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Jokela Hanna varapuheenjohtaja
Sallmén Ritva jäsen
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Sainio Raimo 2. varajäsen

Poissa Lydén Jari jäsen
Eurajoki Markku 1. varajäsen
Huhtilainen Kari 3. varajäsen
Örnberg Katja 4. varajäsen
Sume-Hänninen Heidi 5. varajäsen
Leino Teemu 6. varajäsen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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Pöytäkirjan tarkastus 20.11.2017

Ritva Sallmén  Matti Hukari
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Keskusvaalilautakunta § 60 15.11.2017

Keskusvaalilautakunnan järjestäytyminen toimikaudella 1.6.2017 - 31.5.2021

239/00.00.00/2017

Keskvl 15.11.2017 § 60
Vaalilain 13 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu pu heen-
joh ta ja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen mää-
rä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on
ase tet ta va siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Vihdin kunnanvaltuusto on päätöksellään 5.6.2017 § 28 valinnut kes kus-
vaa li lau ta kun taan toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat jäsenet ja
va ra jä se net:

Jäsenet
Martti Palojärvi (pj)
Hanna Jokela (vpj)
Ritva Sallmén
Matti Hukari
Jari Lydén

Varajäsenet
Markku Eurajoki
Raimo Sainio
Kari Huhtilainen
Katja Iikkanen
Heidi Sume-Hänninen
Teemu Leino
Riitta Rinne

Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen
vain täysilukuisena (viisijäsenisenä). Tämän vuoksi on Vihdin kun nan val-
tuus to valinnut edellä mainitulla päätöksellään keskusvaalilautakuntaan 7
va ra jä sen tä (edellisellä toimikaudella varajäseniä oli 20). Varajäsenten tar-
ve on suurin kuntavaalien yhteydessä, koska vaalilain 13 §:n mukaan eh-
dok kaa na olevat henkilöt eivät voi osallistua keskusvaalilautakunnan työs-
ken te lyyn kyseisissä vaaleissa.

Koska keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen vain täysilukuisena, on
eh dot to man välttämätöntä, että jäsen, joka ei voi osallistua kokoukseen il-
moit taa esteestä puheenjohtajalle tai sihteerille niin hyvissä ajoin, että seu-
raa va na vuorossa oleva varajäsen ennätetään kutsua. Varajäsenistä ai na-
kin järjestyksessä ensimmäisten tulee olla edellä mainitusta syystä hä ly-
tys val miu des sa eli puhelimella tavoitettavissa.

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

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedokseen Vihdin kunnanvaltuuston pää-
tök sen 5.6.2017 § 28 sekä vaalilain säännökset keskusvaalilautakunnan
pää tös val tai suu des ta.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
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Keskusvaalilautakunta § 61 15.11.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

239/00.00.00/2017

Keskvl 15.11.2017 § 61

Vihdin kunnan hallintosäännön 47 §:n (Kokouksen koollekutsuminen) mu-
kaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
va ra pu heen joh ta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja
paik ka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mu-
kaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muil-
le, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä ta val-
la.

Vihdin kunnan hallintosäännön 49 §:n (Varajäsenen kutsuminen) mukaan
toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kut sut-
ta va varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin
asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian kä sit te-
lyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään.
Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

Vihdin kunnan hallintosäännön 50 §:n (Kokouksen pitäminen) mukaan
avat tu aan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen
lail li suu den ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mu kai ses-
sa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa
kä si tel tä väk si sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Edellä mainitun perusteella kokous on laillisesti koolle kutsuttu kun kaikki
pai kal la olleet ovat saaneet esityslistan. Esityslista ja kokouskutsu on lä he-
tet ty keskusvaalilautakunnan jäsenille ja kaikille seitsemälle varajäsenelle.

Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan kokous on pää tös val tai-
nen, kun paikalla on yhteensä viisi (5) jäsentä tai varajäsentä.

Vihdin kunnanvaltuusto on päätöksellään 5.6.2017 § 28 valinnut kes kus-
vaa li lau ta kun nan toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021. Kunnan kes kus vaa li-
lau ta kun taan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jä-
sen tä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vä hin-
tään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat
jä sen ten sijaan.

Koska keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen vain täysilukuisena (vii si-
jä se ni se nä), on ehdottoman välttämätöntä, että jäsen, joka ei voi osallistua
ko kouk seen ilmoittaa esteestä puheenjohtajalle tai sihteerille niin hyvissä
ajoin, että seuraavana vuorossa oleva varajäsen ennätetään kutsua. Va ra-
jä se nis tä ainakin järjestyksessä ensimmäisten tulee olla edellä mainitusta
syys tä hälytysvalmiudessa eli puhelimella tavoitettavissa.

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

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tös val tai sek si.
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Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------------------------------
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Keskusvaalilautakunta § 62 15.11.2017

Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

239/00.00.00/2017

Keskvl 15.11.2017 § 62

Vihdin kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toi-
mi eli men päättämällä tavalla. Vakiintunut tapa on valita kaksi pöy tä kir jan-
tar kas ta jaa 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 tar kas-
tus ajan koh dan.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva Sallmén ja Matti Hukari.

 Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 20.11.2017.

-----------------------------------
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Keskusvaalilautakunta § 63 15.11.2017

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen

239/00.00.00/2017

Keskvl 15.11.2017 § 63

Vihdin kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaan pöytäkirja pidetään näh tä-
vä nä toimielimen päättämänä aikana kunnan verkkosivuilla siten kuin kun-
ta lais sa säädetään.

Kuntalain 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan
pöy tä kir ja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai va li tus osoi tuk si-
neen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa,
joll ei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan jäsenen
kat so taan 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
pöy tä kir jat pidetään nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kun ta lais-
sa säädetään.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------------------------------
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Keskusvaalilautakunta § 64 15.11.2017

Keskusvaalilautakunnan sihteerin ja muun henkilökunnan valitseminen vuoden 2018
tasavallan presidentinvaalia varten

239/00.00.00/2017

Keskvl 15.11.2017 § 64

Vaalilain 14 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itselleen sih-
tee rin ja muun tarvittavan henkilöstön. Se päättää muiden kuin sen ko-
kouk siin tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oi keu-
tet tu jen henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan.

Vihdin kunnan hallintosäännön 55 §:n (toimielinten esittelijät) mukaan kes-
kus vaa li lau ta kun nan esittelijänä toimii keskusvaalilautakunnan sihteeri.
Vuoden 2017 kuntavaaleissa Vihdin kunnan keskusvaalilautakunnan sih-
tee rik si valittiin hallintosihteeri Antti Luukkanen ja hänen ensimmäiseksi
va ra hen ki lök seen (kun varsinainen sihteeri on estynyt tai esteellinen sekä
muu toin kin sihteeriä avustamaan) hallintojohtaja Noora Nordberg ja toi sek-
si varahenkilökseen hallintokeskuksen toimistosihteeri Leena Marttelin.

Vaalien ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistustyöhön, varsinaisen vaa li päi-
vän tuloslaskentaan ja muihin vaalien valmistelutehtäviin tarvitaan myös
muu ta henkilökuntaa. Keskusvaalilautakunnan sihteeri järjestää näihin töi-
hin tarvittavan avun.

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

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Vihdin kunnan keskusvaalilautakunta ottaa vuoden 2018 tasavallan pre si-
den tin vaa lia hoitamaan seuraavan henkilöstön:

Keskusvaalilautakunnan sihteeriksi valitaan hallintosihteeri Antti Luuk ka-
nen ja hänen ensimmäiseksi varahenkilökseen (kun varsinainen sihteeri
on estynyt tai esteellinen sekä muutoinkin sihteeriä avustamaan) hal lin to-
joh ta ja Noora Nordberg ja toiseksi varahenkilökseen hallintokeskuksen toi-
mis to sih tee ri Leena Marttelin.

Keskusvaalilautakunta oikeuttaa lautakunnan sihteerin ottamaan en nak ko-
ää nes tys asia kir jo jen tarkistustyöhön, varsinaisen vaalipäivän tu los las ken-
taan ja muihin vaalin valmistelun edellyttämiin tehtäviin tarvittavan hen ki lö-
kun nan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------------------------------
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Keskusvaalilautakunta § 65 15.11.2017

Vaalitoimitsijoiden määrääminen vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalia toimittamista
varten kotimaan yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin Vihdissä

239/00.00.00/2017

Keskvl 15.11.2017 § 65

Vaalilain 17 §:n mukaan ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä en-
nak ko ää nes tys pai kas sa huolehtivat vaalitoimitsijat. Ennakkoäänestystä
toi mi tet taes sa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä aikaa saa-
pu vil la koko se aika, jolloin ennakkoäänestyspaikka on äänestystä varten
avoin na. Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan
mää rää kunnan keskusvaalilautakunta.

Koska jokaisessa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa en nak ko-
ää nes tys tä toimitettaessa vähintään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä
ai kaa saapuvilla, on henkilöitä nimettävä riittävästi esimerkiksi sai raus ta-
pauk sia varten.

Kunnanhallitus on 9.10.2017 § 204 päättänyt määrätä vuoden 2018 ta sa-
val lan presidentinvaalia varten Vihdin kuntaan viisi yleistä en nak ko ää nes-
tys paik kaa, joiden aukioloajat kotimaan yleisenä ennakkoäänestysaikana
17.-23.1.2018 (mahdollinen toinen kierros 31.1.-6.2.2018) ovat seuraavia:

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 10.00 - 20.00

4) Vihtijärven koulu, Kouluntie 41, Vihtijärvi
- su klo 10.00 – 13.00

5) Vanjärven päiväkoti, Haagantie 15, Vanjärvi
- su klo 14.00 - 16.00

Vuoden 2017 tasavallan presidentinvaalissa äänestyspaikka sijaitsee
Num me lan markettien kanssa sovitun vuorotteluperiaatteen mukaisesti
Num me lan K-citymarketissa.

Vaalitoimitsijalle ei ole vaalilaissa säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.
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Vaa li toi mit si jak si voidaan siten määrätä tehtävään kykenevä 18 vuotta
täyt tä nyt henkilö. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai
hä nen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa  ei kuitenkaan
saa olla vaalitoimitsija.

Ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiksi on kyselty aiemmin vaa li toi-
mit si joi na toimineita sekä halukkaita ja muita henkilöitä.

Kun keskusvaalilautakunta on määrännyt yleisen ennakkoäänestyksen
vaa li toi mit si jat, laatii keskusvaalilautakunnan sihteeri tai tämän varahenkilö
työ vuo ro luet te lon jokaista yleistä ennakkoäänestyspaikkaa varten. Kes-
kus vaa li lau ta kun nan sihteeri tai tämän varahenkilö vastaavat en nak ko ää-
nes tys paik ko jen varustamisesta ja toiminnasta.

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

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta määrää kotimaan yleisiin en nak ko ää nes tys paik koi-
hin 17.-23.1.2018 (mahdollinen toinen kierros 31.1.-6.2.2018) suo ri tet ta-
van tasavallan presidentinvaalin ennakkoäänestyksen ajaksi Vihdissä seu-
raa vat vaalitoimitsijat:

- Eija Ikonen
- Merja Keronen
- Nea Manninen
- Pauliina Merjomaa
- Emma Napari
- Salla Napari
- Minna Niemelä
- Riitta Oksanen
- Marissa Purje
- Miranna Saarni
- Kaija Sarparanta
- Ottilia Seppä
- Mariann Suikkari
- Harri Sundbäck
- Josefiina Suomala
- Juulia Suomala
- Julia Säppi

Keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerin täy den-
tä mään tarvittaessa ennakkoäänestystoimitsijoiden luetteloa.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------------------------------
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Keskusvaalilautakunta § 66 15.11.2017

Vaalitoimitsijoiden määrääminen vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalin toimittamista
varten kotiäänestykseen Vihdissä

239/00.00.00/2017

Keskvl 15.11.2017 § 66

Vaalilain 17 §:n mukaan kotiäänestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat.
Kun kin yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi vaa li toi-
mit si ja. Vaalitoimitsijat kotiäänestykseen määrää kunnan kes kus vaa li lau ta-
kun ta.

Laki ei estä keskusvaalilautakuntaa nimeämästä tehtävään aikaisempaan
ta paan vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäseniä. Vihdin kunnassa läh tö-
koh ta na on, että kotiäänestyksestä vastaavat edelleen vaalitoimikunnan
jä se net tai varajäsenet. Perusteena menettelylle ovat seuraavat seikat:

- Kotiäänestäjät ovat ikärakenteeltaan pääosin samanlaisia kuin lai tos-
ää nes tys pai kois sa;

- Kotiäänestyksen vaalitoimitus on pitkälti samanlainen kuin lai tos ää-
nes tyk ses sä;

- Menettelytapa on vakiintunut ja monille vaalitoimikunnan jäsenistä ja
va ra jä se nis tä on kertynyt runsaasti kokemusta kotiäänestyksen suo rit-
ta mi ses ta.

Vaalitoimitsijalle ei ole vaalilaissa säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.
Vaa li toi mit si jak si voidaan siten määrätä tehtävään kykenevä 18 vuotta
täyt tä nyt henkilö. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai
hä nen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei kuitenkaan
saa olla vaalitoimitsija.

Keskusvaalilautakunta määrää tietyn määrän henkilöitä kotiäänestyksen
vaa li toi mit si joik si, minkä jälkeen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
sit ten määrää näistä henkilöistä vaalitoimitsijat kunkin yksittäisen ko ti ää-
nes tyk sen suorittamiseen.

Vihdin kunnanhallitus käsitteli 9.10.2017 kokouksessaan vaalilautakuntien
ja vaalitoimikunnan asettamista vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalia
var ten. Edellä mainitussa kokouksessaan kunnanhallitus kuitenkin jätti
asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

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

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta määrää vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalin
ko ti ää nes tyk sen vaalitoimitsijoiksi Vihdissä kunnanhallituksen myöhemmin
va lit se mat vaalitoimikunnan jäsenet ja varajäsenet.

Ensisijaisesti kotiäänestyksestä vastaavat vaalitoimikunnan puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja.
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Toissijaisesti, mikäli edellä mainitut henkilöt ovat estyneet tai esteellisiä,
ko ti ää nes tyk ses tä vastaavat vaalitoimikunnan jäsen sekä varajäsenet.

Keskusvaalilautakunta määrää tietyn määrän henkilöitä kotiäänestyksen
vaa li toi mit si joik si, minkä jälkeen keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
sit ten määrää näistä henkilöistä vaalitoimitsijat kunkin yksittäisen ko ti ää-
nes tyk sen suorittamiseen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------------------------------
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Keskusvaalilautakunta § 67 15.11.2017

Vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalia koskevan kuulutuksen julkaiseminen

239/00.00.00/2017

Keskvl 15.11.2017 § 67

Kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain 49.1 §:n mukaan tiedotettava
kun nan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja
ää nes tys ajois ta niissä sekä vaalilain 67.3 §:n mukaan tiedotettava vaa li-
päi väs tä ja äänestysalueiden äänestyspaikoista sillä tavalla kuin kunnan il-
moi tuk set saatetaan tiedoksi (kuulutus).

Keskusvaalilautakunta voi lisäksi harkintansa mukaan kuuluttaa ko ti ää nes-
tyk sen järjestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä muista vaalien toi-
mit ta mi seen liittyvistä asioista.

Alustavana suunnitelmana on julkaista kuulutus sekä ennen kuluvan vuo-
den joulua että vuoden 2018 alussa ennen ennakkoäänestyksen käyn nis-
ty mis tä. Jos tasavallan presidentinvaalissa järjestetään toinen kierros, voi-
daan kuulutus julkaista uudelleen muokaten se niin, että siinä olevat tiedot
kos ke vat vaalin toista kierrosta.

Liite - Vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalia koskeva kuulutus

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

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta hyväksyy liitteenä 1 olevan kuulutuksen vuoden
2018 tasavallan presidentinvaalista Vihdin kunnassa.

Jos vaalissa järjestetään toinen kierros, voidaan kuulutus julkaista muo kat-
tu na siten, että siinä olevat tiedot koskevat vain vaalin toista kierrosta.

Kuulutus julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja kunnanhallituksen hy väk sy-
mis sä ilmoituslehdissä (Luoteis-Uusimaa ja Vihdin Uutiset).

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

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

Liitteet 1 Vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalia koskeva kuulutus
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Keskusvaalilautakunta § 68 15.11.2017

Ennakkoäänestysasiakirjojen vastaanottaminen ja äänenkäytön rekisteröiminen
vaalitietojärjestelmään / vuoden 2018 tasavallan presidentinvaali

239/00.00.00/2017

Keskvl 15.11.2017 § 68

Ennakkoäänestykset, joita ei ole merkitty äänioikeusrekisteriin (vaa li tie to-
jär jes tel mään) jo ennakkoäänestyspaikoissa, tulee merkitä (kirjata) siihen
kes kus vaa li lau ta kun nan toimesta ennen kuin (vaalipäivänä vaa li lau ta kun-
tien käytössä olevien) vaaliluetteloiden tulostus aloitetaan (vuoden 2018
ta sa val lan presidentinvaalissa keskiviikkona 24.1.2018 klo 19, mahdollisen
toi sen kierroksen osalta keskiviikkona 7.2.2018 klo 19). Sen jälkeen mer-
kin tä ennakkoäänestyksestä tehdään sekä vaaliluetteloihin että ää ni oi-
keus re kis te riin.

Vaaleja koskevien määräysten mukaan ennakkoäänestysasiakirjoja kä sit-
te le mäs sä on oltava samanaikaisesti paikalla aina vähintään kaksi hen ki-
löä.

Oikeusministeriön aikaisempien vuosien vaaleja koskevien vaaliohjeiden
mu kaan keskusvaalilautakunnan on määrättävä, miten sille toimitetaan
kes kus vaa li lau ta kun nal le osoitetut lähetekuoret kunnan alueella toimivista
en nak ko ää nes tys pai kois ta (omalle kunnalle osoitetut lähetekuoret). Vaih-
to eh toi na on, että ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat vievät hen ki lö koh-
tai ses ti lähetekuoret keskusvaalilautakunnalle jokaisen en nak ko ää nes tys-
päi vän päätteeksi tai että keskusvaalilautakunnan edustaja hakee lä he te-
kuo ret ennakkoäänestyspaikasta jokaisen ennakkoäänestyspäivän päät-
teek si tai muina sovittavina aikoina.

Oman kunnan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lisäksi en nak ko ää nes-
tys asia kir jo ja saapuu seuraavilta tahoilta: vaalitoimikunnalta (lai tos ää nes-
tys), kotiäänestysten vaalitoimitsijoilta, muista yleisistä en nak ko ää nes tys-
pai kois ta sekä ulkoasiainministeriön välityksellä Suomen edustustoista ja
suo ma lai sis ta laivoista.

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

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta valtuuttaa lautakunnan sihteerin tai tämän va ra hen-
ki lön vastaanottamaan keskusvaalilautakunnalle saapuvat en nak ko ää nes-
tyk sen vaaliasiakirjat. Sihteeri ja tämän varahenkilö tai sihteerin tar kas tuk-
seen ottama avustaja, aina kaksi yhdessä, tekevät merkinnät ää ni oi keu-
den käytöstä vaalitietojärjestelmään.

 Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää, että Vihdin kes kus vaa li lau ta kun nal-
le osoitetut Vihdin alueella toimivien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen
lä he te kuo ret toimitetaan keskusvaalilautakunnalle seuraavasti: en nak ko-
ää nes tyk sen vaalitoimitsijat tuovat henkilökohtaisesti lähetekuoret kes kus-
vaa li lau ta kun nal le tai keskusvaalilautakunnan edustaja hakee lähetekuoret
en nak ko ää nes tys pai kas ta jokaisen ennakkoäänestyspäivän päätteeksi.

 Sekä asiakirjat luovuttavan ennakkoäänestystoimitsijan että asiakirjat vas-
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taan ot ta van keskusvaalilautakunnan edustajan on kuitattava al le kir joi tuk-
sel laan kulloisenkin päivän luovutus tapahtuneeksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------------------------------
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Keskusvaalilautakunta § 69 15.11.2017

Vaalitietojärjestelmän käyttö Vihdin kunnassa vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalissa

239/00.00.00/2017

Keskvl 15.11.2017 § 69

Oikeusministeriön vaalitietojärjestelmä koostuu eri osajärjestelmistä. Vaa li-
tie to jär jes tel mää voivat kunnassa käyttää keskusvaalilautakunnan lisäksi
ylei sen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat ja vaalipäivän ää nes tyk ses-
sä vaalilautakunta. Keskusvaalilautakunta päättää, missä laajuudessa vaa-
li tie to jär jes tel mää kunnassa käytetään.

Keskusvaalilautakunta

Vihdin kunnan keskusvaalilautakunta (sihteeri ja tämän varahenkilöt) käyt-
tä vät vaalitietojärjestelmää mm. seuraavissa tilanteissa:

- äänioikeutettujen tietojen hakemisessa koulutuksia ja ken raa li har joi-
tuk sia varten;

- äänioikeuskyselyissä (kotiäänestäjien äänioikeuden varmennus ennen
ää nes tys tä, äänestäjien tiedustelut ym.);

- ns. jälkikirjauksissa (koti- ja laitosäänestykset sekä muissa en nak ko-
ää nes tys pai kois sa, joissa vaalitietojärjestelmän ää ni oi keus tie to jär jes-
tel mää ei ole käytössä, toimitetut äänestykset); sekä

- äänioikeudenkäytön korjauksissa (jos ennakkoäänestyksessä tai vaa-
li päi vän äänestyksessä on äänioikeuden käyttö merkitty väärän hen ki-
lön kohdalle).

Ennakkoäänestys

Vihdin kunnassa vaalitietojärjestelmän äänioikeustietojärjestelmää käy te-
tään kaikissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa.

Vaalipäivän äänestys

Äänestysalueiden vaalilautakunnat käyttävät vaalitietojärjestelmän säh-
köis tä vaaliluetteloa (äänioikeusrekisteriä) vaalipäivän äänestyksessä ja se
kor vaa aikaisemmin käytössä olevan paperisen vaaliluettelon. Käyttö vaatii
tie to ko neen ja yhteyden internettiin. Käyttäjät tunnistautuvat hen ki lö koh tai-
sil la verkkopankkitunnuksilla, tiliin sitomattomilla pankkitunnuksilla (ns. pre
paid -tunnukset) tai mobiilivarmenteella.

Sähköisestä vaaliluettelosta löytyvät äänioikeutetun tiedot hen ki lö tun nuk-
sen perusteella. Järjestelmässä näkyvät reaaliaikaisesti paperisen luet te-
lon tapaan kyseisessä äänestyspaikassa äänioikeutetut henkilöt ja se,
ovat ko he jo äänestäneet. Lisäksi järjestelmästä näkyy muidenkin kuin ky-
sei ses sä äänestyspaikassa äänioikeutettujen vaalipäivän äänestyspaikka.
Pa pe ri nen vaaliluettelo toimii varajärjestelmänä.

Sähköistä vaaliluetteloa kokeiltiin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa 31
kun nas sa. Myönteisten kokemusten myötä sähköisen vaaliluettelon käyt-
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töä on laajennettu. Vuoden 2014 europarlamenttivaaleista lähtien Vihdin
kun nas sa sähköistä vaaliluetteloa ovat käyttäneet kaikki 10 vaa li lau ta kun-
taa. Kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Sähköistä vaaliluetteloa käyttävät äänestyspaikat voivat halutessaan pitää
ns. kaksinkertaista kirjanpitoa eli tehdä merkinnät myös paperiseen vaa li-
luet te loon. Tähän mennessä Vihdin kunnan vaalilautakunnat ovat käyt tä-
neet vain sähköistä vaaliluetteloa. Tämäkin asia on kunkin äänestysalueen
vaa li lau ta kun nan puheenjohtajan ratkaistavissa.

Vaalipäivän alustavan laskennan tuloksen tallentaminen suoraan vaa-
li tie to jär jes tel mään (paikallinen äänten tallennus)

Kunnilla on mahdollisuus tallentaa vaalipäivän alustavan laskennan tu lok-
set laskentajärjestelmään suoraan äänestyspaikalla. Tämä tarkoittaa sitä,
et tä kyseisen äänestysalueen vaalilautakunta syöttää vaalipäivän alus ta-
van tuloksen laskentajärjestelmään itse heti alustavan laskennan jälkeen.
Tie to ja ei siis ilmoiteta ensin kunnan ilmoituskeskukseen kuten vakiintunut
me net te ly ta pa Vihdin kunnassa on ollut. Aiemmissa vaaleissa paikallista
tal len nus ta kokeilleet kunnat saavat laajentaa käyttöä haluamilleen ää nes-
tys pai koil le ja muut kunnat saavat ottaa paikallisen tallennuksen käyttöön
yh del lä äänestysalueella.

Kun vaalilautakunta tallentaa vaalipäivän alustavan laskennan tuloksen it-
se laskentajärjestelmään, nopeuttaa se alustavan tuloksen välittymistä jul-
ki suu teen.

Aikaisemmissa vaaleissa alustavan laskennan tuloksen tallentaminen suo-
raan laskentajärjestelmään on ollut käytössä mm. Lohjan kaupungin eräillä
ää nes tys alueil la. Vihdin kunnassa on sovittu, että vuoden 2018 tasavallan
pre si den tin vaa lis sa tämän käyttöä voidaan kokeilla yhdellä ää nes tys alu eel-
la. Kokeiluun on ilmoittautunut Ojakkalan vaalilautakunta (äänestysalue
007).

Vihdin kunnanviraston ilmoituskeskus

Vaalipäivän äänestyksen päätyttyä äänestysalueiden vaalilautakunnat las-
ke vat vaalipäivän alustavan tuloksen. Laskennan jälkeen Vihdin kunnan
vaa li lau ta kun nat lukuun ottamatta Ojakkalan vaalilautakuntaa (ää nes tys-
alue 007) ilmoittavat alustavan tuloksen kunnanviraston il moi tus kes kuk-
seen, jossa alustavat tulokset syötetään laskentajärjestelmään. Tätä kaut-
ta ne välittyvät julkisuuteen.

Muut järjestelyt

Vaalilautakunta voi ottaa avustavaa henkilöstöä äänestyslippujen las ke-
mis ta ja järjestämistä varten sekä äänioikeusrekisterin ja muiden oi keus mi-
nis te riön vaalitietojärjestelmien osien käyttämistä varten.

Vihdin kunnan äänestysalueiden vaalilautakunnille järjestetään sähköisen
vaa li luet te lon koulutus tiistaina 9.1.2018 klo 17 (vaalilautakunnat 001-005)
ja keskiviikkona 10.1.2018 klo 17 (vaalilautakunnat 006-010). Koulutus jär-
jes te tään kunnanviraston koulutusluokassa.

Valtakunnallinen sähköisen vaaliluettelon käytön kenraaliharjoitus jär jes te-
tään torstaina 11.1.2018 klo 16-18.
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Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta päättää, että vuoden 2018 tasavallan pre si den tin-
vaa lis sa oikeusministeriön vaalitietojärjestelmää käytetään Vihdin kun nas-
sa seuraavasti:

Käyttäjä Käyttötarkoitus

- keskusvaalilautakunta
(kes kus vaa li-
lautakunnan sihteeri ja
tä män varahenkilöt)

äänioikeutettujen tietojen haku, ää ni oi keus-
ky se lyt, ennakkoäänten jälkikirjaukset (kir-
jaa mat to mat äänioikeuden käytöt en nak ko-
ää nes tys ai ka na), äänioikeuden käytön kor-
jauk set.

- ennakkoäänestyksen
toi mit si jat

äänioikeuden käytön kirjaaminen en nak ko-
ää nes tys pai kas sa.

- kaikki Vihdin kunnan
ää nes tys aluei den vaa li-
lau ta kun nat

- sähköisen vaaliluettelon käyttö eli vaa li päi-
vän äänioikeuden käytön kirjaaminen ää nes-
tys pai kas sa.

- Ojakkalan ää nes tys alu-
een (007) vaa li lau ta-
kun ta

- vaalipäivän alustavan laskennan tuloksen
tal len ta mi nen suoraan laskentajärjestelmään
(pai kal li nen äänten tallennus).

- kunnanviraston il moi-
tus kes kus (keskusvaali-
lautakuntaa avustavat
il moi tus kes kuk sen ään-
ten kirjaajat)

- vaalipäivän alustavan laskennan tuloksen
tal len ta mi nen laskentajärjestelmään muiden
kuin Ojakkalan äänestysalueen (007) vaa li-
lau ta kun tien ilmoitusten mukaan.

Vaalilautakuntien puheenjohtajat voivat erityisestä syystä päättää käyttää
säh köi sen vaaliluettelon sijasta vain paperista vaaliluetteloa. Pu heen joh ta-
jat ratkaisevat oman vaalilautakuntansa osalta itsenäisesti, haluavatko
käyt tää ns. kaksinkertaista kirjanpitoa eli tehdä merkinnät myös paperisiin
vaa li luet te loi hin. Niin ikään vaalilautakuntien puheenjohtajilla on oikeus ot-
taa avustavaa henkilöstöä äänestyslippujen laskemista ja järjestämistä se-
kä äänioikeusrekisterin ja muiden oikeusministeriön vaalitietojärjestelmien
osien käyttämistä varten.

Lisäksi keskusvaalilautakunta päättää, että ennen vaalipäivää pidettävistä
säh köi sen vaaliluettelon ja vaalipäivän alustavan laskennan tuloksen tal-
len ta mi sen koulutustilaisuuksista ja kenraaliharjoituksesta maksetaan luot-
ta mus hen ki lö osal lis tu jil le kunnan hallintosäännön 120 §:n mukainen palk-
kio sekä matkakustannusten korvaus. Mikäli on tarvetta pitää muita vaa li-
päi vän äänestykseen liittyviä koulutuksia, maksetaan myös niihin osal lis tu-
vil le luottamushenkilöille edellä mainitut korvaukset.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------------------------------
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Keskusvaalilautakunta § 70 15.11.2017

Selvitys vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalin järjestelyistä

239/00.00.00/2017

Keskvl 15.11.2017 § 70

Keskusvaalilautakunnan sihteeri on koostanut luettelon tärkeimmistä jär-
jes te lyis tä vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalissa kes kus vaa li lau ta-
kun nan näkökulmasta. Tavoitteena on turvata tarvittavien toimenpiteiden
to teu tu mi nen vaalilain ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti.

Vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalin yksityiskohtaisia järjestelyjä ku-
va taan Oikeusministeriön vaaliviranomaisille myöhemmin lähettämissä oh-
jeis sa. Kunnan keskusvaalilautakunnalle tarkoitettu ohje on nro 1: "vaa li oh-
jeet, kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät". Tämä ohje jaetaan kes-
kus vaa li lau ta kun nan jäsenille sekä varajäsenille.

Yleisiä, julkisia ja vaalikohtaisia ohjeita löytyy internetistä Oi keus mi nis te-
riön ylläpitämiltä vaalisivuilta www.vaalit.fi.

Oheismateriaali - Tiivistelmänä vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalin tärkeimpiä jär jes-
te ly jä 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 2018 tasavallan pre-
si den tin vaa lin järjestelyt Vihdin kunnassa.

Lisäksi keskusvaalilautakunta hyväksyy keskusvaalilautakunnan tulevien
ko kous ten ajankohdat vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalissa alla
mai ni tus ti. Kokoukset pidetään kunnanviraston koulutusluokassa.

- pe 26.1.2018 klo 19 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen (1.
kier ros)

- pe 9.2.2018 klo 19
(tarvittaessa)

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
(mah dol li nen 2. kierros)

Lisäksi keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalla tai hänen estyneenä ol-
les saan varapuheenjohtajalla on oikeus osallistua vaalitoimikunnan ko-
kouk seen tiistaina 16.1.2018 klo 18 alkaen (mahdollisen toisen kierroksen
osal ta tiistaina 30.1.2018 klo 18 alkaen). Kokouksessa käsitellään koti- ja
lai tos ää nes tyk sen aikataulut ja järjestelyt. Keskusvaalilautakunnan pu-
heen joh ta ja määrää keskusvaalilautakunnan päätöksen pohjalta kunkin
yk sit täi sen kotiäänestyksen suorittavan henkilön.

Käsittely Kokouksessa keskusvaalilautakunnan sihteeri esitti päätösehdotukseen li-
sät tä väk si seuraavan kohdan:

"Keskusvaalilautakunta päättää, että ennen kokousta järjestettyyn val tuus-
to kau den alun keskusvaalilautakunnan koulutukseen osallistuneille Vihdin
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kun nan keskusvaalilautakunnan varajäsenille, jotka eivät osallistuneet kou-
lu tuk sen jälkeen alkaneeseen keskusvaalilautakunnan kokoukseen, mak-
se taan Vihdin kunnan hallintosäännön mukainen kokouspalkkio ja mat ka-
kus tan nus ten korvaus."

Päätös Keskusvaalilautakunnan sihteerin kokouksessa täydentämä ehdotus hy-
väk syt tiin yksimielisesti.

-----------------------------------
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Keskusvaalilautakunta § 71 15.11.2017

Ilmoitusasiat

Keskvl 15.11.2017 § 71

Ilmoitusasiat

Alla mainitut ilmoitusasiat ovat nähtävissä keskusvaalilautakunnan ko kous-
asia kir jois sa.

1) Helsingin hallinto-oikeuden päätös 5.7.2017 Vihdin kuntavaaleja kos-
ke vaan valitukseen, diaarinumero 03623/17/2201, hallinto-oikeus hyl-
kää valituksen: keskusvaalilautakunnan päätös ei ole lainvastainen sil-
lä perusteella, mitä valituksessa on esitetty esteellisyydestä, lau ta kun-
nan kokoonpanosta ja varajäsenten kutsumisesta, päätöstä ei ole syy-
tä muuttaa;

2) Oikeusministeriön kirje 21.6.2017 OM 9/51/2017, vuoden 2018 pre si-
den tin vaa li ja sen yhteydessä mahdollisesti toimitettavat maa kun ta-
vaa lit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen, vaa li-
ma te ri aa li, vaalitietojärjestelmän käyttö ym.;

3) Oikeusministeriön kirje 9.8.2017 OM 9/51/2017, vuoden 2018 pre si-
den tin vaa li;

4) Oikeusministeriön kirje 7.9.2017, vuoden 2018 tasavallan pre si den tin-
vaa lin vaalimateriaalin tilaaminen;

5) Väestörekisterikeskuksen kirje 16.8.2017 VRK/42243/2017, vuoden
2018 presidentinvaali: Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakunnan
yh teys tie to jen ilmoittaminen;

6) Suomen Kuntaliiton yleiskirje nro 23/2017 päivättynä 11.10.2017, ta-
sa val lan presidentinvaali, kuntien vaaliviranomaiset ja ulkomainonta.

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

Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri

Ehdotus Keskusvaalilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

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 60-62, 67-71

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 Vihdin kunnan keskusvaalilautakunnalle os. PL 13, 03101
Nummela, käyn ti osoite: Ase mantie 30, sähköposti: kunnanvirasto@vihti.fi, faksi (09) 4258 3169, seuraavista pykälistä:
63-66 §:t

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.

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen.


