirkonkylä pohjoinen on kirjattu ne
ulkosuomalaiset, joilla on äänioikeus Vihdin kunnassa. Ulkosuomalainen on
Suomen ulkopuolella asuva Suomen kansalainen tai suomalaista syntyperää, jolla
on äänioikeus valtiollisissa vaaleissa.

äänestysalue äänestyspaikka äänioikeutetut hlöä
001 Kirkonkylä
pohjoinen

Liikekeskus Pääkonttori (kk) 3.000 (600
ulkosuomalaista)

002 Kirkonkylä
eteläinen

Liikekeskus Pääkonttori (kk) 2.200

003
Vanha-Nummela

Nummelanharjun koulu
(Nummela)

2.300

004 Hiidenvesi Nummelanharjun koulu
(Nummela)

2.100

005 Härköilä Nummelanharjun koulu
(Nummela)

3.400

006
Nummelanharju

Nummelanharjun koulu
(Nummela)

1.600

007 Ojakkala Ojakkalan koulu 2.600
008 Pohjois-Vihti Haimoon koulu 1.800
009 Otalampi Otalammen koulu 1.900
010 Etelä-Vihti Huhmarnummen koulu 1.200

Vihdin kunnan äänestäjien määrä vaalipäivänä äänestysalueittain

Vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalin vaalipäivänä äänestäjien määrä oli
äänestysalueittain seuraava:

äänestysalue äänestyspaikka vaalipäivänä
äänestäneet hlöä

001 Kirkonkylä pohjoinen Liikekeskus Pääkonttori (kk) 757
002 Kirkonkylä eteläinen Liikekeskus Pääkonttori (kk) 727
003 Vanha-Nummela Nummelanharjun koulu 530
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004 Hiidenvesi Nummelanharjun koulu 667
005 Härköilä Nummelanharjun koulu 879
006 Nummelanharju Nummelanharjun koulu 347
007 Ojakkala Ojakkalan koulu 1.039
008 Pohjois-Vihti Haimoon koulu 602
009 Otalampi Otalammen koulu 893
010 Etelä-Vihti Huhmarnummen koulu 461

Valmistelussa esille tulleita kommentteja äänestysaluejaon muuttamisesta

Asiaa on valmisteltu yhdessä vaalilautakuntien, mittaustoimen,
rakennusvalvonnan ja kaavoituksen kanssa. Vaalilautakuntien kommentteja
asiaan kysyttiin eduskuntavaalien koulutuksissa 26.-27.3. Myös
oikeusministeriöltä on valmistelun kuluessa pyydettä kommentteja.
Keskeisimmät kommentit voidaan tiivistää seuraavasti:

- Oikeusministeriö viestitti, että yleisesti ottaen äänestäjien mahdollisuuksia
äänestää vaalipäivänä ei tulisi heikentää niin, että sillä voisi olla vaikutusta
äänestysaktiivisuuteen;

- Vihdin kunnan äänestysalueiden vähentäminen olisi realistista toteuttaa
yhdistämällä vaalipäivänä samassa fyysisessä kiinteistössä toimivia
äänestysalueita;

- Vihdin kirkonkylässä samassa kiinteistössä toimivat äänestysalueet 001
Kirkonkylä pohjoinen ja 002 Kirkonkylä eteläinen voitaisiin yhdistää.
Yhdistetyllä äänestysalueella toimisi vaalipäivänä kaksi äänestäjiä palvelevaa
kirjauspistettä kuten nykyisin äänestysalueilla 005 Härköilä ja 007 Ojakkala.
Nyt äänestysalueilla 001 ja 002 on molemmissa yksi kirjauspiste. Tosin
yhdistetyn äänestysalueen vaalipäivän äänestäjien määrä olisi vuoden 2018
tasavallan presidentinvaalin äänestysaktiivisuuden mukaan selkeästi suurin
kaikista kunnan äänestysalueista.

- Nummelanharjun koululla samassa kiinteistössä toimivasta neljästä
äänestysalueesta voitaisiin yhdistää kaksi äänioikeutettujen tai vaalipäivän
äänestäjien lukumäärän perusteella pienintä: 003 Vanha-Nummela tai 004
Hiidenvesi ja 006 Nummelanharju. Yhdistetyllä äänestysalueella toimisi
vaalipäivänä kaksi äänestäjiä palvelevaa kirjauspistettä kuten nykyisin
äänestysalueilla 005 Härköilä ja 007 Ojakkala. Nyt äänestysalueilla 003, 004 ja
006 on kussakin yksi kirjauspiste.

- Yksi vaihtoehto on, että Nummelanharjun koululla samassa kiinteistössä
toimivien äänestysalueiden määrä puolitettaisiin eli neljästä
äänestysalueesta muodostettaisiin kaksi äänestysaluetta. Haasteeksi nousee
tässä vaihtoehdossa äänestysalueista vaalipäivän äänestysaktiivisuudeltaan
vilkkain äänestysalue eli 005 Härköilä. Nykyisin äänestysalueella 005
äänestäjiä palvelee kaksi kirjauspistettä. Kahden yhdistetyn äänestysalueen
vaalipäivän äänestyksen organisoinnin tehostamisen mahdollisuus tulisi
selvittää paremmin, jos tähän vaihtoehtoon päädytään.

Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798
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Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta antaa evästyksiä Vihdin kunnan äänestysaluejaon
muuttamisen selvittämistä varten.

Käsittely Keskustelun kuluessa esitettiin alustavasti seuraavaa:
- selvitetään vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten saatavuus
- selvitetään Nummelanharjun koululla toimivien äänestysalueiden määrän
vähentäminen

Päätös Keskusvaalilautakunta jätti asian pöydälle lisäselvityksiä varten seuraavaan
kokoukseen saakka.

-----------------------------------

Keskvl 24.05.2019 § 22

Oheismateriaali - vaalitietojärjestelmän raportti vuoden 2019 eduskuntavaalien
äänestysaktiivisuudesta Vihdin kunnassa äänestysalueittain

 - Väestörekisterikeskuksen kirje 9.5.2019, äänestysaluejaotuksen muuttamisen
ilmoittaminen maistraatille

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

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että ennen mahdollista
äänestysaluejaon muuttamista selvitetään vaalilautakuntien jäsenten ja
varajäsenten saatavuus.

Esimerkiksi ennakkoäänestystoimitsijoita on hyvin kokemuksin tarvittaessa
haettu julkaisemalla rekrytointi-ilmoitus sisäisten verkostojen kautta. Niin ikään
aikaisempaan lautakuntaorganisaatioon haettiin mm. lehti-ilmoituksella
kiinnostuneita nuorisotyön edustajiston sekä kansalaisjärjestöjen ja
kylätoimikuntien ehdotuksien pohjalta.

Vaalilain 15 §:n mukaan sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että
niiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa
vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten
tulee kuitenkin [mahdollisuuksien mukaan] edustaa kunnassa edellisissä
kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilain säännöksen
sanamuoto sallii liikkumavaraa poliittisen edustavuuden vaatimuksesta
esimerkiksi tilanteissa, joissa tehtävään halukkaita luottamushenkilöitä on vaikea
löytää. Kokonaan ei poliittisen edustavuuden vaatimusta kuitenkaan voida
sivuuttaa.

Keskusvaalilautakunta on valmis järjestämään kunnanhallituksen kanssa yhteisen
keskustelutilaisuuden, jossa voidaan pohtia mahdollisuutta parantaa
vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten saatavuutta.
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Mikäli äänestysaluejaon muuttaminen katsotaan välttämättömäksi, ilmoittaa
keskusvaalilautakunta kantanaan kunnanhallitukselle, että muutos voitaisiin
toteuttaa vähentämällä enintään kaksi äänestysaluetta kymmenestä seuraavasti:

1) Nummelanharjun koululla samassa kiinteistössä toimivasta neljästä
äänestysalueesta voitaisiin yhdistää kaksi äänioikeutettujen tai vaalipäivän
äänestäjien lukumäärän perusteella pienintä: 003 Vanha-Nummela tai 004
Hiidenvesi ja 006 Nummelanharju. Äänestysalue 006 Nummelanharju
liitettäisiin siis jompaan kumpaan edellä mainittuun äänestysalueeseen.

Yhdistetyllä äänestysalueella toimisi vaalipäivänä kaksi äänestäjiä palvelevaa
kirjauspistettä kuten nykyisin äänestysalueilla 005 Härköilä ja 007 Ojakkala.
Nyt äänestysalueilla 003, 004 ja 006 on kussakin yksi kirjauspiste.

Yhdistetyllä äänestysalueella olisi äänioikeutettuja noin 3.800 - 3.900, joka
hieman ylittää epävirallisena rajana pidetyn 3.000 äänoikeutetun määrän.
Niin ikään yhdistetyllä alueella olisi vuoden 2019 eduskuntavaalien
äänestysaktiivisuuden perusteella vaalipäivänä äänestäneitä noin 1.100 -
1.300 henkilöä eli karkeasti arvioiden saman verran kuin nykyisin
vaalipäivältään vilkkaimpana olevassa äänestysalueessa 007 Ojakkala.

2) Mikäli halutaan vähentää vielä toinen äänestysalue, Vihdin kirkonkylässä
samassa kiinteistössä toimivat äänestysalueet 001 Kirkonkylä pohjoinen ja
002 Kirkonkylä eteläinen voitaisiin yhdistää.

Yhdistetyllä äänestysalueella toimisi vaalipäivänä kaksi äänestäjiä palvelevaa
kirjauspistettä kuten nykyisin äänestysalueilla 005 Härköilä ja 007 Ojakkala.
Nyt äänestysalueilla 001 ja 002 on molemmissa yksi kirjauspiste.

Tosin yhdistetyn äänestysalueen vaalipäivän äänestäjien määrä olisi sekä
vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalin että vuoden 2019
eduskuntavaalien äänestysaktiivisuuden mukaan selkeästi suurin kaikista
kunnan äänestysalueista. Yhdistetyllä äänestysalueella olisi äänioikeutettuja
yhteensä yli 5.000 (joista tosin ulkosuomalaisia, joiden äänestysaktiivisuus on
perinteisesti hyvin alhainen, yli 600 henkilöä). Niin ikään yhdistetyllä alueella
olisi vuoden 2019 eduskuntavaalien äänestysaktiivisuuden perusteella
vaalipäivänä äänestäneitä noin 1.700 henkilöä, joka sekin on yli 500 henkilöä
eli noin 50 % enemmän nykyisin vaalipäivältään vilkkaimpana olevaan
äänestysalueeseen 007 Ojakkala verrattuna.

Jos äänestysaluejakoa halutaan muuttaa niin, että muutokset olisivat voimassa
seuraavissa eli 18.4.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa, on aikataulu seuraava:
kunnanvaltuuston päätös siten, että päätöksestä on ilmoitettu maistraatille
viimeistään 31.8.2020 mennessä.

Päätös

-----------------------------------
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Keskusvaalilautakunta § 23 24.05.2019

Ilmoitusasiat

Keskvl 24.05.2019 § 23

 1) Vihdin kunnan hallintojohtajan päätökset ennakkoäänestyksen toimitsijan
vaihtumisesta vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa (2 päätöstä).

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

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------------------------------
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Pöytäkirjan muutoksenhakuohje

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisva litusta, kos ka päätös kos kee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa: §:t 18-23

Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voi daan tehdä oi kaisuvaatimus.

Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutos ta:

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa kä sittelylupaa
hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Oikaisuvaatimusohjeet:

Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen      os. PL 13, 03101 Nummela, käyn ti osoite: Ase mantie 30, sähköposti:
kunnanvirasto@vihti.fi, seuraavista pykälistä: 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuk sesta on käy tävä ilmi vaa ti mus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vi reille työtuo mioistui messa, viranhaltija
tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaatimuksena käsitel täväksi.

Valitusosoitus: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaa timuksen johdosta an nettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli  päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksella myös asianosainen se kä kunnan jäsen.

Kunnallisvalitus, pykälät   , valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle
os. Radanrakenta jantie 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. Radanrakenta jantie 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 julki sista han kinnoista 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   , tyyty mätön voi vaatia han kintalain
132-135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjalli sesti  tar jous kil pai luun osallistunut tarjoaja
tai osallistumishakemuksen teh nyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Asianosaisen tai kunnan jäsenen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saa nut tiedon han kin ta yk si kön
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Valitusosoitus markkinaoikeuteen:

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian, pykälä  , markkina oikeuden

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Markkinaoikeuden yhteys tiedot: 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 tie don hankin taa koskevasta
päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta-
tai käyttöoikeus sopimuksen han kin ta lain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapaukses sa, että eh dokas tai tar joaja on saanut
tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankin tapäätös tai valitus osoitus on ollut olennaises ti puutteellinen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen, 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.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

