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Keskusvaalilautakunta    
 
 
Aika 01.03.2018 klo 18:00 - 18:20 
 
Paikka Vihdin kunnanviraston koulutusluokka (käynti B2 -ovesta) 
 
Käsitellyt asiat 
 
§ Otsikko Sivu 

5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

6 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5 

7 Selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle / eduskunnan 
oikeusasiamiehen kanslian tarkastus Vihdin kunnan Nummelan 
pääkirjaston ennakkoäänestyspaikkaan tasavallan 
presidentinvaalissa 22.1.2018 
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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Palojärvi Martti puheenjohtaja  
 Jokela Hanna varapuheenjohtaja  
 Sallmén Ritva jäsen  
 Lydén Jari jäsen  
 Sainio Raimo 2. varajäsen  
 
Poissa Hukari Matti jäsen  
 Eurajoki Markku 1. varajäsen  
 Huhtilainen Kari 3. varajäsen  
 Örnberg Katja 4. varajäsen  
 Sume-Hänninen Heidi 5. varajäsen  
 Leino Teemu 6. varajäsen  
 Rinne Riitta 7. varajäsen  
 
Muu Luukkanen Antti pöytäkirjanpitäjä  
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
  Todettiin. 
 
Käsitellyt asiat 5 - 7 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 Martti Palojärvi Antti Luukkanen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 1.3.2018 
 

   
 
Hanna Jokela   Ritva Sallmén 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja  

 
 
Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävillä 
 

Kunnan yleisessä tietoverkossa 5.3.2018 alkaen 
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Keskusvaalilautakunta § 5 01.03.2018 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
239/00.00.00/2017 
 
Keskvl 01.03.2018 § 5  
 

Vihdin kunnan hallintosäännön 47 § (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 49 § (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 50 § (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. 
 
Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun 
paikalla on yhteensä 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 § 6 01.03.2018 
 
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 
239/00.00.00/2017 
 
Keskvl 01.03.2018 § 6  
 

Vihdin kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti 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 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Jokela ja Ritva Sallmén. Tarkastus 

suoritetaan 1.3.2018. 
 
----------------------------------- 
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Keskusvaalilautakunta § 7 01.03.2018 
 
Selvitys eduskunnan oikeusasiamiehelle / eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian tarkastus Vihdin kunnan 
Nummelan pääkirjaston ennakkoäänestyspaikkaan tasavallan presidentinvaalissa 22.1.2018 
 
239/00.00.00/2017 
 
Keskvl 01.03.2018 § 7  
 

Eduskunnan oikeusasiamies pyytää Vihdin kunnan keskusvaalilautakunnan 
selvitystä ja kunnanhallituksen lausuntoa eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian 
tarkastuskäynnistä tehtyyn raporttiin. Tarkastus tehtiin Vihdin kunnan 
ennakkoäänestyspaikkana toimineeseen Nummelan pääkirjastoon maanantaina 
22.1.2018. 
 
Tarkastuskäynnin pöytäkirjan mukaan Vihdin pääkirjastossa havaittiin mm. 
seuraavia puutteita, joihin esitetään annettavaksi seuraava vastine: 
 
 Puute Vastine 

 
- Pääkirjaston ulko-oven 

tuulikaappi oli ahdas ja 
vaikeutti liikkumisen 
apuvälineitä käyttävien 
sisäänpääsyä. 

Asiasta on tehty 14.12.2015 seuraava 
kuntalaisaloite: pääkirjastoon tulisi saada itse 
aukeavat ovet helpottamaan pyörätuolilla liikkuvien 
ja muiden liikuntarajoitteisten sisään- ja 
uloskäyntiä. Vihdin kunnanvaltuusto on käsitellyt 
kuntalaisaloitteita kokouksessaan 13.3.2017 ja 
merkinnyt tiedokseen tilapäällikön selvityksen 
aloitteen osalta: ”Nummelan kirjaston ovien 
avausautomatiikkaa on selvitetty aikaisempina 
vuosina. Ovi automatiikan asennusta ei ole tehty 
kohteeseen vielä. Oviautomatiikka on suunniteltu 
tehtäväksi kohteen peruskorjauksen tai 
perusparannuksen yhteydessä. Parkkipaikan puolen 
sekä pääsisäänkäynnin tuulikaapin koko tulee 
tarkastaa oviautomatiikan asennuksen yhteydessä 
sekä tuulikaappeja tulee koon puolesta kasvattaa. 
Mikäli pääkirjastoon tulee tulevaisuudessa 
omatoimikirjasto, niin tässä yhteydessä 
oviautomatiikka muutos tulee tehtäväksi. Kohteen 
suunnittelu toteutetaan vuoden 2017 aikana." 
 
Pääkirjaston ulko-oven läheisyydessä oleva ovikello 
toimii myös kirjaston aukioloaikoina eli sitä 
soittamalla henkilökunta tulee avaamaan oven. 
 
Edellä mainitun lisäksi täysin esteettömiä 
ennakkoäänestyspaikkoja Vihdissä ovat 
Nummelassa kauppakeskus ja Vihdin kirkonkylässä 
Liikekeskus Pääkonttori. 
 
Liikuntarajoitteisten tarvetta käydä äänestämässä 
yleisessä ennakkoäänestyspaikassa vähentävät 
vaalilain mukaiset laitosäänestyksen ja 
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kotiäänestyksen mahdollisuudet. Vuoden 2018 
tasavallan presidentinvaalissa laitosäänestys 
järjestettiin Vihdissä kymmenessä laitoksessa ja 
äänestäjiä oli yhteensä 163. Vastaavasti 
kotiäänestäjiä oli 44 henkilöä. 
 

- Äänestystilassa ei ole 
esteetöntä vaalikoppia. 
Apuvälineitä käyttäville 
tarjottiin koppiin syliin 
asetettava läpinäkyvä 
muovinen alusta, jossa 
ei ollut reunoja. Henkilö, 
joka tarvitsee apua 
alustan sylissä 
pitämiselle, ei voinut 
äänestää ilman, että 
häntä avustavalla 
henkilöllä ei olisi suoraa 
näköyhteyttä 
äänestystapahtumaan. 

Kunnan remonttipartiolta on tilattu seuraaviin 
vaaleihin esteettömiä äänestyskoppeja 
pyörätuoleilla liikkuville äänestäjille. Esteettömiä 
äänestyskoppeja on tarkoitus sijoittaa kunnan 
jokaiseen ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän 
äänestyspaikkaan. Internetistä on saatu Kynnys ry:n 
nimissä esitetyn esteettömän äänestyskopin 
rakennepiirustukset.  

 
Vihdin kunnan ennakkoäänestyksen toimitsijoille ja vaalipäivän äänestyksestä 
vastaaville vaalilautakuntien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille sekä 
vaalipäivän äänestyspaikkojen kiinteistönhoitajille on lähetetty tiedustelu 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian raportissa mainituista havainnoista. 
 
Ennakkoäänestyksen toimitsijoilta on saatu seuraavia kommentteja: 
 
- Pääkirjastossa ja Liikekeskus Pääkonttorissa Vihdin kirkonkylällä kävi 

ennakkoäänestysaikana muutamia pyörätuolilla liikkuvia äänestäjiä. 
 

- Pääkirjastolla äänestämässä käyneet iäkkäämmät äänestäjät kehuivat sitä, 
että kirjasto on lähellä ja huonosti liikkuvana helpommin saavutettavissa kuin 
kauempana sijaitsevat kauppakeskukset. 
 

- Nummelan kauppakeskuksen (K-citymarketin) ennakkoäänestyspaikassa 
(vaalikäyttöön annettu lukittavalla ovella varustettu myyntitila) kävi useita 
pyörätuolilla liikkuvia äänestäjiä. Äänestystilan pienuus hankaloitti 
liikuntarajoitteisten pääsyä koppeihin. 
 

 
Vaalipäivän äänestyspaikkojen osalta on saatu seuraavia kommentteja: 
 
- muutamia pyörätuolilla liikkuneita äänestäjiä kävi joissakin äänestyspaikoissa 

ja äänestys onnistui hyvin äänestyskopissa. 
 

- enemmän aiheutti vaaratilanteita äänestyskopin ylälaitaan asennettu 
tukilauta, johon pitkäkasvuisilla henkilöillä oli riski lyödä päänsä. 
 

- Pääkirjastolla erityisesti pysäköintipaikan puolella olevat painavat, kapeat 
ovet ja tuulikaappi ovat todella haastavat pelkkien lastenvaunujen, saati 
sitten pyörätuolin tai rollaattorin kanssa liikkuville. 
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Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisistä 
ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista. Näin ollen 
keskusvaalilautakunta ei ota kantaa äänestyspaikkojen sijaintiin. 
 
Vihdin kunnan keskusvaalilautakunnan selvitystä ja kunnanhallituksen lausuntoa 
pyydetään 6.4.2018 mennessä. 

 
Oheismateriaali - Eduskunnan oikeusasiamiehen pyyntö päivättynä 31.1.2018 EOAK/557/2018; 
 - Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian pöytäkirja päivättynä 25.1.2018 

EOAK/166/2018. 
 - Esteettömän äänestyskopin rakennepiirustus Kynnys ry. 
 
Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798 
 
Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri 
 
Ehdotus Vihdin kunnan keskusvaalilautakunta  

 
1) antaa pykälätekstissä esitetyt vastineet eduskunnan oikeusasiamiehen 

selvityspyyntöön päivättynä 31.1.2018 EOAK/557/2018; 
 

2) saattaa tämän päätöksen tiedoksi Vihdin kunnanhallitukselle edelleen 
kunnanhallituksen lausunnon kera eduskunnan oikeusasiamiehelle 
välitettäväksi; ja 
 

3) saattaa tämän päätöksen oheismateriaaleineen tiedoksi Vihdin 
vammaisneuvostolle. 

 
Käsittely Keskustelun kuluessa keskusvaalilautakunnan sihteeri teki päätösehdotukseensa 

seuraavan lisäyksen: "Keskusvaalilautakunta esittää, että pääkirjaston ulko-ovien 
esteettömyys tulisi parantaa kiireellisenä seuraaviin vaaleihin mennessä." 

 
Päätös Keskusvaalilautakunnan sihteerin kokouksessa täydentämä ehdotus hyväksyttiin 

yksimielisesti. 
 
----------------------------------- 
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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 5-7 
 
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      os. PL 13, 03101 Nummela, käyntiosoite: Asemantie 30, sähköposti: 
kunnanvirasto@vihti.fi, faksi (09) 4258 3169, seuraavista pykälistä:   
 
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, faksi: 029 5642 079. 
 
Hallintovalitus, pykälät   , valitusaika  30  päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle  
os. Radanrakentajantie 5,  00520 Helsinki, sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi, faksi: 029 5642 079. 
 
Hallintovalitus, pykälät  , osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle os. PL 204, 65101 Vaasa,  
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi, faksi: 029 5642 760. 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Muutoksenhaku hankinta-asioissa: 
 
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun 
lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Hankintalain mukaisen kynnysarvon 
alittavissa hankinnoissa (ns. pienhankinnat) voi kunnan jäsen hakea kuntalaissa mainitun mukaista oikaisua (oikaisuvaatimus). 
 
Oikaisuohje:  
 
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 eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen hankintalain mukaisen kynnysarvon alittavissa 
hankinnoissa (ns. pienhankinta) voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. 
 
Asianosaisen tai kunnan jäsenen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon hankintayksikön 
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 
Valitusosoitus markkinaoikeuteen: 
 
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian, pykälä  , markkinaoikeuden 
käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Markkinaoikeuden yhteystiedot: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, faksi: 029 564 3314, 
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi. 
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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 hankintasopimuksen hankintalain 147 
§:n 1 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. 
 
 
 


