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Kuntien vaaliviranomaiset

Kunnan keskusvaalilautakunta

Keskeisin vaaliviranomainen eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaalelssa on
vaalipiirilautakunta. Vaalien monista käytännön järjestelyistä vastaa kuitenkin kunnan
keskusvaalilautakunta, joka on valittu valtuuston toimikaudeksi (vaalilain 13 - 14 §).
Keskusvaalilautakunnan keskeisimmät tehtävät eduskunta- ja europarlamenttlvaaleissa ovat
vaalien valmistavista toimenpiteistä huolehtiminen, ennakkoäänestysasiakirjojen
tarkastaminen sekä ns. pienten äänestysalueiden alustava äänten laskenta,

Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies ei saa olla vaallpilrilautakunnan eikä kunnan
keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä (vaalilain 120 ja 170 §). Vaaliasiamieheksi
nimetyn tulee siksi pyytää eroa.

Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja

kotiäänestykseen (vaalilain 17 §).

Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava, että kaikissa kunnanhallituksen päätöksellä yleisiksi
ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä paikoissa on ennakkoäänestystä varten asianmukainen
ennakkoäänestystila ja tarvittava kalusto. Keskusvaalilautakunnan on tiedotettava kunnan
alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä
tavoin kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi (ks. kuntalain 108 §).

Kunnanhallitus asettaa vaalilautakunnatja vaalitoimikunnat

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten
vaalilautakunta sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi
vaalitoimikunta (vaalilain 15 §). Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntlen puheenjohtajien ja
varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaalitoimikuntaan kuuluu
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä,
kuitenkin vähintään kolme. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaalltoimlkunta ovat
päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.

Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten, että niiden varajäsenten tulee
mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa
ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Vaalilautakuntlen ja
vaalitolmikuntien poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen jäsenten ja varajäsenten
kohdalla. Näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa, Sekä varsinaisissa jäsenissä että
varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

KHO:2017:118: Vaalilain 15 §;n 2 momentti edellyttää eduskuntavaalien
yhteydessä sitä, että asetettavaan vaalllautakuntaan ei voida valita useampaa
samaa puoluetta edustavaa varsinaista jäsentä, jos samalla jokin kyseisessä
vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettanut ja
vaalilautakuntaan edustajaehdokkaan nimennyt puolue jäisi vaille edustusta
vaalilautakunnan varsinaisissa jäsenissä. Vastaava vaatimus koski
vaalilautakunnan varajäsenten valintaa. Korkein hallinto-oikeus katsoi lisäksi,
että jos asetettavia vaalilautakuntia on useita, on pyrittävä siihen, että kukin
edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettanut puolue saa edustajansa
ainakin johonkin asetettavista vaalilautakunnista.



Oikeusministeriö toteaa kirjeessään 1.10.2018, että eduskuntavaalien ehdokasasettelu
vahvistetaan 14.3.2019, minkä jälkeen europarlamenttivaalien vaalilautakuntien
kelpoisuuteen voidaan soveltaa vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Jos europarlamenttivaalien
vaalilautakunnat asetetaan ennen eduskuntavaaleja, ei estettä liene sille, että
vaalilautakunnat asetetaan samalla kertaa sekä eduskuntavaaleihin että
europarlamenttivaaleihin.

Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan

Vaalikelpoisuus vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan määräytyy sen mukaan kuin
kuntalaissa säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan ja toimikuntaan. Kuntalain
vaalikelpoisuussäännöksiä selostetaan Kuntaliiton yleiskirjeessä 11/2017, 24.4,2017.
https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2017/kunnanhallituksen-lautakuntien-ja-muiden-
toimielinten-valinnat.

Lisäksi vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään vaalilaissa. Saman henkilön valitsemiselle
vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan ei ole estettä, koska tehtäviä ei hoideta
samanaikaisesti.

Eduskuntavaalien ehdokas ei voi olla eduskuntavaaleissa vaalilautakunnan jäsenenä eikä
varajäsenenä. Vastaavasti europarlamenttivaalien ehdokas ei voi olla
europarlamenttivaaleissa vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Eduskuntavaalien ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei

voi olla eduskuntavaaleissa vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla
tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä
parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vastaava rajoitus koskee europarlamenttivaalien ehdokasta
sekä hänen puolisoaan, lastaan, sisarustaan tai vanhempaansa europarlamenttivaalien
vaalitoimikunnassa.

Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat

Vaalitoimitsijat huolehtivat ennakkoäänestyksestä yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa sekä
kotiäänestyksistä (vaalilain 17 §). Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi
vaalitoimitsijaa.

Vaalitoimitsijana ei voi olla alle 18-vuotias eikä vajaavaltaiseksi julistettu, Eduskuntavaalien
ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla
vaalitoimitsijana eduskuntavaaleissa. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä
avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. Vastaava
rajoitus olla europarlamenttivaalien vaalitoimitsijana koskee europarlamenttivaalien ehdokasta
sekä hänen puolisoaan, lastaan, sisarustaan tai vanhempaansa.

Esteellisyyssäännöksiä ei sovelleta

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäseniin ja varajäseniin sekä vaalitoimitsijoihin ei
sovelleta hallintolain esteellisyyttä koskevia säännöksiä (vaalilain 16 ja 17 §), Perusteluna on,
että näiden vaaliviranomaisten tehtävät ja toiminta rinnastuvat tosiasialliseen
hallintotoimintaan. Kaikkien vaaliviranomaisten toimintaa ohjaa kuitenkin vaalilain
yleissäännös (9 a §), joka velvoittaa puolueettomaan toimintaan.

UIkomainonta

Vaalien ulkomainonta suositellaan aloitettavaksi viikkoa ennen ennakkoennakkoäänestyksen
alkamista eli eduskuntavaaleissa 27.3.2019 ja europarlamenttivaaleissa 8.5.2019.



Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalllain säännökset, jotka edellyttävät,
että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden välittömään
läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien valinnanvapauteen.
Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen
sisäänkäyntiin,

Mainonnan aloittamisen ajankohta sekä vaalien ulkomainonnasta kunnassa vastaavien

henkilöiden nimet ja yhteystiedot on syytä saattaa vaaleihin osallistuvien puolueiden

paikallisosastojen tietoon.

Vaalien ulkomainonnan periaatteita on käsitelty kuntavaaleja koskevassa Kuntaliiton

yleiskirjeessä 12/2016,19.10.2016, johon viitataan.

https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2016/kuntavaalit-942017.
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1.10.2018 VN/4971/2018

Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaan maakunta)

VUONNA 2019 TOIMITETTAVAT VAALIT: Aänestyspaikkojen määrääminen ja niistä ilmoittaminen,

vaalimateriaali, vaalitietojärjestelmän käyttö ym.

l. Vuonna 2019 toimitettavat vaalit

Eduskuntavaalit

Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019.

Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3. - 9.4.2019 (keskiviikosta tiistaihin) ja

ulkomailla 3. - 6.4.2019 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan en-

nakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 27.3.2019.

Europarlamenttivaalitja mahdollisesti niiden kanssa samanaikaisesti toimitettavat maakuntavaalit

Kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen toimitetaan europarlamenttivaalit, joiden vaali-

päivä on sunnuntai 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on

kotimaassa 15. - 21.5.2019 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 15. - 18.5.2019 (keski-

viikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloit-

taa jo keskiviikkona 8.5.2019.

Hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi-

sen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon pe-

ruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017 vp) annettiin

eduskunnalle 2.3.2017. Esitys sisältää muun muassa ehdotuksen maakuntalaiksi ja ehdo-

tuksen vaalilain muutoksiksi, joissa säädettäisiin maakuntavaalien toimittamisesta.

Esityksen mukaisen lainsäädännön oli alun perin tarkoitus tulla voimaan 1.7.2017, mutta

sen käsittely eduskunnassa on edelleen kesken. Hallituksen eduskunnan sosiaali-ja ter-

veysvaliokunnalle 17.8.2018 antamassa vastineessa todetaan muun ohella, että ensim-

maiset maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa samanaikaisesti sunnuntaina 26.5.2019

toimitettavien europarlamenttivaalien kanssa, mutta että tämä kuitenkin edellyttää sitä,
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että uudistusta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan noin puolta vuotta tätä ennen. Täl-

löin maakuntavaalit toimitettaisiin siis saman aikataulun mukaisesti kuin europarlament-

tivaalit: vaalipäivä olisi sunnuntai 26.5.2019 ja ennakkoäänestysajanjakso kotimaassa 15.

- 21.5.2019 ja ulkomailla 15. -18.5.2019. Ennakkoäänestys laivoissa voitaisiin aloittaa jo

8,5.2019.

Tämä kirje on kirjoitettu lähtien siitä olettamuksesta, että hallituksen vastineen mukai-

nen maakuntavaalien aikataulu tulee toteutumaan. Mikäli tilanteeseen tulee muutoksia

tämän kirjeen lähettämisen jälkeen, oikeusministeriö ilmoittaa siitä kunnille viipymättä.

2. Vaaleissa sovellettava lainsäädäntö

Ajantasainen vaalilaki (714/1998) löytyy osoitteesta:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714

Vaalilainsäädäntöä ei ole muutettu tammikuussa 2018 toimitetun presidentinvaalin jäl-

keen. Vuoden 2017 puolella hyväksytty, kirjeäänestystä koskeva vaalilain muutos

(939/2017) tulee kuitenkin voimaan 1.11.2018 ja sitä sovelletaan ensimmäistä kertaa ke-

vaan 2019 eduskuntavaaleissa.

Edellä mainitussa sote-ja maakuntauudistusta koskevassa hallituksen esityksessä ehdo-

tetaan maakuntavaaleja koskevia muutoksia vaalilainsäädäntöön. Hallituksen esitys löy-

tyy osoitteesta;

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitvs/Sivut/HE 15+2017.aspx

Lisäksi on syytä mainita, että syyskaudella 2018 on tarkoitus antaa eduskunnalle suppea

hallituksen esitys vaalilain muuttamisesta. Siinä ehdotettavat muutokset eivät kuiten-

kaan vaikuta kuntien tehtäviin vuoden 2019 vaaleissa.

Yleistietoa maakuntavaaleista (hallituksen esityksen mukaisena) löytyy osoitteesta:

https ://va a l it.fi/maakuntavaalit

3. Vaalipiiri-ja maakuntajako

Edellä mainittu sote- ja maakuntauudistusta koskeva hallituksen esitys sisältää myös eh-

dotuksen nykyisen maakuntajaon muuttamiseksi seuraavien viiden kunnan osalta:

-Heinävesi siirtyisi Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Karjalan maakuntaan,

-Joroinen siirtyisi Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Savon maakuntaan,

-Iitti siirtyisi Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan,

-Isokyrö siirtyisi Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan ja

-Kuhmoinen siirtyisi Keski-Suomen maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan.

Samalla esitys sisältää myös ehdotuksen vaalilain 5 §:ssä tarkoitetun eduskuntavaalien

vaalipiirijaon muuttamiseksi seuraavasti:

-Heinävesi ja Joroinen siirtyisivät Kaakkois-Suomen vaalipiiristä Savo-Karjalan vaalipiiriin,
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-Iitti siirtyisi Kaakkois-Suomen vaalipiiristä Hämeen vaalipiiriin ja

-Kuhmoinen siirtyisi Keski-Suomen vaalipiiristä Pirkanmaan vaalipiiriin.

Edellä mainitussa hallituksen 17.8.2019 eduskunnalle antamassa vastineessa kuitenkin

todetaan, että riippumatta siitä, milloin sote- ja maakuntauudistusta koskeva lainsää-

däntö tulee voimaan, vuoden 2019 eduskuntavaaleissa sovelletaan vielä nykyistä vaali-

piirijakoa, jossa siis Heinävesi, Iitti ja Joroinen kuuluvat Kaakkois-Suomen vaalipiiriin ja

Kuhmoinen Keski-Suomen vaalipiiriin.

Uusi maakuntajako ja vaalipiirijako tulevat kuitenkin voimaan heti eduskuntavaalien jäl-

keen ja niitä sovelletaan siten vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa ja maakuntavaa-

leissa.

4. Yleistä samanaikaisesti toimitettavista vaaleista

Äänioikeus ja äänestäminen

Samanaikaisesti toimitettavissa europarlamenttivaaleissaja maakuntavaaleissa (jatkossa

tässä kirjeessä: yhdistelmävaalit) on kolmenlaisia äänioikeutettuja:

-niitä, joilla on äänioikeus sekä europarlamenttivaaleissa että maakuntavaaleissa,

-niitä, joilla on äänioikeus vain europarlamenttivaaleissa (ulkosuomalaiset) ja

-niitä, joilla on äänioikeus vain maakuntavaaleissa.

Vaalilain 21 §:n mukaiset ilmoituskortit postitetaan äänioikeutetuille kuoritettuina sa-

maila tavalla kuin viimeisimmissä vaaleissa. Ne, joilla on äänioikeus sekä europarlament-

tivaaleissa että maakuntavaaleissa, saavat samassa kirjekuoressa molempien vaalien il-

moituskortin. Ne, joilla on äänioikeus vain toisessa vaalissa, saavat kuoressa vain asian-

omaisten vaalien ilmoituskortin.

Henkilö, jolla on äänioikeus molemmissa vaaleissa, voi käyttää molemmat äänioikeu-

tensajoko samalla äänestyskerralla tai eri kerroilla, esimerkiksi siten, että hän äänestää

ennakkoon europarlamenttivaaleissa, mutta maakuntavaaleissa vasta vaalipäivänä. Aä-

nioikeusrekisteriin voidaan tehdä samalla kertaa kaksi äänenkäytön merkintää ja vaali-

luetteloihin on painettu kaksi eri saraketta vaalipäivänä tapahtuvien äänenkäyttöjen

merkitsemistä varten.

Europarlamenttivaalien äänestyslippu on valkoinen ja maakuntavaalien äänestyslippu

turkoosi. Ennakkoäänestyksessä kummankin vaalin äänestyslippu suljetaan omaan vaa-

likuoreensa. Ennakkoäänestyksessä käytetään vain ikkunallisia vaalikuoria, jolloin vaali-

kuoren ikkunasta havaitaan, kumman vaalin äänestyslippu kuoressa on. Vaalipäivän ää-

nestyksessä molemmat äänestysliput pudotetaan samaan vaaliuurnaan.
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Vaaliviranomaisten keskinäinen työnjako

Samanaikaiset europarlamenttivaalit ja maakuntavaalit toimitetaan kaikissa Manner-

Suomen kunnissa pääpiirteissään samalla tavalla ja samalla työnjaolla kuin eduskunta-

vaalit.

Kunnan vaaliviranomaiset:

Kunnan keskusvaalilautakunta:

-ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestelyt,

-vaaleista tiedottaminen kunnassa ja

-ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastus.

Vaalitoimitsijat ja vaalitoimikunnat:

-ennakkoäänestyksen toimittaminen.

Vaalilautakunnat:

-vaalipäivän äänestyksen toimittaminen,

-europarlamenttivaalien äänestyslippujen alustava laskenta,

-maakuntavaalien äänestyslippujen alustava laskenta.

Maakuntavaalilautakunta:1

-maakuntavaalien ehdokashakemusten käsittely sekä ehdokaslistojen yhdistelmän laati-

minen ja sen jakelu maakunnassa,

-vaalien tuloksen vahvistaminen maakunnan tasolla.

Vaalipiirilautakunta:

-europarlamenttivaalien ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslas-

kenta,

-maakuntavaalien ennakkoäänten laskenta ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskenta.

Helsinfiin vaalipiirilautakunta:

-europarlamenttivaalien ehdokashakemusten käsittely sekä ehdokaslistan yhdistelmän

laatiminen ja sen jakelu,

-europarlamenttivaalien tuloksen vahvistaminen koko maan tasolla.

5. Aänestyspaikat vuoden 2019 vaaleissa

Perustuslain 14 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mah-

dollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan

päätöksentekoon. Tämän nojalla kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että äänioikeutettu-

ien äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaali-

päivänä.

' Maakuntavaalilautakunnan kuhunkin maakuntaan asettaa näissä ensimmäisissä maakuntavaaleissa maakunnan liiton

hallitus.
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Oikeusministeriö pitää ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen riittä-

vää lukumäärää yhtenä keskeisenä tekijänä hyvän äänestysaktiivisuuden saavuttamiselle

vuoden 2019 vaaleissa.

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaik-

kojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi

ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat määrätään periaatteessa erikseen kulloisiakin vaaleja var-

ten, mutta koska vuoden 2019 vaalit toimitetaan vain kuuden viikoin välein, oikeusmi-

nisteriö suosittelee, että ennakkoäänestvspaikat olisivat kaikissa kolmessa vaalissa samat

ja että kunnanhallitus päättäisi niistä samalla kertaa jäljempänä sanotussa aikataulu

Toisaalta ministeriö toteaa, että europarlamenttivaalien ja maakuntavaalien äänestys-

paikkojen on ehdottomasti oltava samat, koska vaalit toimitetaan samanaikaisesti.

Kunnanhallituksen asiana on myös tehdä ennakkoäänestyksen toimittamista varten tar-

vittavat hankinnat siten kuin hankinnat kunnassa suoritetaan. Jos kunta järjestää ennak-

koäänestyksen jonkin ulkopuolisen tahon tiloissa, esimerkiksi Postin (Posti Group Oyj)

ylläpitämissä pisteissä (postit ja tilapäiset pisteet) tai kauppakeskuksen aulatilassa, se so-

pii siitä itsenäisesti suoraan asianomaisen tahon kanssa.

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja määrätessään kunnanhallituksen on otettava huomi-

oon tämän kirjeen liitteessä l (kohta l) mainitut näkökohdat.

Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen

jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden koosta taikka asukasmäärästä ei

vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää valtuusto.

Vuoden 2019 vaaleissa noudatetaan sitä äänestysaluejakoa, joka tulee voimaan 15. päi-

vana lokakuuta 2018 ja joka perustuu kuntien 30.4.2018 mennessä maistraateille ilmoit-

tamiin äänestysaluejakopäätöksiin.

Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän ää-

nestyspaikka. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspai-

kassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen. Vaalipäivän äänestys-

paikkoja määrätessään kunnanhallituksen on otettava huomioon tämän kirjeen liitteessä

l (kohta 2) mainitut näkökohdat.

Viime vuosina jotkut kunnat ovat vähentäneet merkittävästi äänestysalueidensa määrää.

Tämä on siten merkinnyt tuntuvaa heikennystä äänioikeutettujen mahdollisuuksiin ää-

nestää vaalipäivänä. Ministeriö suosittelee, että jatkossa nykyistä äänestysalueiden mää-

rää ei enää vähennettäisi ilman pakottavaa tarvetta, vaan päinvastoin tutkittaisiin mah-

dollisuuksia lisätä äänestysalueiden määrää seuraaviin vaaleihin. Todettakoon myös
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tässä yhteydessä, että mahdollinen äänioikeusrekisterin käyttö vaalipäivän äänestyk-

sessä (ks. tämän kirjeen s. 11) ei ole peruste vähentää äänestysalueiden määrää.

Aänestyspaikkoja koskevien päätösten aikatauluja vaalitietojärjestelmään merkittävät tiedot

Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset eduskuntavaalien yleisistä ennakkoäänestys-

paikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä

oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään (VAT) perjantaihin 25.1.2019 klo 12 mennessä.

Vaalilain 9 §:n 4 momentin mukaisesti kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että Vä-

estörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin, jona toimii oikeusminis-

teriön vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmä, merkitään Väestörekisterikeskuksen

määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan

yleisen ennakkoäänestyspaikan

nimi,

käyntiosoite,
aukiolopäivätja päivittäiset aukioloajat sekä

vaalipäivän äänestyspaikan

nimi Ja

käyntiosoite sekä

muut Väestörekisterikeskuksen määräämät tiedot.

Väestörekisterikeskus antaa kunnanhallituksille tarkempia ohjeita tietojen ilmoittami-

sesta pohjatietojärjestelmään myöhemmin syksyllä 2018 lähetettävässä kirjeessään. Sa-

moin VAT-ohjeessa nro 2b tulee olemaan tarkemmat ohjeet tietojen ilmoittamisesta.

Näihin ohjeisiin on huolellisesti tutustuttava ja niitä tarkoin noudatettava.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipaivän aanestvspai^

merkittävä ja kuitattava pohjatietojärjestelmään viimeistään perjantaina 25.1.2019 klo

12.2 Tiedot merkitään tällöin eduskuntavaalien pohjatietoihin.

Yhdistelmävaalien (europarlamenttivaalien ja maakuntavaalien) äänestyspaikkojen vas-

taavia tietoja, jos ne ovat samat kuin eduskuntavaaleissa, ei tarvitse enää erikseen mer-

kita yhdistelmävaalin pohjatietoihin, koska järjestelmä siirtää eduskuntavaalien tiedot

sinne automaattisesti, kuitenkin lukuun ottamatta ennakkoäänestyspaikkojen aukiolojen

/ce//ona//<q/ojotka on erikseen merkittävä järjestelmään, vaikka ne olisivatkin samat kuin

eduskuntavaaleissa. Samalla tiedot on tarkistettava ja lopuksi kuitattava käytettäviksi yh-

distelmävaaleissa. Yhdistelmävaalien äänestyspaikkojen kuittauksen määräaika on per-

jantai 8.3.2019 klo 12.

2 Vaalilain 9 §:n mukaan äänestyspaikkoina vaaleissa ovat ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän ää-

nestyspaikat, jotka ovat äänestyspaikkarekisterissä päivän päättyessä 51. päivänä ennen vaalipäivää. Käytännössä rekiste-

rin viimeiseksi päivityspäiväksi on kuitenkin määrättävä aikaisempi ajankohta, tässä tapauksessa 25.1.2019, koska jokai-
selle äänioikeutetulle postitettavaan ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeutetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista osoitteineen ja aukioloaikoineen. Oikovedosten valmistamiseen ja tarkistamiseen sekä luette-

loiden painattamiseen on varattava riittävästi aikaa.
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Eduskuntavaalien pohjatietojen merkitseminen voidaan aloittaa maanantaina 14.1.2019

ja yhdistelmävaalien pohjatietojen merkitseminen maanantaina 25.2.2019.

Aänestyspaikkatietojen merkitsemisen ohessa pohjatietojärjestelmään merkittävät muut tiedot

Kunnan keskusvaalilautakunnan on eduskuntavaaleja koskevassa määräajassa

(25.1.2019 klo 12) huolehdittava myös siitä, että pohjatietojärjestelmään merkitään kes-

kusvaalilautakunnan voimassa olevat yhteystiedot ja että tiedot kuitataan järjestelmässä

tarkistetuiksi. Erityisesti tulee huolehtia, että pohjatietoihin merkitään

-ilmoituskorteille tulostuva kunnan keskusvaalilautakunnan puhelinnumero (ns. yleisö-

puhelin) ja
-vaaliluettelon toimitusosoite, jonka tulee olla käyntiosoite (ei PL-osoite).

Näiden tietojen tulisi olla samat kaikissa kolmessa vaalissa ja tällöin ne merkitään ja kui-

tataan pohjatietoihin vain kerran eli eduskuntavaaleja koskevassa määräajassa

(25.1.2019 klo 12).

Pohjatietoihin merkittävien tietojen oikeellisuudesta

Kaikkien edellä mainittujen tietojen eli siis

- ennakkoäänestyspaikkatietojen,

- vaalipäivän äänestyspaikkojen tietojen,

- keskusvaalilautakunnan yhteystietojen sekä lisäksi

- vaaliluettelon toimitusosoitteen

tulee ehdottomasti olla oikein, koska ne (viimeksi mainittua lukuun ottamatta) tuloste-

taan äänioikeutetuille lähetettäviin ilmoituskortteihinja niiden liitteille.

Kunnan tehtävä on siten huolehtia siitä, että pohjatietojärjestelmässä tiedot ovat

-eduskuntavaalien osalta perjantaina 25.1.2019 klo 12 ja

-yhdistelmävaalien osalta perjantaina 8.3.2019 klo 12

lopullisesti siinä muodossa kuin niitä käytetään asianomaisissa vaaleissa. Vastuu tietojen

oikeellisuudesta on siis kunnalla.

6. Kunnan vaaliviranomaiset vuoden 2019 vaaleissa

Seuraavassa esitetään tiivistetysti kunnan vaalivaaliviranomaisia koskevat kelpoisuus-ja

esteellisyyssäännöt vuoden 2019 vaaleissa:

Kunnan keskusvaalilautakunta

Kaikissa kevään 2019 vaaleissa kunnan keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston

1.6.2017 alkaneen valtuustokauden alussa asettama keskusvaalilautakunta.
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Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain (410/2015) mukaan vaalikelpoi-

siä kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuk-

sien mukaan edustettava kunnassa edellisissä (vuoden 2017) kuntavaaleissa ehdokkaita

asettaneita äänestäjäryhmiä.

Esteellisyys: Jäsenten ja varajäsenten esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintolain

(434/2003) 27-30 §:ssä säädetään. Koska keskusvaalilautakunta ei nyt kysymyksessä ole-

vissa vaaleissa huolehdi ehdokasasettelusta, ennakkoäänten laskennasta eikä tarkastus-

laskennasta, esteellisyystilanteet lienevät hyvin harvinaisia niin eduskuntavaaleissa, eu-

roparlamenttivaaleissa kuin maakuntavaaleissakin.

Vaalila uta kunta

Kunnanhallitus asettaa kutakin vaalipäivän äänestyspaikkaa varten vaalilautakunnan.

Vuoden 2019 vaaleissa vaalilautakunnat on lähtökohtaisesti asetettava erikseen edus-

kuntavaaleja varten ja erikseen yhdistelmävaaleja varten. Yhdistelmävaalien vaalilauta-

kunta asetetaan noudattaen, mitä europarlamenttivaalien vaalilautakunnan asettami-

sesta säädetään.

Vaalilain 15 §:n mukaan vaalilautakunnat on asetettava "hyvissä ajoin" ennen vaaleja.

Jos kunnassa osoittautuu käytännössä mahdottomaksi asettaa yhdistelmävaalien vaali-

lautakunnat eduskuntavaalien jälkeen sillä tavalla hyvissä ajoin kuin laissa edellytetään,

ne voidaan joutua asettamaan ennen eduskuntavaaleja. Eduskuntavaalien ehdokasaset-

telu vahvistetaan torstaina 14.3.2019, minkä jälkeen yhdistelmävaalien vaalilautakuntien

jäsenten kelpoisuuteen (ks. alla) voidaan soveltaa vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Jos

vaalilautakunnat asetetaan kuitenkin ennen 14.3.2019, jäsenten kelpoisuuteen sovelle-

taan vuoden 2015 eduskuntavaaleja. Jos yhdistelmävaalien vaalilautakunnat asetetaan

ennen eduskuntavaaleja, ei estettä liene sille, että vaalilautakunnat asetetaan samalla

kertaa sekä eduskuntavaaleihin että yhdistelmävaaleihin.

Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan

luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on, mahdollisuuksien mu-

kaan, edustettava

- eduskuntavaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2015)

eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu ja

- yhdistelmävaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita [yhdistelmävaaleihin

nähden] edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta

kuuluu.

Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla

- eduskuntavaaleissa eduskuntavaalien ehdokas,

- yhdistelmävaaleissa europarlamenttivaalien ehdokas eikä maakuntavaalien ehdokas.

Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan toimintaan.

Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalilauta-

kunnan tehtävissä, kuitenkin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: vaalilautakunnan jäse-

nenä oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa toimia vaalilain 73 §:n 2

momentissa tarkoitettuna äänestäjän avustajana.
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Muuta: Vaalilautakunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimettä-

väliä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.

Vaalitoimikunta

Kunnanhallitus asettaa kuntaan yhden tai useamman vaalitoimikunnan. Vuoden 2019

vaaleissa vaalitoimikunnat on lähtökohtaisesti asetettava erikseen eduskuntavaaleja var-

tenja erikseen yhdistelmävaaleja varten, mutta mitä edellä todetaan tältä osin vaalilau-

takuntien asettamisesta, on voimassa myös vaalitoimikuntien osalta. Yhdistelmävaalien

vaalitoimikunta asetetaan noudattaen, mitä europarlamenttivaalien vaalitoimikunnan

asettamisesta säädetään.

Kelpoisuus: Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan

luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on, mahdollisuuksien mu-

kaan, edustettava

- eduskuntavaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2015)

eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu ja

- yhdistelmävaaleissa niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita [yhdistelmävaaleihin

nähden] edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta

kuuluu.

Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla

- eduskuntavaaleissa eduskuntavaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai

vanhempi;

- yhdistelmävaaleissa europarlamenttivaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, si-

sarus tai vanhempi eikä myöskään maakuntavaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso,

lapsi, sisarus tai vanhempi.

Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa vaalipiirissä

tai maakunnassa: esimerkiksi maakunnassa A ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoi-

nenvaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnassa.3

Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan toimintaan.

Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi nimitetty voi toimia kaikissa vaalitoimi-

kunnan tehtävissä.

Muuta: Vaalitoimjkunnan jäsenellä ja varajäsenellä, erityisesti puheenjohtajaksi nimet-

tavalla tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittävästi aikaa perehtyä siihen.

Yleisen ennakkoäänestyspaikanja kotiäänestyksen vaalitoimitsija

Vaalitoimjtsijat määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Vuoden 2019 vaaleissa keskus-

vaalilautakunta voi määrätä vaalitoimitsijatjoko erikseen, ensin eduskuntavaaleja varten

ja sitten yhdistelmävaaleja varten tai siten, että eduskuntavaaleihin asetetut vaalitoimit-

sijat toimivat vaalitoimitsijoina myös yhdistelmävaaleissa.

3 Tämä johtuu siitä, että äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa kunnassa.
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Kelpoisuus: Vaalitoimitsijana ei voi olla vajaavaltainen4 eikä myöskään

- eduskuntavaaleissa eduskuntavaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus

tai vanhempi;

- yhdistelmävaaleissa europarlamenttivaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, si-

sarus tai vanhempi eikä myöskään maakuntavaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso,

lapsi, sisarus tai vanhempi.

Kelpoisuuteen vaikuttava ehdokkuus tarkoittaa ehdokkuutta missä tahansa vaalipiirissä

tai maakunnassa: esimerkiksi maakunnassa A ehdokkaaksi asetetun sisarus ei ole kelpoi-

nen vaalitoimikunnan jäseneksi missään kunnassa.5

Esteellisyys: Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimitsijan toimintaan.

Tämä tarkoittaa, että vaalitoimitsijaksi määrätty voi toimia kaikissa vaalitoimitsijan teh-

tavissa.

Muuta: Vaalitoimitsijaksi nimettävällä tulee olla riittävä osaaminen tehtävään ja riittä-

västi aikaa perehtyä siihen.

Vaaliavustaja vaalipäivän äänestyspaikalla

Kelpoisuus: Vaaliavustajana ei voi olla vajaavaltainen6 eikä myöskään

- eduskuntavaaleissa eduskuntavaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai

vanhempi;

- yhdistelmävaaleissa europarlamenttivaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso, lapsi, si-

sarus tai vanhempi eikä myöskään maakuntavaalien ehdokas eikä ehdokkaan puoliso,

lapsi, sisarus tai vanhempi.

Esteellisyys: Vaaliavustajalla on vain yksi tehtävä eli äänestäjän avustaminen. Kelpoisuus-

sääntelyllä on riittävästi varmistettu se/ että hän tässä tehtävässään voi avustaa jokaista

avustamista tarvitsevaa äänestäjää.

7. Vaalitietojärjestelmän käyttö

Vuoden 2019 vaaleissa kaikki kunnat käyttävät seuraavia vaalitietojärjestelmän osajär-

jestelmiä:

l) pohjatietojärjestelmä (keskusvaalilautakunta),

2) äänioikeustietojärjestelmä (ennakkoäänestyksen vaalitoimitsija, keskusvaalilauta-

kunta ns. "jälkikirjauksissa"),

3) tuloslaskentajärjestelmä alustavassa ääntenlaskennassa (keskusvaalilautakunta).

Vaalitietojärjestelmän käyttöä hallinnoi Oikeusrekisterikeskus (ORK), jossa on järjestel-

man pääkäyttäjä sekä vaalituki (vaalituki@om.fi)/ joka antaa järjestelmän käytöstä tar-

kemmat ohjeet. Vaalitietojärjestelmän käyttöpalvelutoimittajana jatkaa Tieto Oyj.

4 Alle 18-vuotias tai vajaavaltaiseksi julistettu.

5 Ks. alaviite 3.

6 Alle 18-vuotias tai vajaavaltaiseksi julistettu.
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Vaalitietojärjestelmän käyttäjähallinta perustuu ns. vahvaan tunnistamiseen eli jokaisella

vaalitietojärjestelmän osajärjestelmää käyttävällä henkilöllä tulee olla suomi.fi -tunnis-

tautumisessa toimiva tunnistautumistapa eli joko sirullinen henkilökortti, verkkopankki-

tunnuksetta! matkapuhelimeen liitetty henkilövarmenne (mobiilivarmenne).

Joihinkin osajärjestelmiin on presidentinvaalin jälkeen tehty joukko pienehköjä toimin-

nallisia parannuksia käyttäjiltä saatujen palautteiden pohjalta. Pääosin järjestelmien

käyttäminen on kuitenkin samanlaista kuin edellisessä presidentinvaalissa.

Vaalitietojärjestelmän tuotantokäyttö aloitetaan maanantaina 14.1.2019, jolloin edus-

kuntavaalien pohjatietojärjestelmä avautuu keskusvaalilautakuntien käyttöön. Vaalituki

antaa vaalitjetojarjestelman kaviosta tarkempia ohjeita, aikatauluja ia_muisU!tyksia_erik-.

seen vaalien valmisteluperiodin aikana.

Seuraavassa kiinnitetään kuntien huomiota vielä kahteen erityiseen käyttötapaukseen.

Aänioikeustietojärjestelmän käyttäminen vaalipäivänä

Aänioikeustietojärjestelmää ("sähköinen vaaliluettelo") on käytetty vaalipäivän äänes-

tyksessä useissa kunnissa vuodesta 2011 lukien. Viime presidentinvaalissa se oli käytössä

136 kunnassa 619 äänestysalueella. Kuntien kokemukset sähköisestä vaaliluettelosta

ovat olleet pääosin myönteisiä.

Sähköistä vaaliluetteloa voidaan käyttää paperisen vaaliluettelon sijasta tai sen rinnalla.

Jokaisella äänestysalueella on kuitenkin ehdottomasti oltava varalla myös paperinen vaa-

liluettelo.

Vuoden 2019 vaaleissa sähköisen vaaliluettelon käyttöä vaalipäivän äänestyksessä jatke-

taan maltillisesti, alustavan suunnitelman mukaan seuraavasti:

- Vuosien 2011-2018 vaaleissa järjestelmää käyttäneet kunnat: Järjestelmää voidaan

käyttää millä tahansa kunnan päättämillä äänestysalueilla. Kunnan on kuitenkin hyvissä

ajoin ennen vaaleja ilmoitettava nämä äänestysalueet vaalituelle.

- Muut kunnat: Kunta voi ilmoittaa vaalituelle kiinnostuksensa käyttää järjestelmää yh-

della äänestysalueella. Sen jälkeen vaalituki arvioi, onko kunnan mukaantulo asianmu-

kaista vaalitietojärjestelmän kokonaisuuden käyttö huomioiden.

Oikeusministeriö ja vaalituki varaavat itselleen mahdollisuuden rajoittaa mukaan tule-

vien äänestysalueiden lukumäärää. Kunta voi myös perua tekemänsä ilmoittautumisen,

jos ilmenee esimerkiksi teknisiä ongelmia.

Korostettakoon vielä, että sähköisen vaaliluettelon käyttäminen vaalipäivän äänestyk-

sessä on näissä vaaleissa ja myös jatkossa kunnalle täysin vapaaehtoista eli mahdollisuus

käyttää pelkästään paperista vaaliluetteloa tulee jatkossakin säilymään. Näin ollen mah-

dollinen sähköisen vaaliluettelon käyttö ei ole peruste vähentää äänestysalueiden mää-

rää (ks. tämän kirjeen s. 6).
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Laskentajärjestelmän käyttö alustavassa laskennassa suoraan äänestysalueelta

Alustavan laskennan tuloksia on useissa kunnissa tallennettu tuloslaskentajärjestelmään

suoraan äänestysalueilta vuodesta 2014 lukien. Vuoden 2018 presidentinvaalissa suora

tallennus oli käytössä 67 kunnassa 384 äänestysalueella. Kuntien kokemukset tästäkin

menettelystä olivat myönteisiä.

Vuoden 2019 suoraa tallennusta aiemmin käyttäneet kunnat voivat halutessaan jatkaa

samaa menettelyä ilmoittamalla askeistaan vaalituelle. Myös muut kunnat voivat ilmoit-

taa vaalituelle kiinnostuksensa sanottuun menettelyyn. Tarkoitus on kuitenkin edetä

tässä asiassa maltillisesti, joten muut kunnat voivat tulla mukaan näissä vaaleissa enin-

tään yhdellä äänestysalueella. Ministeriö ja vaalituki varaavat tältäkin osin itselleen mah-

dollisuuden rajoittaa mukaan tulevien kuntien ja äänestysalueiden lukumäärää ja kun-

nalla on myös ilmoittautumisensa perumismahdollisuus.

Menettelyä käyttävillä äänestysalueilla tulee kuitenkin olla varajärjestelmänä perintei-

nen menettely laskentatietojen ilmoittamisesta kunnan ilmoituskeskukselle.

8. Vaalimateriaalija vaaliohjeet

Oikeusministeriön vaalimateriaalin tilausjärjestelmä avataan keskusvaalilautakuntien

käyttöön maanantaina 10.12.2018. Keskusvaalilautakunnan tulee merkitä järjestelmään

kaikissa kolmessa vaalissa (eduskuntavaaleissa, europarlamenttivaaleissa ja maakunta-

vaaleissa) tarvitsemansa vaalimateriaali. Tilaukset on merkittävä tilausjärjestelmään vii-

meistään 7.1.2019.

Oikeusministeriö lähettää tilausjärjestelmän käytöstä tarkemmat ohjeet erikseen sähkö-

postitse.

Vaalimateriaalin jakelu keskusvaalilautakunnille suoritetaan maaliskuussa 2019 yhtenä

lähetyksenä, jossa on kaikkien kolmen vaalin materiaali.

Oikeusministeriö muistuttaa kuntia siitä, että edellisten vaalien käyttämättömät äänes-

tysliput on ehdottomasti hävitettävä. Samoin on hävitettävä kaikki ikkunattomat vaali-

kuoret.

Vaaliohjeetja vaalitietojärjestelmän käyttöohjeet (VAT-ohjeet) jaetaan keskusvaalilauta-

kunnille helmi-maaliskuussa 2019, kuitenkin niin, että VAT-ohjeet nro l ja 2b jaetaan

kunnille jo joulukuussa 2018.

Uusien vaaliuurnien tarpeesta ja vanhojen vaaliuurnien kierrättämisestä ojkeusministe-

rio lähettää erillisen sähköpostikyselyn joulukuussa 2018.
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9. Vaalikoulutus

Oikeusministeriön koulutus

Oikeusministeriö järjestää kuntien keskusvaalilautakunnille kevään 2019 vaalien toimit-

tamisesta helmikuussa 12 koulutustilaisuutta, joista yksi on ruotsinkielinen ja muut suo-

menkielisiä. Kaikissa tilaisuuksissa voi kuitenkin esittää kysymyksiä suomeksi ja ruotsiksi.

Koulutuspäivät ja -paikat osoitteineen esitetään tämän kirjeen liitteessä 2. Kahteen tilai-

suuteen voi osallistua myös Skypen välityksellä. Lisäksi oikeusministeriö laatii ensimmäi-

sestä koulutuksesta (5.2.2019) videon, joka tulee noin kahden viikon kuluessa nähtäväksi

vaalitietojärjestelmän kautta.

Koulutustilaisuuksiin osallistuminen on vapaaehtoista. Niihin ei tarvitse erikseen ilmoit-

tautua, vaan riittää, kun osallistujat saapuvat paikalle. Koulutustilojen rajoitetusta koosta

johtuen suositellaan, että kustakin kunnasta osallistuisi koulutuspäivään enintään kolme-

neljä henkilöä. Osallistuminen on maksutonta, mutta toisaalta oikeusministeriö ei korvaa

osallistujien matka-eikä ruokailukuluja.

Koulutuksessa käydään läpi vaaliohjeissa ja VAT-ohjeissa selostettavia asioita sekä edus-

kuntavaalien että yhdistelmävaalien osalta;

-kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät,

-ennakkoäänestyksen järjestäminen,

-vaalipäivän äänestyksen järjestäminen,

-vaalitietojärjestelmän käyttö:

-äänioikeustietojärjestelmä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa,

-äänioikeustietojärjestelmä keskusvaalilautakunnassa ("jälkikirjaukset"),

-äänioikeustietojärjestelmä vaalilautakunnassa ("sähköinen vaaliluettelo"),

-tuloslaskentajärjestelmä (alustava ääntenlaskenta).

Kunnan oma koulutus

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee kouluttaa, opastaa ja neuvoa kunnan muita vaali-

viranomaisia (vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat sekä yleisten ennakkoäänestyspaikko-

jen ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijat), jotta nämä suoriutuvat heille kuuluvista tehtä-

vistä. Keskusvaalilautakunta voi käyttää koulutusmateriaalina esimerkiksi oikeusministe-

riön vaaliohjeita ja VAT-ohjeita.

Vaalitietojärjestelmän koulutuskanta, jossa voi harjoitella eri osajärjestelmien käyttöä,

on kuntien käytettävissä 4.2.2019 lukien.

10. Kunnille suoritettava kertakorvaus

Oikeusministeriö suorittaa kunnalle sekä eduskuntavaaleissa että europarlamenttivaa-

leissa vaalilain 188 §:n mukaisena kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromää-

rän jokaiselta äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Molemmat korvaukset suoritetaan

kunnille loppuvuodesta 2019.
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Europarlamenttivaalien kanssa samanaikaisesti toimitettavista maakuntavaaleista ei

suoriteta kertakorvausta.

11. Muuta

Oikeusministeriön ja vaalituen viestintä keskusvaalilautakunnille

Eduskuntavaalien ja yhdistelmävaalien valmistelun ja toimittamisen aikana oikeusminis-

teriä ja vaalituki tulevat viestimään keskusvaalilautakunnille pääasiassa sähköpostitse.

Keskusvaalilautakunnan onkin jo tässä vaiheessa syytä tarkistaa, että sillä on toimiva säh-

köpostiosoite. Viime presidentinvaalin aikaiset keskusvaalilautakuntien yhteystiedot on

koottu sivulle https://vaalit.fi/vhteystiedot. Sähköpostiosoitteiden mahdolliset muutok-

set tulee merkitä vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään, 14.1.2019 lukien tuo-

tantokantaan ja sitä ennen vaalipohjaan. Mikäli kukaan kunnassa ei pääse kirjautumaan

vaalitietojärjestelmään, muutokset tulee ilmoittaa vaalituen kautta (vaalituki@om.fi).

Kirjeen toimittaminen keskusvaalilautakunnalle

Oikeusministeriö pyytää kunnanhallitusta saattamaan tämän kirjeen kunnan keskusvaa-

lilautakunnan tietoon. Kirje on luettavissa oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi.



15(41)

12. Lisätietoa

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä kysymyksistä:

- www.vaalit.fi,

- vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 02951 50128, etunimi.j.sukunimi@om.fi,

- neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen, puh.0295150127,

- hallitussihteeri Laura Peuraniemi, puh. 02951 50037,

- hallinnollinen avustaja Terttu Tuomi, puh. 02951 50206,
- VAT-asioissa oikeusrekisterikeskuksen (ORK) vaalituki, puh. 02956 65609Jossa vastaa-

vat Anniina Tjurin, Marita Kolehmainen, Anni Vornanen, Atte Koskinen, Henrik Jaakkola,

Maarika Kujanen ja Antti Kaakinen.

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@om.fi sekä vaalituki@om.fi.

Vaalijohtaja

Neuvotteleva virkamies

Arto Jääskeläinen

fcs^^U^—- -
Heini Huotarinen

LIITTEET l) Äänestyspaikkojen määräämisestä
2)Vaalikoulutukset2019

3) Eräitä määräaikoja vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

4) Eräitä määräaikoja vuoden 2019 europarlamenttivaaleissaja maakuntavaaleissa

TIEDOKSI: Ulkoministeriö
Valtiovarainministeriö / kuntaosasto

Väestörekisterikeskus

Suomen Kuntaliitto
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LIITE l:

ÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMISESTÄ

l. Yleiset ennakkoäänestyspaikat

Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja määrätessään kunnan tulee kiinnittää huomiota seu-

raaviin asioihin:

Ennakkoäänestyspaikkoja oltava riittävästi

Kunnan on ehdottomasti huolehdittava siitä, että yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on kun-

nassa riittävästi suhteessa kunnan äänioikeutettujen määrään, jotta ennakkoon äänestämi-

nen olisi äänestäjille mahdollisimman vaivatonta ja vähän aikaa vievää.

Missä ennakkoäänestyspaikan tulisi sijaita?

Ennakkoäänestyspaikaton syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin Joihin äänestäjien on help-

poa tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Yksi hyvä tapa on sijoittaa ennakkoäänestys-

paikkoja sinne, missä äänestäjien muutoinkin tiedetään liikkuvan. Kuitenkin myös taaja-

mien ulkopuolella asuville on järjestettävä asianmukaiset ennakkoäänestysmahdollisuu-

det.

Ennakkoäänestyspaikan on oltava aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään mahdol-

lisimman puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät tulevat sinne mieluusti.

Viimeisimmissä vaaleissa hyviä kokemuksia on saatu mm.

- postikonttoreista,

- kirjastoista,

-erilaisten liike-tai kauppakeskusten aulatiloista,

- kunnantaloista ja muista kunnan virastoista,

-eri oppilaitoksista,

-kunnan palvelukeskuksista ja

-yhteispalvelupisteistä sekä

- liikkuvista äänestyspaikoista eli äänestysbusseistaja yhteysaluksistaja vastaavista.

Yksi esimerkki uudenlaisesta ratkaisusta on ollut Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaa-

liin perustettu yleinen ennakkoäänestyspaikka.

Yleistä ennakkoäänestyspaikkaa ei saa sijoittaa sellaiseen paikkaan, johon kaikilla äänioikeu-

tetuilla ei ole pääsyä. Tällaisia paikkoja saattavat olla esimerkiksi varuskunta-alueet.
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Ennakkoäänestyspaikkojenesteettömyys

Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten ennakkoäänestämismahdollisuuksiin on

kiinnitettävä huomiota. Mahdollisuuksien mukaan vammaisten käyttämille kulkuvälineille

on pyrittävä varaamaan pysäköintitilaa ennakkoäänestyspaikan välittömässä läheisyydessä

ja järjestämään heidän avustamisensa äänestyspaikan uiko- ja sisäpuolella. Aänestyspai-

kalla mahdollisesti olevat kynnykset ja portaat on varustettava esimerkiksi sellaisella luis-

kalla, että rollaattoria tai sähkökäyttöistä pyörätuolia käyttävä pääsee esteettä äänestysti-

laan. Pyörätuolia käyttäviä varten tulisi myös olla äänestyskoppi, johon pyörätuoli mahtuu

tai pöydälle asetettava irrallinen kirjoitusalusta varustettuna suojuksella, jonka turvin ää-

nestäjä voi muiden näkemättä täyttää äänestyslippunsa. Aiemmissa vaaleissa esteettömyy-

dessä mahdollisesti havaitut puutteet tulee pyrkiä korjaamaan. Oikeusministeriön vaalioh-

jeissa tulee olemaan tarkempaa ohjeistusta esteettömyyden käytännön toteuttamisesta.

Järjestyksenpidon ja vaalimainontakiellon huomioiminen

Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava tarkoitukseensa myös

järjestyksenpidon kannalta. Vaalilain 56 §:n l momentissa on säädetty järjestyksestä ennak-

koäänestyspaikassaja siihen liittyen niin sanotusta vaalimainontakiellosta. Käytännön syistä

vaalimainontakiellon ulottuvuus voi eräissä ennakkoäänestyspaikoissa olla alueellisesti ra-

jatumpi kuin yleensä vaalipäivänä äänestysalueen äänestyspaikassa. Mikäli ennakkoäänes-

tyspaikka perustetaan esimerkiksi kauppakeskukseen, kunnan keskusvaalilautakunnan on

tarvittaessa etukäteen oltava yhteydessä kauppakeskuksen johtoon ja varmistauduttava

siitä, että ennakkoäänestys otetaan asianmukaisesti huomioon kauppakeskuksen muussa

toiminnassa. Tällöin yhtenä vaalimainontakiellon ulottuvuutta koskevana vähimmäisvaati-

muksena voidaan pitää sitä, että vaalikampanjointi ja vaalimainonta eivät saa näkyä tai kuu-

lua ennakkoäänestyspaikkaan eikä sen ulko-ovelle/sisäänkäyntiin.

Riittävästi tilaa ja vaalitoimitsijoita

Ennakkoäänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja

luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapausja vaalirauha turvaten (vaalilain 56 §

2 mom.). Tilaan tulee voida sijoittaa tarpeellinen määrä pisteitä, joissa tarkastetaan äänes-

täjän henkilöllisyys, annetaan äänestyslippu ja otetaan äänestys vastaan. Tilan tulee olla si-

ten mitoitettu ja järjestetty, että ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisimman vähän.

Usein ruuhkat syntyvät siitä, että ennakkoäänestyspaikka on sijoitettu sellaiseen tilaan, jo-

hon mahtuu liian vähän äänestyskoppeja ja äänestyksen vastaanottopisteitä ja/tai siitä, että

ennakkoäänestyspaikassa on muista syistä liian vähän vaalitoimitsijoita nimenomaan ää-

nestyksen vastaanottopisteissä. Ennakkoäänestyksessä aikaa ei yleensä vie äänestäjän

käynti äänestyskopissa, vaan sen jälkeinen asiointi vaalitoimitsijan kanssa (vaalitoimitsija

leimaa äänestyslipun, lippu suljetaan vaalikuoreen, lähetekirje laaditaan ja allekirjoitetaan,

vaalikuori ja lähetekirje suljetaan lähetekuoreen sekä äänioikeusrekisteriin tehdään mer-

kintä siitä, että äänestäjä on äänestänyt). Kuntien tuleekin huolehtia siitä, että vastaanotto-

pisteitä on riittävästi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ennakkoäänestyspaikassa tu-

lee olla riittävästi henkilöstöä ja että ennakkoäänestyspaikka sijoitetaan riittävän suureen
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tilaan/ jotta äänestystoimitus sujuu äänestäjän kannalta mahdollisimman joutuisasti ja vai-

vattomasti.

Paloturvallisuus

Ennakkoäänestyspaikka on sijoitettava rakennuksessa niin, että rakennuksen poistumis-

tiet pidetään esteettöminä. Poistumisteiden opasteita ei saa peittää. Järjestelyjen asian-

mukaisuus on syytä tarvittaessa etukäteen varmistaa alueelliselta pelastusviranomai-

selta.

Ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivätja -kellonajat

Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennakkoäänestystä

varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallituk-

sen päätöksellä erityisistä syistä toisin määrätä. Erityinen syy voi olla lähinnä vain kunnan

jonkin alueen tai taajaman vähäiseksi arvioitu äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa tulisi

kuitenkin olla vähintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena

ennakkoäänestysajanjakson päivänä. Tällaisen ennakkoäänestyspaikan lisäksi on mah-

dollista perustaa kunnan eri alueille ennakkoäänestyspaikkoja, jotka ovat auki vähem-

man kuin seitsemän päivää.

Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan päivittäi-

set aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivi-

sin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9 eikä

kello 18 jälkeen. Hyväksi havaittu käytäntö on, että ainakin ennakkoäänestyksen ajanjak-

son kahtena viimeisenä päivänä yleinen ennakkoäänestyspaikka pidetään avoinna kello

20 saakka.

Viimeisimmissä vaaleissa on monissa kunnissa maaseudulla pyritty turvaamaan äänestys-

mahdollisuuksia perustamalla kirkonkylän lisäksi myös pienempiin kyliin yleisiä ennakkoää-

nestyspaikkoja, jotka ovat avoinna lyhyehkön ajan liikkuvan ennakkoäänestyspaikan tavoin.
Esimerkiksi eräässä kunnassa viimeisissä vaaleissa aikaisemman kirkonkylällä sijaitsevan

yleisen ennakkoäänestyspaikan lisäksi kunta on perustanut eri kylille yhteensä kahdeksan

lyhyen aukioloajan yleistä ennakkoäänestyspaikkaa.

Mahdollisimman pysyvät ennakkoäänestyspaikat

Ennakkoäänestyspaikkojen olisi hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen. Näin edistetään

sitä, että äänestäjät tietävät, missä äänestyspaikka on. Paikkojen lopettaminen tai siirtä-

minen taikka niiden vakiintuneiden aukioloaikojen muuttaminen ilman pakottavaa syytä

saattaa aiheuttaa epätietoisuutta äänestäjien keskuudessa.

Tehokas tiedotus

Kunnan on tehokkaasti tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä ennakkoäänestys-

paikoista ja niiden aukioloajoista. Käytännössä asian voi hoitaa kuulutuksin, julkaisemalla
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tiedot kunnan kotisivuilla, julisteilla kadunvarsimainostelineissä, sanomalehti-ilmoitte-

lulla, sanomalehtijutuilla, koteihin jaettavilla tiedotteilla, kunnan kotisivuilla jne. Paikalli-

sille tiedotusvälineille tulisi lähettää luettelo ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukiolo-

ajoista.

Edellisten vaalien tapaan kullekin ääniojkeutetulle lähetettävään jlmoituskorttiin iiite-

tään äänestyspaikkarekisteristä koottava luettelo hänen oman vaalipiirinsä yleisistä en-

nakkoäänestyspaikoista.

Tehokas opastus äänestystilaan

Opastus ennakkoäänestyspaikalle tulee järjestää selkeästi esimerkiksi kadunvarsitauluin

ja viitoituksin. Erityisesti silloin, kun ennakkoäänestyspaikka on sellaisessa tilassa, jonka

läheisyydessä tai ympärillä on paljon muutakin toimintaa (esimerkiksi kauppakeskuk-

sessa), tulee selkeään opastukseen kiinnittää huomiota.

Miten liikkuva ennakkoäänestyspaikka käytännössä toteutetaan?

Liikkuva ennakkoäänestyspaikka voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavasti: rakennetaan

äänestystila bussiin tai vastaavaan kulkuneuvoon, suunnitellaan päivittäinen reitti kel-

lonaikoineen, tiedotetaan tehokkaasti bussin pysähdyspaikoista ja aikatauluista, minkä

jälkeen toteutetaan reitti ja suoritetaan äänestys. Bussin jokainen pysähdyspaikka on tal-

lennettävä osoitteineen ja keltonaikoineen vaalitietojärjestelmään sisältyvään äänestys-

paikkarekisteriin. Kunnan sisäinen tiedottaminen liikkuvan ennakkoäänestyspaikan py-

sähdyspaikoista on tärkeää siksikin, että äänestäjille postitettavan ilmoituskortin liit-

teessä niitä ei erikseen mainita.

2. Vaalipäivän äänestyspaikat

Vaalipäivän äänestyspaikkoja määrätessään kunnan tulee kiinnittää huomiota seuraaviin

asioihin:

-Äänestyspaikan tulee pääsääntöisesti olla äänestysalueella, mutta erityisistä syistä se voi-

daan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille

kohtuutonta haittaa;

-Eduskunnan oikeusasiamies katsoi ratkaisussaan 3.3.1999 (dnro 2009/4/96), että vaalipäi-

van äänestyspaikkana käytettävän huoneiston sopivuutta harkittaessa tulisi yhtenä näkö-

kohtana ottaa huomioon myös huoneiston aatteellinen luonne ja käyttötarkoitus. Kansa-

laisten yhdenvertaisuuden ja julkisen vallan puolueettomuuden näkökulmasta tulisi olla

pyrkimyksenä, että vaalihuoneistot ovat aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman neut-

raaleja. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies puolestaan totesi ratkaisussaan 30.10.2013

(dnro 4607/4/12), että demokratian asianmukainen toteutuminen edellyttää, että ää-

nestäjät voivat vaalipäivänä käyttää äänioikeuttaan mahdollisimman puolueettomassa

tilassa. Merkittävää painoarvoa ei kuitenkaan tulisi antaa sille seikalle, mikä taho omistaa
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äänestystilan. Merkittävämpänä perusteena on pidettävä tilan sopivuutta arvioitaessa

sen käyttötarkoitusta ja varustelua;

-Varsinaisen äänestyshuoneen lisäksi äänestyspaikassa tulee olla odotustilaa. Jollei erillistä

odotushuonetta ole käytettävissä, on erityinen paikka äänestyshuoneen vieressä sopivalla

tavalla erotettava niin, että äänestäjät voivat siitä suoraan siirtyä äänestyshuoneeseen.

Tämä paikka on voitava sulkea siten, että pääsy sinne estetään muilta kuin niiltä äänestä-

jiltä, jotka ovat saapuneet ennen kello 20;

-Äänestyspaikan esteettömyyden, järjestyksenpidon, opastuksen sekä paloturvallisuuden

osalta viitataan siihen, mitä edellä ennakkoäänestyspaikkojen osalta todetaan.
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LIITE 2:

VAALIKOULUTUKSET 2019

Kaikki koulutustilaisuudet alkavat klo 9 ja päättyvät noin klo 15.30.

Koulutuksen sisältö on sama kaikissa tilaisuuksissa ja niihin voi osallistua myös muussa kuin

omassa vaalipiirissä.

l. Helsingin vaalipiiri ja Uudenmaan vaalipiiri

Aika: Tiistai 5.2.2019

Paikka: Tiedekeskus Heureka / Auditorio

Osoite: Tiedepuisto l, 01300 VANTAA

2. Varsinais-Suomen vaalipiiri

Aika: Tiistai 12.2.2019

Paikka: Kokouskeskus Mauno / Presidentti-auditorio

Osoite: BioCity, Tykistökatu 6, 20520 TURKU

3. Satakunnan vaalipiiri

Aika: Maanantai 11.2.2019

Paikka: Porin kaupungintalo/Valtuustosali

Osoite: Hallituskatu 12, 28100 PORI

4. Hämeen vaalipiiri

- osallistumismahdollisuus myös Skypen välityksellä (tarkemmat osallistumisohjeet annetaan myö-

hemmin erikseen)

Aika: Perjantai 15.2.2019

Paikka: Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas / Kokoushuone l

Osoite: Paasikiventie 2,13200 HÄMEENLINNA

5. Pirkanmaan vaalipiiri

- osallistumismahdollisuus myös Skypen välityksellä (tarkemmat osallistumisohjeet annetaan myö-

hemmin erikseen)

Aika: Perjantai 8.2.2019

Paikka: Tampere-talo/Sonaatti l

Osoite: Yliopistonkatu 55, 33100 TAMPERE
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6. Kaakkois-Suomen vaalipiiri

Aika: Perjantai 22.2.2019

Paikka: Mikkelin kaupungintalo/Valtuustosali

Osoite: Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 MIKKELI

7. Savo-Karjalan vaalipiiri

Aika: Torstai 21.2.2019

Paikka: Kuopion valtuustotalo

Osoite: Suokatu 42, 70100 KUOPIO (käynti pääovista)

8. Vaasan vaalipiiri

Suomenkielinen:

Aika: Maanantai 18.2.2019

Paikka: Original Sokos Hotel Royal Vaasa / Wickström

Osoite: Hovioikeudenpuistikko 18, 65100 VAASA

Ruotsinkielinen:

Aika: Tiistai 19.2.2019

Paikka: Original Sokos Hotel Royal Vaasa / Wickström

Osoite: Hovioikeudenpuistikko 18, 65100 VAASA

9. Keski-Suomen vaalipiiri

Aika: Torstai 14.2.2019

Paikka: Cygnaeustalo, 2, krs / Anni ja Helmi

Osoite: Cygnaeuksenkatu l, 40100 JYVÄSKYLÄ

10. Oulun vaalipiiri

Aika: Torstai 14.2.2019

Paikka: Sokos Hotel Arinan kokoustilat, Kauppakeskus Valkea, 4. krs / Valkea 1-2

Osoite: Isokatu 25, 90100 OULU

11. Lapin vaalipiiri

Aika: Perjantai 15.2.2019

Paikka: Santa's Hotel Santa Claus / Koulutustila

Osoite: Korkalonkatu 29, 96200 ROVANIEMI

Koulutustilaisuudessa ei jaeta kirjallista materiaalia. Otathan mukaan omat muistiinpanovälineet ja

vaaliohjeen nro l.
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Eräitä määräaikoja
vuoden 2019 eduskuntavaaleissa

LIITE 3:

Vaalipäivä 14.4.2019

Ajankohta

Kesä 2017

Huhtikuu 2018
viimeistään

14.10.2018

aikaisintaan

14.10.2018

Marraskuu 2018 (hyvissä
ajoin)

Hyvissä ajoin

Hyvissä ajoin

Hyvissä ajoin

Hyvissä ajoin

7 Toimija

Valtuusto

Valtuusto

Ehdokas

Puolue

Valtioneuvosto

Aluehallintovirasto

Valtioneuvosto

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Toimenpide

Kunnan keskusvaalilautakunnan

asettaminen

Äänestysaluejaon muuttaminen

tarvittaessa ja muutoksesta II-

maittaminen maistraatille

Ehdokkaan vaalirahoituksella

katettavien eduskuntavaalien

vaalikampanjan toteuttamisku-

lujen aiheutuminen alkaa

Eduskuntavaalien kampanja-

aika alkaa

Kansanedustajien paikkojen

jako vaalipiirien kesken [väestö-

tietojärjestelmässä 31.10.2018

olevien tietojen mukaan]

Vaalipiirilautakuntien asettami-

nen

Asetus eduskuntavaaleissa en-

nakkoäänestyspaikkoina ole-

vista Suomen edustustoista ja

niiden toimipaikoista

Kunnassa olevista yleisistä en-

nakkoäänestyspaikoista päättä-

minen

Ennakkoäänestyspaikkoina ole-

vien sosiaalihuollon toimintayk-

siköiden määrääminen

Vaalilaki

13§lja3
mom.

8§lja2
mom.

8

9

6§

ll§lja2
mom.

9§1
mom.

2) kohta

9§1
mom.

l) kohta

9§1
mom.

3) kohta

7 Järjestysnumero osoittaa, monentenako päivänä ennen tai jälkeen vaalipäivän toimenpide vaalilain (714/1998) mukaan
on suoritettava.

8 L ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) 2 § l mom.
9 Puoluelaki (683/2010) 8 § 3 mom.
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Hyvissä ajoin

Hyvissä ajoin

Maanantai 14.1.

aikaisintaan

Viipymättä kirjeäänestysasi-

akirjatilauksen vastaanoton

jälkeen

Perjantai 25.1.2019 klo 12

viimeistään

Perjantai 25.1.2019 klo 12

viimeistään10

Perjantai 25.1.2019 klo 12

viimeistään

Hyvissä ajoin

Hyvissä ajoin

Hyvissä ajoin

Hyvissä ajoin

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Aänioikeutettu

Oikeusministeriö

Keskusvaalilautakunta

Kunnanhallitus/
keskusvaalilautakunta

Kunnanhallitus/
keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Suomen edustuston

päällikkö

Suomalaisen laivan

päällikkö

Vaalipäivän äänestyspaikoista

päättäminen

Vaalilautakuntien ja vaalitoi-

mikuntien asettaminen

Kirjeäänestysasiakirjojen
tilaaminen alkaa

Kirjeäänestysasiakirjojen
lähettäminen asiakirjat tilanne-

llle

Keskusvaalilautakunnan yhteys-

tietojen ilmoittaminen Väestö-

rekisterikeskukselle vaalitieto-

järjestelmän kautta

Kunnan yleisten ennakkoäänes-

tyspaikkojen tietojen ilmoitta-

minen Väestörekisterikeskuk-

selle vaalitietojärjestelmän

kautta

Kunnan vaalipäivän äänestys-

paikkojen tietojen ilmoittami-

nen Väestörekisterikeskukselle

vaalitietojärjestelmän kautta

Tiedottaminen kunnan alueella

olevista ennakkoäänestyspai-

kaista ja vaalipäivän äänestys-

paikoista

Vaalitoimitsijoiden määräämi-

nen kotimaan yleiseen ennakko-

äänestyspaikkaan

Vaalitoimitsijan määrääminen

ulkomailla olevaan yleiseen en-

nakkoäänestyspaikkaan

Vaalitoimitsijan määrääminen

laivaäänestystä varten

9§3
mom.

15 §

66 c §

66 c §4

mom.

13 §4
mom.

9§4
mom.

9§4
mom.

49 § l
mom.ja

67 §3
mom.

17 §2
mom.

17 §2
mom.

17 §2
mom.

loVaalilain mukainen viimeinen ajankohta olisi perjantai 22.2.2019, mutta oikeusministeriön kirjeestä 1.10.2018

VN/4971/2018 ilmenevästä syystä (jokaiselle äänioikeutetulle postitettavaan ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeu-
tetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista osoitteineen ja aukioloaikoineen) johtuen ilmoituk-

set tulee tehdä viimeistään 25.1.2019.
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Hyvissä ajoin

Perjantai 22.2.2019 klo 24

Maanantai 25.2.2019

viimeistään

Maanantai 25.2.2019

viimeistään

Maanantai 25.2.2019

viimeistään

Keskiviikko 27.2.2019

viimeistään

Maanantai 4.3.2019

Tiistai 5.3.2019 ennen

kello 16

Maanantai 11.3.2019

51.

48.

48.

48.

46.

41.

40.

34.

Oikeusministeriö

Maistraatit

Vaalipiirilautakunta

Oikeusministeriö

Puolue

Väestörekisterikeskus

Maistraatit

Vaaliasiamies

Vaalipiirilautakunta

Tiedottaminen yleisistä ennak-

koäänestyspaikoistaja äänes-

tysajoista niissä

Aänioikeusrekisterin tietojen

määräytyminen

Päätös ehdokashakemusten

vastaanottojärjestelyistä

Päätöksestä on laadittava kuu-

lutus, joka on annettava tie-

doksi puolueiden ilmoittamille
vaaliasiamiehille, pantava näh-

taville vaalipjirilautakunnan ko-

koushuoneistossa ja julkaistava

virallisessa lehdessä

Puoluerekisteriin merkittyjen

puolueiden ja niiden nimenkir-

joittajien ilmoittaminen vaalipii-

rilautakunnille

Vaaliasiamiehenja hänen vara-

miehensä ilmoittaminen vaali-

piirilautakunnalle

Äänioikeusrekisterin perustami-

nen

Äänioikeusrekisterin nähtä-

vänäpidon aloittaminen maist-

raateissaja mahdollisissa

muissa Väestörekisterikeskuk-

sen määräämissä paikoissa

Ehdokashakemus sekä ilmoitus

vaaliliitosta ja ilmoitus yhteislis-

tästä annettava vaalipiirilauta-

kunnalle

Ehdokashakemusten tarkasta-

minen ja mahdolliset huomau-

tukset vaaliasiamiehille

Puolueiden, yhteislistojen ja va-

litsijayhdistysten keskinäisen
järjestyksen määrääminen eh-

dokaslistojen yhdistelmää var-

ten

49 §3
mom.

18§2ja3
mom.

34 §

32 §

120 §4
mom.

18 § l
mom.

23 § l
mom.

121 §,
123 § ja
125 § l
mom.

36 §

37 §



26(41)

Keskiviikko 13.3.2019 ennen

kello 16

Keskiviikko 13.3.2019 kello

16 jälkeen

Torstai 14.3.2019 ennen

kello 12

Torstai 14.3.2019 ennen eh-

dokaslistojen yhdistelmän
laatimista

Torstai 14.3.2019 viimeis-

tään klo 16 aloitettavassa

kokouksessa

Ehdokaslistojen yhdistelmän
laatimisen jälkeen

Torstai 14.3.2019

Torstai 14.3.2019

aikaisintaan

Ehdokaslistojen laatimisen

jälkeen

Torstai 21.3.2019

viimeistään

32.

32.

31.

31.

31.

31.

31.

24.

Vaaliasiamies

Vaalipiirilautakunta

Vaaliasiamies

Vaalipiirilautakunta

Vaalipiirilautakunta

Vaalipiirilautakunta

Vaalipiirilautakunta

Kirjeitse äänestävä

Ehdokas

»/äestörekisterikeskus

Ehdokashakemuksen ja siihen

liitettyjen asiakirjojen oikaisemi-

nenja täydentäminen tarvitta-

essa

Määräaikana saapuneiden eh-

dokashakemusten uudelleen kä-

sitteleminenja päätökset vaali-

liittoja ja yhteislistoja koskevien
ilmoitusten johdosta

Puolueen tai valitsijayhdistyk-

senjonka ilmoitusta vaaliliit-

toontaiyhteislistaan liittymi-

sestä ei ole hyväksytty, ehdo-

kashakemuksen peruutus

Ehdokashakemusten ratkaise-

misen jälkeen tehtävät päätök-

set ehdokkaan jättämisestä pois
ehdokaslistojen yhdistelmästä
tai ehdokashakemuksen peruu-

tuksen johdosta

Ehdokaslistojen yhdistelmän
laatiminen

Ehdokaslistojen yhdistelmien
jakelu

Ehdokkaista ehdokaslistojen yh-

distelmässä olevien tietojen

sekä lisäksi iän vaalipäivänäja
henkilötunnuksen merkitsemi-

nen valtakunnalliseen ehdokas-

rekisteriin

Kirjeitse äänestäminen alkaa

Vapaaehtoisen ennakkoilmoi-

tuksen toimittaminen Valtionta-

louden tarkastusvirastolle vaali-

rahoituksesta ja vaalikampanjan

kuluista

llmoituskorttien lähettäminen

niille äänioikeutetuille, joiden
osoite on tiedossa

38 §

39 §

40 §2
mom.

40 §

41 §

44 §

43 §2
mom.

66 d § l
mom.

11

21 §4
mom.

" L ehdokkaan vaalirahoituksesta 11 §



27(41)

Keskiviikko 27.3.2019

Perjantai 29.3.2019

ennen kello 16

Maanantai 1.4.2019

viimeistään

Viipymättä maistraatin
päätöksen jälkeen

Tiistai 2.4.2019

Tiistai 2.4.2019

Viipymättä

Viimeistään seitsemäntenä

päivänä siitä päivästä, jona

asianosainen on saanut pää-

töksen tiedoksi tai päätös on
julkaistu virallisessa lehdessä

18.

16.

13.

12.

12.

Vaalitoimitsjja

Aänioikeutettu tai
muu henkilö

Maistraatti

Maistraatti

Maistraatti

Väestörekisterikes-

kus/maistraatti

Väestörekisterikeskus/
maistraatti

Oikaisuvaatimuksen

tekijä

Ennakkoäänestys voidaan aloit-

taa suomalaisessa laivassa

Aänioikeusrekisteriä koskevan

oikaisuvaatimuksen tekeminen

maistraatille

Oikaisuvaatimuksen ratkaisemi-

nen

Oikaisuvaatimukseen annetun

päätöksen antaminen tiedoksi

asianosaisille ja, jos päätös sisäl-

tää sen, että henkilö otetaan ää-

nioikeusrekisteriin, ilmoituskor-

tin lähettäminen

Oikaisuvaatimuksen ratkaisusta

mahdollisesti aiheutuvat muu-

tokset äänioikeusrekisteriin

Väestörekisterikeskuksen tai

maistraatin itseoikaisuna teke-

man päätöksen johdosta äänioi-

keusrekisteristä oikeudetto-

masti pois jääneen henkilön li-

saaminen äänioikeusrekisteriin,

tai rekisteriin oikeudettomasti

otetun henkilön merkitseminen

siihen äänioikeutta vailla ole-

vaksi, taikka rekisterissä olevan

virheellisen merkinnän korjaa-

minen

Väestörekisterikeskuksen tai

maistraatin itseoikaisuna teh-

dyn päätöksen toimittaminen
tiedoksi asianosaiselle ja ilmoi-

tuskortin lähettäminen

Valitus hallinto-oikeudelle

maistraatin päätöksestä, jolla

oikaisuvaatimus on hylätty tai

jätetty tutkimatta, ja valitus Vä-

estörekisterikeskuksen tai

maistraatin päätöksestä, jolla

henkilö on 26 §:n 2 momentin

nojalla on merkitty äänioikeus-

rekisteriin äänioikeutta vailla

olevaksi

47 § l
mom.

24 § l
mom.

25 § l
mom.

25 §2
mom.

25 § l
mom.

26 § l
mom.

26 §2
mom.ja

25 §2
mom.

26 §3
mom.

27 § l
mom.
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Tiistai 2.4.2019 klo 12 lukien

Tiistai 2.4.2019

ennen kello 16

viimeistään

Keskiviikko 3.4.2019

Lauantai 6.4.2019

Tiistai 9.4.2019

Keskiviikko 10.4.2019

kello 18 alkaen12

Perjantai 12.4.2019

ennen klo 19

Perjantai 12.4.2019

kello 19

Kirjeäänestysasiakirjojen
tarkastamisen jälkeen

12.

12.

11.

8.

5.

4.

2.

2.

Väestörekisterikeskus

Aänioikeutettujoka
haluaa kotiäänestyk-

sen

Vaalitoimitsijat,

vaalitoimikunta

Vaalitoimitsijat

Vaalitoimitsijat,

vaalitoimikunta

Oikeusministeriö

Kirjeitse äänestävä

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Äänioikeusrekisteri on lain-

voimainen

Ilmoittautuminen kunnan

keskusvaalilautakunnalle

Ennakkoäänestyksen aloittami-

nen kotimaassa ja Suomen

edustustoissa sekä kotiäänes-

tyksen aloittaminen

Ennakkoäänestyksen lopettami-

nen ulkomailla

Ennakkoäänestyksen lopettami-

nen kotimaassa ja kotiäänestyk-

sen lopettaminen

Vaaliluetteloiden tulostaminen

äänioikeusrekisteristä äänestys-

alueittain ja niiden toimittami-

nen kuntien keskusvaalilauta-

kunnille

Kirjeäänestysasiakirjojen oltava

perillä asianomaisen kunnan

keskusvaalilautakunnassa

Ennakkoäänestysasiakirjojen

tarkastaminen siten, että per-

jantaina 12.4.2019 ennen kello

19 saapuneet ennakkoäänestys-

asiakirjat ehditään käsitellä

Kirjeäänestysasiakirjojentarkas-

taminen siten, että perjantaina

12.4.2019 ennen klo 19 saapu-

neet kirjeäänestysasiakirjat eh-

ditään käsitellä

Kirjeäänestyksessä annettujen

äänestyslippujen uudelleen lei-

maaminenja kuorittaminen

28 § l
mom.

55 §

47 § l
mom.

47 § l
mom.

47 § l
mom.

71 § l
mom.

66 e §3
mom.

63 § l
mom.

66 g § l
mom.

66 g §3
mom.

"Tulostamisen valmistelujen vuoksi äänioikeusrekisteri suljetaan käyttäjiltä tuntia ennen vaalilain 71 § l momentissa

säädettyä määräaikaa.
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Lauantai 13.4.2019

viimeistään

Sunnuntai 14.4.2019

kello 9-20

Sunnuntai 14.4.2019

aikaisintaan kello 15 tai eri-

tyisestä syystä kello 12

Sunnuntai 14.4.2019

kello 20 jälkeen

Maanantai 15.4.2019

viimeistään kello 12

Keskiviikko 17.4.2019

viimeistään kello 18 aloitet-

tavassa kokouksessa

Sunnuntai 28.4.2019

viimeistään

Sunnuntai 28.4.2019

viimeistään

Vaalien tuloksen tultua lain-

voimaiseksi

Arkistotulosteiden ottamisen

jälkeen

Maanantai 17.6.2019

viimeistään

l.

VP

VP

VP

l.

3.

Ehdokas

Vaalilautakunta

Vaalipiirilautakunta

Vaalilautakunta

Vaalipiirilautakunta

Vaalipiirilautakunta

Ehdokas

Puolue

Oikeusministeriö

Väestörekisterikeskus

Kansanedustaja ja

varaedustaja

Vapaaehtoisen ennakkoilmoi-

tuksen toimittaminen Valtionta-

louden tarkastusvirastolle vaali-

rahoituksesta ja vaalikampanjan

kuluista

Vaalipäivän äänestys

Ennakkoääntenja kirjeäänten
laskeminen

Alustava ääntenlaskenta

Vaalipäivänä annettujen äänten

tarkastuslaskenta

Vaalien tuloksen vahvistaminen

ja julkaiseminen, valtakirjojen

laatiminen ja toimittaminen

eduskuntaan annettavaksi vali-

tuille sekä tiedottaminen vaa-

lien tuloksesta

Ehdokkaan vaalirahoituksella

katettavien eduskuntavaalien

vaalikampanjan toteuttamisku-

lujen aiheutuminen päättyy

Eduskuntavaalien kampanja-

aika päättyy

Arkistotulosteiden ottaminen

äänioikeusrekisteristä

Äänioikeusrekisterissä olevien

tietojen hävittäminen

Vaalirahoitusilmoituksen

tekeminen Valtiontalouden

tarkastusvirastolle

13

68 §,
107 § l
mom.ja

189 § l
mom.

86 § l
mom.

78 §

87 § l
mom.

94 §

14

15

29 §3
mom.

29 §3
mom.

16

13 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 11 §.

14 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 2 § l mom.

15 Puoluelaki 8 § 3 mom.

16 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 5 ja 8 §.
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Viimeistään 31.12.2019 ja

vaalikauden kaikkina vuosina

tarvittaessa

Kansanedustaja ja

varaedustaja (tar-

vittaessa)

Jälki-ilmoituksen toimittaminen

vaalirahoituksesta Valtiontalou-

den tarkastusvirastolle

17

17 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 11 a §.
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LIITE 4:

Eräitä määräaikoja
vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa (EPV) ja

maakuntavaaleissa (MKV)

Vaalipäivä 26.5.2019

Maakuntavaalien osalta perustuu HE 15/2017 vp ym. mukaiseen lakiehdotukseen

Ajankohta

Kesä 2017

Huhtikuu 2018

Keskiviikko 26.11.2018

aikaisintaan

Keskiviikko 26.11.2018

Maakuntauudistusta

koskevan lainsäädännön

tultua voimaan

Maakuntauudistusta

koskevan lainsäädännön

tultua voimaan

Maakuntavaaleja koske-

van lainsäädännön tul-

tua voimaan

Maanantai31.12.2018

18 Toimija

Valtuusto

Valtuusto

Europarlamenttivaalien

ehdokas

Puolue europarlamentti-

vaaleissa

Maakunnan liiton hallitus

Maakuntavaalien ehdo-

kas

Puolue maakuntavaa-

leissa

Väestörekisterikeskus

Toimenpide

Kunnan keskusvaalilautakunnan

asettaminen

Äänestysaluejaon muuttaminen

tarvittaessa ja muutoksesta

ilmoittaminen maistraatille

Vaalirahoituksella katettavien

vaalikampanjan toteutumiskulu-

jen aiheutuminen voi alkaa

Europarlamenttivaalien kam-

panja-aika alkaa

Maakuntavaalilautakunnan

asettaminen

Vaalirahoituksella katettavien

vaalikampanjan toteuttamisku-

lujen aiheutuminen voi alkaa

Maakuntavaalien kampanja-aika

alkaa

Väestötietojärjestelmässä
31.12. olevat maakuntien asu-

kasluvut valittavien valtuutettu-

jen määrää varten

Vaalilaki

13§lja3
mom.

8§lja2
mom.

19

20

21

22

23

18 Järjestysnumero osoittaa, monentenako päivänä ennen tai jälkeen vaalipäivän toimenpide vaalilain (714/1998) mu-
kaan on suoritettava.

19 Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) 2 § l mom.
20 Puoluelaki (10/1969) 8 § 3 mom.
21 Maakuntauudistuksen voimaanpanolaki 12 § (eduskunnan käsittelyssä)
22 Maakuntauudistuksen voimaanpanoiaki 12 § (eduskunnan käsittelyssä) ja laki ehdokkaan vaalirahoituksesta

(273/2009) 2 § l mom.
23 Maakuntauudistuksen voimaanpanolaki 12 § (eduskunnan käsittelyssä) ja puoluelaki (10/1969) 8 § 3 mom.
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Hyvissä ajoin

Hyvissä ajoin

Hyvissä ajoin

Hyvissä ajoin

Hyvissä ajoin

Tiistai 26.2.2019

aikaisintaan

Viipymättä kirjeäänes-
tysasiakirjatilauksen

vastaanoton jälkeen

Hyvissä ajoin

Torstai 7.3.2019 ennen

klo 16 viimeistään

Viipymättä 7.3.2019 jäl-
keen

80.

Valtioneuvosto

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus

Aänioikeutettu

Oikeusministeriö

Väestörekisterikeskus

Euroopan unionin muun

jäsenvaltion kansalainen

\/ä esto re kiste r j kes ku s

Asetus ennakkoäänestyspaik-

koina olevista Suomen edustus-

toista ja niiden toimipaikoista

sekä maakuntavaalien ennakko-

äänestyspaikoista Ahvenan-

maan maakunnassa

Kunnassa olevista yleisistä en-

nakkoäänestyspaikoista päättä-

minen

Ennakkoäänestyspaikkoina ole-

vien sosiaalihuollon toimintayk-

siköiden määrääminen

Vaalipäivän äänestyspaikoista

päättäminen

Vaalilautakuntien ja vaalitoimi-

kuntien asettaminen

Kirjeäänestysasiakirjojen tilaa-

minen alkaa

Kirjeäänestysasiakirjojen lähet-

täminen asiakirjat tilanneille

Tiedottaminen äänioikeuden

edellytykset täyttäville EU:n
muun jäsenvaltion kansalaisille

äänioikeudesta ja vaalikelpoi-

suudesta europarlamentti-ja

maakuntavaaleissa

Ilmoitus maistraatille siitä, että

haluaa käyttää äänioikeuttaan
europarlamenttivaaleissa Suo-

messa tai aikaisemmin tehdyn

ilmoituksen peruutus

Ilmoitus Euroopan unionin

muun jäsenvaltion viranomai-

selle niistä kyseisen jäsenvaltion

äänioikeutetuista kansalaisista,

jotka ovat ilmoittaneet halua-

vansa käyttää äänioikeuttaan

Suomessa

9§1
mom.

2) kohta

9§1
mom.

l) kohta

9§1
mom.

3) kohta

9§3
mom.

15 §

66 c §

66 c §4

mom.

22 §

18 §5
mom.

162 §
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Perjantai 8.3.2019 klo

12 viimeistään

Perjantai 8.3.2019 klo

12 viimeistään

Perjantai 8.3.2019 klo

12 viimeistään

Hyvissä ajoin

Hyvissä ajoin

Hyvissä ajoin

Hyvissä ajoin

Hyvissä ajoin

Torstai 4.4.2019 ennen

klo 16 viimeistään

24

52.

Keskusvaalilautakunta

Maakuntavaalilautakunta

Kunnanhallitus/Keskus-

vaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta

Suomen edustuston pääl-

likkö

Suomalaisen laivan päät-

likkö

Oikeusministeriö

Keskusvaalilautakunta

EU:n tai Suomessa toimi-

van kansainvälisen järjes-

tön palveluksessa oleva ja

tämän perheenjäsen, joka

viimeistään vaalipäivänä
täyttää 18 vuotta ja jolla
on asuinpaikka maakun-

taan kuuluvassa kunnassa

Keskusvaalilautakunnan yhteys-

tietojen ilmoittaminen Väestö-

rekisterikeskukselle vaalitieto-

järjestelmässä

Maakuntavaalilautakunnan

yhteystietojen ilmoittaminen

Väestörekisterikeskuksellevaali-

tietojärjestelmässä

Kunnan yleisten ennakkoäänes-

tyspaikkojen ja vaalipäivän ää-
nestys paikkojen tietojen ilmoit-

taminen Väestörekisterikeskuk-

selle vaalitietojärjestelmässä

Vaalitoimitsijoiden määräämi-

nen kotimaan yleiseen ennakko-

äänestyspaikkaanja kotiäänes-

tykseen

Vaalitoimitsijan määrääminen
ulkomailla olevaan yleiseen

ennakkoäänestyspaikkaan

Vaalitoimitsijan määrääminen

laivaäänestykseen

Tiedottaminen yleisistä ennak-

koäänestyspaikoista ja äänes-

tysajoista niissä

Tiedottaminen kunnan alueella

olevista ennakkoäänestyspai-

kaista ja vaalipäivän äänestys-

paikoista

Kirjallinen ilmoitus maistraatille
halukkuudesta käyttää äänioi-
keutta maakuntavaaleissa

13 §4
mom.

12 a §2
mom.

9§4
mom.

17 §2
mom.

17 §2
mom.

17 §2
mom.

49 §3
mom.

49 § l ja
67 §3
mom.

25

24Vaalilain mukainen viimeinen ajankohta olisi perjantai 5.4.2019, mutta oikeusministeriön kirjeestä 1.10.2018

VN/4971/2018 ilmenevästä syystä (jokaiselle äänioikeutetulle postitettavaan ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeu-
tetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista osoitteineen ja aukioloaikoineen) johtuen ilmoituk-
set tulee tehdä viimeistään 8.3.2019.

25 Maakuntalaki 22 § 2 mom. (eduskunnan käsittelyssä)
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Perjantai 5.4.2019 klo

24

Maanantai 8.4.2019

viimeistään

Maanantai 8.4.2019

viimeistään

Maanantai 8.4.2019

Maanantai 8.4.2019

viimeistään

Voidaan antaa samalla

Keskiviikko 10.4.2019

viimeistään

Maanantai 15.4.2019

Tiistai 16.4.2019 ennen

klo 16 viimeistään

51.

48.

48.

48.

48.

46.

41.

40.

Maistraatit

Oikeusministeriö

Helsingin vaalipiirilauta-

kunta

Puolue

Maakuntavaalilautakunta

Väestörekisterikeskus

Maistraatit

Vaaliasiamies

Äänioikeusrekisterin tietojen

määräytyminen

Puolueiden ja niiden nimenkir-

joittajien ilmoittaminen euro-

parlamenttivaalien osalta Hel-

singin vaatipiirilautakunnalle ja

maakuntavaalien osalta maa-

kuntavaalilautakunnille

Määräys ehdokashakemusten

vastaanottomenettelystä ja

kuulutus siitä

Ilmoitus puolueen vaaliasiamie-

hestä ja hänen varamiehestään

(nimi, henkilötunnus ja yhteys-

tiedot) Helsingin vaalipiirilauta-

kunnalle

Määräys ehdokashakemusten

vastaanoton järjestelyistä ja

kuulutus siitä

Kuulutus siitä, kuinka monta val-

tuutettua valitaan

Aänioikeusrekisterin perustami-

nen

Aänioikeusrekisterin nähtävillä-

pidon aloittaminen maistraa-

teissä ja muissa Väestörekisteri-

keskuksen määräämissä pai-

koissa

Ehdokashakemus sekä ilmoitus

vaaliliitosta ja ilmoitus yhteislis-

tästä annettava Helsingin vaali-

piirilautakunnalle europarla-

menttivaalien osalta26

18 §2 ja
3 mom.

sekä 19 §
2 mom.

(EPV)

32 § ja 31
§

34 §

170 §4
mom.

34 §

143 b §

18 § l
mom.Ja

19 §2
mom.

23 § l
mom.

171,173
ja 175 §

26 Eduskunnalle on tarkoitus antaa lokakuussa 2018 vaalilain muuttamista koskeva hallituksen esitys, jossa tätä päivä-

määrää ehdotetaan siirrettäväksi kaksi päivää myöhemmäksi
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Viipymättä

Viipymättä

Viipymättä

Tiistai 23.4.2019

Tiistai 23.4.2019

Keskiviikko 24.4.2019

ennen klo 16

33.

33.

32.

Helsingin vaalipiirilauta-

kunta

Väestörekisterikeskus

Väestörekisterikeskus

Helsingin vaalipiirilauta-

kunta

Maakuntavaalilautakunta

\/aaliasiamies

Ehdokashakemus sekä ilmoitus

vaaliliitosta ja ilmoitus yhteislis-

tästä annettava maakuntavaali-

lautakunnalle maakuntavaalien

osalta

Ilmoitus Väestörekisterikeskuk-

selle EU:n muun jäsenvaltion

kansalaista koskevasta ehdo-

kashakemuksesta

Ilmoitus EU:n muun jäsenvaltion

kansalaista koskevasta ehdo-

kashakemuksesta tämän koti-

valtion asianomaiselle viran-

omaiselle

Ilmoitus Helsingin vaalipiirilau-

takunnalle Suomessa vaalikel-

poisen henkilön asettumisesta

ehdokkaaksi Euroopan unionin

muussa jäsenvaltiossa samoissa

vaaleissa

Ehdokashakemusten tarkasta-

minen ja mahdolliset huomau-

tukset vaaliasiamiehille

Puolueiden, yhteislistojen ja

valitsijayhdistysten keskinäisen
järjestyksen määrääminen eh-

dokaslistojen yhdistelmää
varten

Ehdokashakemusten tarkasta-

minen ja mahdolliset huomau-

tuksetvaaliasiamiehille

Puolueiden, yhteislistojenja

valitsijayhdistysten keskinäisen
järjestyksen määrääminen eh-

dokaslistojen yhdistelmää
varten

Tarvittaessa oikaisut ja täyden-

nykset ehdokashakemuksiinja
niihin liitettyihin asiakirjoihin

143 g §

177 §

177 §

176 §

35-37 §
sekä 189
§ 2 mom.

35-37 §
ja 189
§ 2 mom.

38 §
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Keskiviikko 24.4.2019

Keskiviikko 24.4.2019

Torstai 25.4.2019 ennen

klo 12

Torstai 25.4.2019 ennen

ehdokaslistojen yhdis-

telmän laatimista

Torstai 25.4.2019 ennen

ehdokaslistojen yhdis-

telmän laatimista

Torstai 25.4.2019

Ehdokaslistojen yhdis-

telmän laatimisen jäl-

keen

Torstai 25.4.2019

Torstai 25.4.2019

Ehdokaslistojen yhdis-

telmän laatimisen jäl-

keen

Torstai 25.4.2019

32.

32.

31.

31.

31.

31.

31.

31.

31.

Helsingin vaalipiirilauta-

kunta

Maakuntavaalilautakunta

Vaaliasiamies

Helsingin vaalipiirilauta-

kunta

Maakuntavaalilautakunta

Helsingin vaatipiirilauta-

kunta

Helsingin vaalipiirilauta-

kunta

Helsingin vaalipiirilauta-

kunta

Vlaakuntavaalilautakunta

Vlaakuntavaalilautakunta

Vlaakuntavaalilautakunta

Määräaikana saapuneiden eh-

dokashakemusten uudelleen kä-

sitteleminenja päätökset ehdo-

kashakemusten johdosta

Määräaikana saapuneiden eh-

dokashakemusten uudelleen kä-

sitteleminen ja päätökset ehdo-

kashakemusten johdosta

Sellaisen puolueen tai valitsi-

jayhdistyksen ehdokashakemuk-

sen peruutusjonka ilmoitusta

vaaliliittoon tai yhteislistaan ei

ole hyväksytty

Mahdollinen ehdokashakemus-

ten ratkaisemisen jälkeen teh-

tävä päätös siitä, että ehdokasta

ei oteta ehdokaslistojen yhdis-

telmään

Mahdollinen ehdokashakemus-

ten ratkaisemisen jälkeen teh-

tävä päätös siitä, että ehdokasta

ei oteta ehdokaslistojen yhdis-

telmään

Europarlamenttivaalien ehdo-

kaslistojen yhdistelmän laatimi-

nen

Ehdokaslistojen yhdistelmien ja-

kelu

Ehdokastietojen merkitseminen

valtakunnalliseen ehdokasrekis-

teriin

Maakuntavaalien ehdokaslisto-

ien yhdistelmän laatiminen

Ehdokaslistojen yhdistelmien ja-

kelu

Ehdokastietojen merkitseminen

/altakunnalliseen ehdokasrekis-

teriin

39 §

39 §

40 §2

40 §

40 §

41 §

44 §

43 §2
mom.

41 §

44 §

43 §2
mom.
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Torstai 25.4.2019

Torstai 25.4.2019 aikai-

sintaan ehdokaslistojen

yhdistelmän laatimisen

jälkeen

Torstai 2.5.2019

viimeistään

Keskiviikko 8.5.2019

Perjantai 10.5.2019 en-

nen klo 16 viimeistään

Maanantai 13.4.2019

Viipymättä maistraatin
päätöksen jälkeen

Tiistai 14.5.2019 ennen

klo 12 viimeistään

Tiistai 14.5.2019 ennen

klo 12 viimeistään

Viipymättä

31.

31.

24.

18.

16.

13.

12.

12.

Kirjeitse äänestävä

Ehdokas

Väestörekisterikeskus

Vaalitoimitsija

Äänioikeutettu tai muu

henkilö

Maistraatti

Maistraatti

Maistraatti

\/äestörekisterikeskus/
maistraatti

^/äestörekisterikeskus/
maistraatti

Kirjeitse äänestäminen alkaa

Vapaaehtoinen ennakkoilmoitus

vaalirahoituksesta Valtiontalou-

den tarkastusvirastolle

llmoituskorttien lähettäminen

niille äänioikeutetuille, joiden
osoite on tiedossa

Europarlamenttivaaleissa kort-

tia ei kuitenkaan lähetetä sellai-

selle äänioikeusrekisteriin ote-

tulle, jonka Väestörekisterikes-

kus merkitsee äänioikeusrekis-

terissä äänioikeutta vailla ole-

vaksi

Ennakkoäänestys voidaan aloit-

taa suomalaisessa laivassa

Aänioikeusrekisteriä koskevan

oikaisuvaatimuksen tekeminen

maistraatille

Oikaisuvaatimuksen ratkaisemi-

nen

Oikaisuvaatimukseen annetun

päätöksen antaminen tiedoksi

asianosaisille ja, jos päätös sisäl-

tää sen, että henkilö otetaan ää-

nioikeusrekisteriin, ilmoituskor-

tin lähettäminen

Oikaisuvaatimuksen ratkaisusta

mahdollisesti aiheutuvat muu-

tokset äänioikeusrekisteriin

Mahdollinen itseoikaisu ja siitä
johtuva merkintä äänioikeusre-

kisteriin

Väestörekisterikeskuksen tai

maistraatin itseoikaisuna teh-

dyn päätöksen toimittaminen

66 d § l
mom.

27

21 §4
mom.

21 §4
mom.ja

26 §5
mom.

47 § l
mom.

24 § l
mom.

25 § l
mom.

25 §2
mom.

25 § l
mom.

26 § l
mom.ja 5

mom.

(EPV)

26 §2
mom.ja

25 §2
mom.

27 Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 11 § l mom.
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Viimeistään 7. päivänä

tiedoksisaannista tai

siitä päivästä, jolloin
päätös on julkaistu viral-

lisessa lehdessä

Tiistai 14.5.2019

klo 12 lukien

Tiistai 14.5.2019

ennen klo 16viimeis-

tään

Keskiviikko 15.5.2019

Lauantai 18.5.2019

Tiistai 21.5.2019

Keskiviikko 22.5.2019

klo 18 alkaen28

Perjantai 24.5.2019

ennen klo 19

Perjantai 24.5.2019

klo 19

12.

12.

11.

8.

5.

4.

2.

2.

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Väestörekisterikeskus

Äänioikeutettujoka ha-

luaa äänestää kotiäänes-

tyksessä

Vaalitoimitsijat, vaalitoi-

mikunta

Vaalitoimitsijat

Vaalitoimitsijat, vaalitoi-

mikunta

Oikeusministeriö

Kirjeitse äänestävä

Keskusvaalilautakunta

tiedoksi asianosaiselle ja ilmoi-

tuskortin lähettäminen

Valitus hallinto-oikeudelle

maistraatin päätöksestä, jolla

oikaisuvaatimus on hylätty tai

jätetty tutkimatta ja valitus Vä-

estörekisterikeskuksen tai

maistraatin päätöksestä, jolla

henkilö on 26 §:n nojalla mer-

kitty äänioikeusrekisteriin ääni-

oikeutta vailla olevaksi

Aänioikeusrekisteri on lainvoi-

mainen

Ilmoittautuminen kunnan kes-

kusvaalilautakunnalle

Ennakkoäänestyksen aloittami-

nen kotimaassa ja Suomen

edustustoissa sekä kotiäänes-

tyksen alkaminen

Ennakkoäänestyksen lopettami-

nen ulkomailla

Ennakkoäänestyksen lopettami-

nen kotimaassa ja kotiäänestyk-

sen lopettaminen

Vaaliluetteloiden tulostaminen

äänioikeusrekisteristä äänestys-

alueittain ja niiden toimittami-

nen keskusvaalilautakunnille

Kirjeäänestysasiakirjojen oltava

perillä asianomaisen kunnan

keskusvaalilautakunnassa

Ennakkoäänestysasiakirjojen

tarkastaminen siten, että ennen

kello 19 saapuneet ennakkoää-

nestysasiakirjat ehditään käsi-

teliä

Kirjeäänestysasiakirjojentarkas-

taminen siten, että perjantaina

26 §3
mom.

27 § l
mom.

28 § l
mom.

55 § l
mom.

47 § l
mom.

47 § l
mom.

47 § l
mom.

71 § l
mom.

66 e §3

mom.

63 § l
mom.

66 g § l
mom.

28 Tulostamisen valmistelujen vuoksi äänioikeusrekisteri suljetaan käyttäjiltä tuntia ennen vaalilain 71 § l momentissa
säädettyä määräaikaa.



39(41)

Kirjeäänestysasiakirjo-

jen tarkastamisen jäl-

keen

Lauantai 25.5.2019

Sunnuntai 26.5.2019

klo 9-20

Sunnuntai 26.5.2019

aikaisintaan klo 15 tai
erityisestä syystä aikai-

sintaan kello 12

Sunnuntai 26.5.2019

klo 20 jälkeen

Maanantai 27.5.2019

viimeistään klo 12

Keskiviikko 29.5.2019

viimeistään klo 18 aloi-

tettavassa kokouksessa

Keskiviikko 29.5.2019

viipymättä em. ilmoi-

tuksen jälkeen

Keskiviikko 29.5.2019

viimeistään klo 18 aloi-

tettavassa kokouksessa

l.

VP

VP

\fp

l.

3.

3.

Keskusvaalilautakunta

Ehdokas

Vaalilautakunta

Vaalipiirilautakunta (EPV
ja MKV)

^/aalilautakunta

\/aalipiirilautakunta (EPV
ia M KV)

k/aalipiirilautakunta

-lelsingin vaalipiirilauta-

(unta

/aalipiirilautakunta

12,4.2019 ennen klo 19 saapu-

neet kirjeäänestysasiakirjat eh-

ditään käsitellä

Kirjeäänestyksessä annettujen

äänestyslippujen uudelleen lei-

maaminenja kuorittaminen

Vapaaehtoisen ennakkoilmoi-

tuksen toimittaminen Valtionta-

louden tarkastusvirastolle vaali-

rahoituksesta ja vaalikampanjan

kuluista

Vaalipäivän äänestys

Ennakkoääntenja kirjeäänten
laskeminen

Alustava äähtenlaskenta

Vaalipäivänä annettujen äänten

tarkastuslaskenta

Europarlamenttivaalien tulok-

sen vahvistaminen ja äänimää-

rien sekä äänten ilmoittaminen

/iipymättä Helsingin vaalipiiri-
lautakunnalle

Europarlamenttivaalien koko

naan tuloksen vahvistaminen,

:uloksen ilmoittamisen oikeus-

ninisteriölle, tuloksen kuulutta-

ninen ja valtakirjan toimittami-

ien valituille

\/Iaakuntavaalien osalta kunkin

naakunnan äänimäärien vahvis-

:aminenja ilmoittaminen maa-

amtavaalilautakunnalle

66 g §3
mom.

29

68 §30

86 § l
mom.,

ks. alaviite

30

78 §

87 § l
mom.

ks. alaviite

30

178 §

179,181
ja 182 §

143 l §
ks. alaviite

30

29 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 11 §.

30 Lisäksi maakuntauudistuksen voimaanpanolaki 12 § (eduskunnan käsittelyssä)
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Keskiviikko 29.5.2019

viipymättä em. ilmoi-

tuksen jälkeen

14 päivän kuluessa sitä,

kun vaalien tulos on jul-

ka istu

Sunnuntai 9.6.2019

Sunnuntai 9.6.2019

Vaalien tuloksen tultua

lainvoimaiseksi

Arkistotulosteiden otta-

misen jälkeen

Kahden kuukauden ku-

luessa vaalien tuloksen

vahvistamisesta (maa-

nantaina 29.7.2019 vii-

meistään)

Kahden kuukauden ku-

luessa vaalien tuloksen

vahvistamisesta (maa-

nantaina 29.7.2019 vii-

meistään)

Viimeistään 31.12.2019

ja vaalikauden kaikkina
vuosina tarvittaessa

Maakuntavaalilautakunta

Muutoksenhakua

Ehdokas

Puolue

Oikeusministeriö

^äestörekisterikeskus

Euroopan parlamentin jä-

ieneksi valittu ja varajä-

ieneksi vaalien tulosta

/ahvistettaessa määrätty

Vlaakuntavaaleissa val-

uutetuksi ja varavaltuu-

:etuksi valittu

Euroopan parlamentin jä-

;en ja varajäsen (tan/itta-

issa)

Maakuntavaalien tuloksen vah-

vistaminen ja julkaiseminen

sekä tuloksesta tiedottaminen

Valitus Helsingin hallinto-oikeu-

delle Helsingin vaalipiirilauta-

kunnan päätöksestä, jolla euro-

parlamenttivaalien tulos on vah-

vistettu

Valitus toimivaltaiselle hallinto-

oikeudelle maakuntavaalilauta-

kunnan päätöksestäjolla maa-

kuntavaalien tulos on vahvis-

tettu

Ehdokkaan vaalirahoituksella

katettavien vaalien vaalikam-

panjan toteuttamiskulujen ai-

heutuminen päättyy

Vaalien kampanja-aika päättyy

Arkistotulosteiden ottaminen

äänioikeusrekisteristä

Äänioikeusrekisterissä olevien

tietojen hävittäminen

Ilmoitus vaalirahoituksesta valti-

ontalouden tarkastusvirastolle

Ilmoitus vaalirahoituksesta valti-

3ntalouden tarkastusvirastolle

lälki-ilmoituksen toimittaminen

/aalirahoituksesta Valtiontalou-

ien tarkastusvirastolle

88-91 §

ja 143 l §

100-102

§

31

32

29 §3
mom.

29 §3
mom.

33

34

i5

31 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 2 § l mom.

32Puoluelaki8§3 mom.

33 Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 5 ja 8 §.
34 Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 5 ja 8 §.
35 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 11 a §.
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Viimeistään 31.12.2019

ja vaalikauden kaikkina
vuosina tarvittaessa

Maakuntavaltuuston jä-
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Kunnanhallituksille (pl. Ahvenanmaan maakunnan kunnat)

Viite:
oikeusministerionkirjei.io.2oi8, dnro VN/4g7i/2oi8

vaalilaki 2.10.1998/714 g§ja i3§

VUONNA 2019 TOIMITETTAVAT VAALIT: ÄÄNESTYSPAIKKOJEN JA KES-
KUSVAALILAUTAKUNNAN YHTEYSTIETOJEN ILMOITTAMINEN

Kunnanhallitus päättää kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä ää-

nestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikoista sekä vastaa siitä, että niiden tiedot merki-

tään vaalien virheettömän toimittamisen edellyttämällä tavalla viipymättä valtakunnalli-
seen äänestyspaikkarekisteriin (vaalilain 9 §). Kunnan keskusvaalilautakunnan on ilmoi-

tettava yhteystietonsa Väestörekisterikeskukselle sen määräämällä tavalla (vaalilain
i3§). Väestörekisterikeskus toteaa, että sekä äänestyspaikkarekisterinä että kunnan kes-

kusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoitusväylänä käytetään oikeusministeriön vaali-

tietojärjestelmän pohjatietojärjestelmää.

Tällä kirjeellä annetaan viitekohdassa mainittua oikeusministeriön kirjettä täydentävästi
Väestörekisterikeskuksen ohjeet ennakkoäänestyspaikkojen sekävaalipäivän äänestys-
paikkojen tietojen merkitsemisestä äänestyspaikkarekisteriin sekä keskusvaalilautakun-

nan yhteystietojen ilmoittamisesta.

Kunta merkitsee äänestyspaikkojen tiedot sekä keskusvaalilautakuntien yhteystiedot
itse vaalitietojärjestelmään, josta ne siirretään sellaisinaan käytettäväksi mm. ilmoitus-

korttien tulostuksessa. Menettely edellyttää kunnalta suurta huolellisuutta tietojen tarkis-

tamisen ia merkitsemisen suhteen.

Väestörekisterikeskus pyytää kunnanhallitusta saattamaan tämän kirjeen kunnan kes-

kusvaalilautakunnan tietoon. Tämä kirje on myös luettavissa oikeusministeriön vaalisi-

vuilla www.vaalit.fi kohdassa Tietoa vaaleista/Vaaliviranomaiskirjeitä ja -muistioita.

Oikeusministeriö vahvistaa ja toimittaa kunnille tämän kirjeen tarkoittamien käytännön
toimenpiteiden suorittamisessa sovellettavan vaalitietojärjestelmän käyttöohjeen nro

zb/ Pohjatietojärjestelmän käyttöohjeet kunnan keskusvaalilautakunnalle.

Vuonna 2019 toimitettavat vaalit

Kuten oikeusministeriön kirjeessä VN/497i/20i8 kunnanhallituksille 1.10.2018 todetaan,

2019 alkuvuonna toimitetaan eduskuntavaalit (vaalipäivä 14.4.2019), europarlamentti-

vaalit (vaalipäivä 26.5.2019) ja, mikäli hallituksen esitys sote-ja maakuntauudistuksen

lainsäädäntö hyväksytään siinä aikataulussa, jan ka hallitus on vastineessaan eduskunnan

sosiaali-ja ter/eysvaliokunnaUe 17.8.2019 antanut, maakuntavaalit

VÄESTÖREKISTERIKESKUS
PL 123 (Lintulahdenkuja 4), 00531 Helsinki
puh. 0295 535 ooi, faksi 09 876 4369

MUUTTOIMIPISTEET
Ks. www.vrk.fi

www.vrk.fi

kirjaamo@vrk.fi
Y-tunnus 0245437-2 Väestörekisterikeskus
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europarlamenttivaalien kanssa samanaikaisesti (vaalipäivä 26.5.2019). Tässä kirjeessä Vä-

estörekisterikeskus antaa toimintaohjeita kaikkien näiden kolmen vaalin osalta. Mikäli

maakuntavaaleja ei järjestetä edellä kerrotussa aikataulussa, ei tässä kuvattuja maakun-

tavaaleihin liittyviä tehtäviä äänestyspaikkarekisterinja keskusvaalilautakunnan yhteys-
tietojen ylläpidon osalta tule tehtäväksi.

l. Äänestyspaikkarekisterija keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmä toimii vaalilain 9 §:n tarkoittamana äänestyspaikka-
rekisterinä. Pohjatietojärjestelmään tallentamalla hoidetaan myös vaalilain i3§:ssa tarkoitettu
kunnan keskusvaalilautakunnan velvollisuus ilmoittaa Väestörekisterikeskukselle yhteystie-
tonsa. Oikeusministeriön vaalituki perustaa pohjatietojärjestelmään kahdet erilliset pohjatiedot:
yhden eduskuntavaaleja varten sekä yhden europarlamentti-ja maakuntavaaleja varten. Vaalien

limittäisestä aikataulusta johtuen nämä pohjatiedot tulevat järjestelmään näkyviin eri aikoihin.
Tarkempia ohjeita tähän liittyen annetaan oikeusministeriön VAT-ohjeessa nro 2b.

Kunnan keskusvaalilautakunta merkitsee ja kuittauksellaan vahvistaa tiedot äänestyspaikoista ja
keskusvaalilautakunnan yhteystiedoista pohjatietojärjestelmään käytettäväksi vaalien toimeen-
panossa. Vuoden 2019 vaalien osalta näiden tietojen tulee olla päivitettynä ja kuitattuna seuraa-

vasti:

i. Eduskuntavaalien osalta viimeistään perjantaina 25.1.2019 klo 12:00 (tietojen ylläpito

avataan kuntien käyttöön maanantaina 14.1.2019)

z. Europarlamenttivaalienja maakuntavaalien osalta viimeistään perjantaina 8.3.2019 klo

12:00 (tietojen ylläpito avataan kuntien käyttöön maanantaina 25.2.2019)

Vaalitietojärjestelmässä Eduskuntavaalit soi^-vaalitapahtumaan on valmiiksi merkitty:

• presidentinvaalissa 2018 käytössä olleiden ennakkoäänestyspaikkojen tiedot; siirrettynä poh-
jatietojärjestelmään ns. Vaalipohjasta;

• äänestysalueiden ja niitä vastaavien vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot, sellaisina kuin ne
ovat olleet presidentinvaaleissa, tai tämän jälkeen 15.10.2018 voimaan tulleen kunnanval-

tuuston äänestysaluejakoa koskevan päätöksen mukaisina.

• keskusvaalilautakunnan yhteystiedot; siirrettynä Vaalipohjasta;

Europarlamenttivaalien ja maakuntavaalien äänestyspaikkatietojen ja keskusvaalilautakunnan
yhteystietojen ylläpidon osalta vastaavat valmiina olevat tiedot kopioidaan 2019 eduskuntavaa-
lien tiedoista.

/

Kunnanhallituksen on huolehdittava, että pohjatietojärjestelmässä olevat tiedot yleisistä ennak-
koäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista sekä keskusvaalilautakunnan yhteystie-
doista ovat eduskuntavaalien osalta viimeistään perjantaina 25.1.2019 klo 12:00 sekä europarla-

menttivaalien ja maakuntavaalien osalta viimeistään perjantaina 8.3.2019 klo 12:00 lopullisesti

siinä muodossa, jossa niitä käytetään vaaleissa. Määräajan noudattaminen on erittäin tärkeää,
koska nämä vaalien toimeenpanon kannalta oleellisen tärkeät tiedot kopioidaan pohjatietojärjes-
telmästä heti klo i2:oojälkeen käytettäväksi muissa tietojärjestelmissä ja tarkoituksissa siten kuin

jäljempänä tarkemmin kuvataan.
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Kunta ei pystytekemään pohjatietoihin muutoksia edellä kerrottujen määräpäivienjälkeen. Mää-

raajan jälkeen tarpeelliseksi osoittautuvien muutosten siirto pohjatietojärjestelmästä kaikkiin
muihin käyttötarpeisiin tapahtuu yksitellen Väestörekisterikeskuksen käsityönä, mikä on virhealt-
tiimpaa kuin järjestelmän kautta tapahtuva päivitys.

Jos kunnassa havaitaan eduskuntavaalien osalta perjantain 25.1.2019 klo 12:00 tai europarla-

menttivaalienja maakuntavaalien osalta perjantain 8.3.2019 klo 12:00 jälkeen virheitä äänestys-

paikkatiedoissa tai kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystiedoissa, on niistä erikseen ja mahdol-
lisimman nopeasti ilmoitettava Väestörekisterikeskukselle:

• sähköpostitse osoitteella vrk.vaalit(a)vrk.fi

• puhelimitse 0295 535 530 (VRK:n vaalipäivystys)

Kunnan ilmoituksen perusteella ja ajankohdasta riippuen Väestörekisterikeskus selvittää, mitä
toimenpiteitä virheen oikaiseminen edellyttää. Jos virhe edellyttää kunnan tai äänestysalueen ää-
nioikeutetuille lähetettävien ilmoituskorttien uudelleen tulostamista tai ilmoituskortin oikaisukir-
jeen lähettämistä ja virhe johtuu kunnasta, kunta maksaa paino-ja postituskulut.

Kaikista virheistä ja korjaustarpeista on ilmoitettava eduskuntavaalien osalta sen vaalipäivään
i4.4-2019 a5ti sekä europarlamenttivaalien ja maakuntavaalien osalta niiden vaalipäivään

26.5.2oi9 asti, jotta oikeat tiedot saadaan vaalien valta kunnallisen toimeenpano-organisaation ja

eri tietojärjestelmien kautta välitettyä äänestäjien ja muiden tietoja tarvitsevien tietoon.

Virheiden lisäksi on mahdollista, että mikä tahansa äänestyspaikkarekisteriin merkittävä ja esi-

merkiksi ilmoituskorteille tulostettava tieto muuttuu ns. pakottavan syyn takia, kuten:

• ennakkoäänestyspaikaksi tai vaalipäivän äänestyspaikaksi kunnanhallituksen päätöksellä
määrätty rakennus vaurioituu äänestyspaikkarekisterin ylläpidon määräpäivien jälkeen ja jou-

dutaan tekemään päätös äänestyspaikan siirtämisestä; tai

• keskusvaalilautakunnan puhelinnumero muuttuu syystä, joka ei ollut tiedossa em. määräpäi-

viin mennessä

Myös pakottavista syistä johtuvat myöhäiset muutokset tulee viipymättä ilmoittaa Väestörekis-
terikeskukselle heti kun tarve tietojen muuttamiseen syntyy, vaikka uusi tieto (esim. korvaava ää-
nestyspaikka) ei olisi vielä tiedossa.

Väestörekisterikeskus korostaa, että vuoden 2019 vaalien limittäisistä aikatauluista johtuen kaikki

eduskuntavaalien äänestyspaikkoja ja keskusvaalilautakunnan yhteystietoja koskevat, 25.1.2019
Jälkeen tapahtuvat muutokset on ilmoitettava erikseen VäestörekisterikeskukseUe myös silloin, kun
kunta on itse pystynyt muuttuneet tiedot merkitsemään pohjatietojärjestelmään europarlamentti-
vaalien ja maakuntavaalien osalta (eli 8.3. -25.2.2oig). Tiedot eivät päivity automaattisesti erillisten

pohjatietojen välillä vaalitietojärjestelmässä, eivätkä välity automaattisesti eduskuntavaalien osalta

tarpeellisiin kohteisiin europarlamenttivaalien pohjatiedoista.

Vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään tallennettuja äänestyspaikkatietojaja keskusvaa-
lilautakunnan yhteystietoja käytetään vaalien toimeenpanossa seuraavasti:

Ennakkoäänestyspaikkojen tiedot välitetään rekisteristä:

• ilmoituskorttien liitteisiin
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• oikeusministeriön internetsivuille osoitteeseen tulospalvelu.vaalit.fi

• VRK:n äänestyspaikkakarttapalveluun

• pohjatietojärjestelmässä ne ovat kaikkien vaalitietojärjestelmää käyttävien vaaliviran-
omaisten käytettävissä

Vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot välitetään rekisteristä:

• ilmoituskorteille

• VRK:n äänestyspaikkakarttapalveluun

• väestötietojärjestelmään

• pohjatietojärjestelmässä ne ovat kaikkien vaalitietojärjestelmää käyttävien vaaliviran-
omaisten käytettävissä.

Kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot välitetään rekisteristä
• ilmoituskorteille

• oikeusministeriön internetsivuille osoitteeseen www.vaalit.fi

• väestötietojärjestelmään

• pohjatietojärjestelmässä ne ovat kaikkien vaalitietojärjestelmää käyttävien vaaliviran-
omaisten käytettävissä.

Mikään muu taho kuin kunta itse ei tarkista pohjatietojärjestelmään merkittyjen tietojen oikeelli-
suutta, vaan ne siirtyvät kunnan kuittaamina eduskuntavaalien osalta perjantain 25.1.2019 klo

12:00 tai europarlamenttivaalienja maakuntavaalien osalta perjantain 8.3.2019 klo 12:00 jälkeen

sellaisinaan käytettäväksi ilmoituskorttien valmistuksessa ja muissa vaalien toimeenpanoon liit-
tyvissä tarkoituksissa. Kunta vastaa Pohjatietojärjestelmään tekemällään kuittauksella vahvista-
mistään tiedoista ja niiden oikeellisuudesta.

2. Ennakkoäänestyspaikat

Kunkin kunnan ennakkoäänestyspaikoiksi on pohjatietojärjestelmään merkitty samat paikat
kuin edellisissä vaaleissa. Ennakkoäänestyspaikoista on valmiina pohjatietoja rjeste l massa seu-
raavat tiedot:

• Nimijakäyntiosoite

• Aukiolopäivät edellisiä vaaleja vastaavasti, esim. jos ennakkoäänestyspaikalle oli 2018
presidentinvaalissa merkitty aukiolon alkupäivämääräksi 17.1. (i. ennakkoäänestys-

päivä) ja loppupäivämääräksi 19.1. (3. ennakkoäänestyspäivä), on samalle paikalle edus-
kuntavaalien tietoihin merkitty valmiiksi alkupäivämääräksi 3.4. (i. ennakkoäänestys-

päivä) ja loppupäivämääräksi 5.4. (3.ennakkoäänestyspäivä).

• Äänestyspaikan tyyppi -tieto

Kunnan tulee tehdä seuraavat toimenpiteet:

• Päivittäiset aukioloajat puuttuvat kokonaan, ja ne kunnan on kaikissa tapauksissa lisät-
tävä.

• Jos aukiolopäivät ovat muuttuneet, ne on korjattava
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• Kunnan tulee myös poistaa sellainen paikka, joka oli käytössä presidentinvaalissa 2018,
mutta ei ole käytössä eduskuntavaaleissa.

• Kunnan tulee lisätä tarvittaessa uusi ennakkoäänestyspaikka

• Kunkin ennakkoäänestyspaikan kaikki tiedot tulee olla merkittynä, muuten järjestelmä
ei hyväksy kuittausta.

Nämä toimenpiteet pitää tehdä erikseen pohjatietojärjestelmässä 2019 eduskuntavaalien ja eu-
roparlamenttivaalien/maakuntavaalien osalta. Päivityskierroksia on siis kaksi. Europarlamentti-

vaalien ja maakuntavaalien osalta tietoja ei tarvitse päivittää erikseen, sillä äänestyspaikkqjenja
-alkojen tulee näissä samanaikaisesti toimitettavissa vaaleissa olla samat (ks. tämän kirjeen viit-

teenä oleva oikeusministeriön kirje kunnanhallituksille).

Eduskuntavaalien 2019 äänestyspaikkatietojen pohjana käytetään 2018 presidentinvaalin tie-
toja, 2019 europarlamenttivaalienja maakuntavaalien tietojen pohjana puolestaan 2019 edus-

kuntavaalien vastaavia tietoja. Tästä johtuen, mikäli kunta on oikeusministeriön kirjeen
(VN/4971/2018) mukaisesti päättänyt, että ennakkoäänestys järjestetään kaikissa kevään 2019
vaaleissa samoissa paikoissa, päivitettävää europarlamenttivaalien/maakuntavaalien osalta jää
vainaukioloaikoihin.

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat

Pohjatietojärjestelmään merkitään jokaiselle äänestyspaikalle kunnanhallituksen päätöksen mu-
kaiset aukioloajat, jotka tulostetaan sellaisenaan ilmoituskortin liitteelle. Koska tulostamiseen
käytettävissä oleva tila on rajallinen, tulee tarpeettomien aukiolojaksojen lisäämistä äänestys-
paikan tietoihin välttää: jos paikka on auki peräkkäisinä päivinä samaan kellonaikaan, merkitään
esim. 3.4-2c>19-5-/i-2019 kello 9:00-17:00, eikä jokaista päivää omana erillisenä jaksonaan (rivi-

nään). Tyypillisesti, jos äänestyspaikka on auki ennakkoäänestysjakson kaikkina päivinä ja vii-
konlopun päivinä aukioloaika on lyhyempi kuin arkipäivinä, riittää kolme aukiolojaksoa (riviä):
keskiviikko-perjantai, lauantai-sunnuntaija maanantai-tiistai.

Kevään 2019 vaaleissa molempien ennakkoäänestysjaksojen aukioloajat merkitään omiin, erilli-
siin vaalitapahtumiinsa mm. tässä kirjeessä kerrottuina vaalikohtaisina ajanjaksoina. Käytäntö
eroaa siis presidentinvaalin 2018 menetelmästä, jossa molempien mahdollisten vaalikierrosten

aukiolojaksot kirjattiin samalla kertaa, samaan vaalitapahtumaan.
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Aanesryspai».».alieiojan paineleminen > Ennahkoaanestyspalkan lledol

Ennakkoaancstyspaikan tiedot

jailästjsnumero

Enn3^oaan?st)Spa'lan nimi •

Enna?oäanest>sp3*an nimi (uotsih-si'

Puiiel.n

tä/niioäoite

Ka/ffiioscise ruaisiissi

Poshnumeio

Postiioimipains
Posbtoimipaikt-a moSsl-ui
Kunta
Kuntaructstl-si

Inppl'

Oiia muisMus

P^iitspaio
,. /iUht8l3ä)it--

1042019 OE 04 2019

06042019 07.042019

8ML2aiS 09.042019

l

IPaakiqasto

Huvudbbtoteket

044 422 4050

SatakuriRcnkatu 33

Sata'<unnankatu 33

127S10
EURA.
EURii
Eura
Eura
Kujasto muuaia kuin iauopakeskukscs ^

11012017

0800 2000

0900 1800

08.00 2000

EURA

Pääkirjasto
Satakunnankatu 33

3.4. - 5.4. 08:00-20:00

6.4. - 7.4. 09:00-18:00

8.4. - 9.4. 08:00-20:00

l

Uusi auktotoaika Poista auhtotoaika

Tallenna Poista cnnakkoaänestyspaikka j Sutjc

Kuva i Ennakkoäänestyspaikkojen tiedot tulostetaan ilmoituskortin liitteelle ylläolevien mallien
mukaisesti Kuvan esimerkkipäivät eduskuntavaalien mukaiset.

Ennakkoäänestyspaikan nimi

Jokaiselle ennakkoäänestyspaikalle on annettava nimi, josta äänestyspaikka voidaan helposti
tunnistaa, esim. "Vallilan posti", "Kunnantalo", "Kunnan virastotalo" tai "Paloheinän kirjasto".

Nimessä on tarpeetonta mainita kunnan nimeä (El: "Kuopion kaupungintalo" vaan: "Kaupungin-

talo"), koska sekä ilmoituskortin liitteenä oleva luettelo että esim. oikeusministeriön verkkosi-

vuilla julkaistava ennakkoäänestyspaikkaluettelo on jaoteltu kunnittain ja kunnan nimi maini-
taan jo luettelon otsikossa.

Ennakkoäänestyspaikan käyntiosoite

Käyntiosoitteeksi merkitään tarkka katuosoite, jotta äänestäjät löytävät paikan päälle mahdolli-
simman helposti ja jotta mm. äänestyspaikkakarttapalveluun voidaan automaattisesti hakea
äänestyspaikan koordinaatit. Mikäli rakennuksella on useita katuosoitteita (esim. korttelin kul-
matala) merkitään se osoite, josta on (pää-) sisäänkäynti äänestyspaikkana käytettävään tilaan.

Ennakkoäänestyspaikkojen tiedot suomen kielellä ja ruotsinkielellä

llmoituskorttien liitteeksi tulee vastaanottajan äidinkielen mukaan määräytyvä joko suomen-tai
ruotsinkielinen luettelo vaalipiirin kuntien yleisistä ennakkoäänestyspaikoista. Luetteloiden tu-
lee olla sekä suomen- että ruotsinkieliseltä asultaan jokaisen kunnan osalta täydellisiä. Tämä voi
toteutua vain, mikäli ennakkoäänestyspaikkojen tiedot ovat oikein ja täydelliset molemmilla kie-
lillä pohjatietojärjestelmässä.
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Täten myös yksikielisissä kunnissa tulee kääntää ennakkoäänestyspaikkojen nimissä esiintyvät
yleisnimet toiselle kotimaiselle kielelle. Tällaisia yleisnimiä ovat mm. "kirjasto", "pääkirjasto",
"posti", "kunnan virastotalo", "kunnantalo"yms.

Ohjeet äänestyspaikkojen nimien kääntämisestä ruotsin kielelle

• Jos paikan nimi on pelkästään yleisnimi, kuten "Posti" tai "Kirjasto" —>• käytetään sanasta

määräistä muotoa: "Posten"tai "Biblioteket"

• Jos yleisnimi on yhdessä erisnimen (kuten paikannimi) kanssa:

•joserisnimi päättyy konsonanttiin, nimen perään tulee s-kirjain, ja jos erisnimi päättyy vokaa-
liin,eitules-kirjainta.

yleisnimi on epämääräisessä muodossa.

esim. "Gräsvikens bibliotek"tai "Nordsjö post"

Ennakkoäänestyspaikan nimeen sisältyvästä paikannimestä käytetään ylläol evä n esimerkin mu-
kaisesti vakiintunutta ruotsinkielistä versiota, jos sellainen on (esimerkit kaksikielisestä Helsin-
gistä, Ruoholahti-Gräsviken, Vuosaari-Nordsjö). Laitosten ja rakennusten erisnimiä ja paikan-

nimiä ei käännetä, ellei niistä ole vahvistettua ruotsinkielistä versiota.

Huom. Yleinen ja suositeltavakin käytäntö on, että yksikielisesti opetusta antavien koulujen ni-
mia ei käännetä toiselle kielelle, esim. suomenkielinen peruskoulu "Peltomäen koulu" on äänes-

tyspaikkatiedoissa myös "ruotsiksi" "Peltomäen koulu". Vastaavasti ruotsinkielisiä koulujen ni-
mia ei käännetä suomeksi (esim. "Katedralskolan").

llmoituskortin ennakkoäänestyspaikkaluettelon kieliversioiden virheetön valmistaminen edellyt-
tää lisäksi, että pohjatietqjärjestelmään merkitään äänestyspaikan käyntiosoite sekä suomen-
että ruotsinkieliselle osoitteelle varattuun kenttään. Yksikielisessä kunnassa toisenkielisen osoit-
teen kenttään merkitään kunnan kielen mukainen osoite sellaisenaan. Esim. yksikielinen, suo-

menkielinen kunta merkitsee ennakkoäänestyspaikan nimen sekä suomeksi että ruotsiksi,
mutta katuosoitteenvain suomeksi. Suomenkielinen katuosoite kirjoitetaan myös käyntiosoite
ruotsiksi kohtaan suomenkielisenä.

Tiivistelmä ennakkoäänestyspaikkojen nimistä ja osoitteista suomen ja ruotsin kielellä

Kunnan kielisyys

yksikielinen, suomi

Yleisnimi

suomeksi ja
ruotsiksi

Laitos, rakennus, paikannimi

Merkitään kahdella kielellä, jos
nimestä on vahvistettu nimi mo-

lemmilla kielillä.

Jos vahvistettu nimi vain yhdellä
kielellä, merkitään se sekä suo-
men- että ruotsinkieliseen kent-

tään.

Käyntiosoite

suomeksi, myös

ruotsinkieliseen

kenttään suomeksi
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yksikielinen, ruotsi

kaksikielinen

suomeksi ja
ruotsiksi

suomeksi ja
ruotsiksi

Merkitään kahdella kielellä, jos
nimestä on vahvistettu nimi mo-

lemmilla kielillä.

Jos vahvistettu nimi vain yhdellä
kielellä, merkitään se sekä suo-
men- että ruotsinkieliseen kent-

tään.

Merkitään kahdella kielellä, jos
nimestä on vahvistettu nimi mo-

lemmilla kielillä.

ruotsiksi, myös suo-

menkieliseenkent-

tään ruotsiksi

suomeksi ja ruotsiksi

Yksikielinen kunta (suomi): esim. Kuopio:

Ennakkoäänestyspaikan nimi: Kaupungintalo

Ennakkoäänestyspaikan nimi ruotsiksi: Stadshuset

Käyntiosoite: Tulliportinkatu 31

Ennakkoäänestyspaikan käyntiosoite ruotsiksi: Tulliportinkatu 31

Kaksikielinen kunta: esim. Helsinki:

Ennakkoäänestyspaikan nimi: Vuosaaren posti

Ennakkoäänestyspaikan nimi ruotsiksi: Nordsjö post

Käyntiosoite: Vuotie 45

Ennakkoäänestyspaikan käyntiosoite ruotsiksi: Norvägen 45

Oikeusministeriö on yhdessä Väestörekisterikeskuksen kanssa tarkistanutja tarvittaessa korjan-
nut yhdenmukaiseen muotoon presidentinvaalin 2018 yhteydessä kuntien ilmoittamat ennakko-

äänestyspaikkqjen ruotsinkieliset nimet. Uusien ennakkoäänestyspaikkojen nimet pyydetään
kääntämään suomesta ruotsiksi tässä kirjeessä annettuja esimerkkejä ja ohjeita soveltaen, jotta
yhdenmukaisuus säilyisi. Jos ennakkoäänestyspaikka on nyt sama kuin presidentinvaalissa 2018,
kunnan ei tarvitse asian tarkistamisen jälkeen korjata ruotsinkielistä käännöstä.

3. Vaalipäivän äänestyspaikat

Vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja tyyppitieto

Vaalipäivän äänestyspaikan nimi merkitään sellaisessa muodossa, että ko. äänestysalueen ää-
nestäjät helposti ymmärtävät, mikä paikka on kysymyksessä, esim. "Mäkikylän palvelukeskus",
"Kaisaniemen ala-aste".

Vaalipäivän äänestyspaikalle merkitään myöstyyppitieto.
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Vaalipäivän äänestyspaikan käyntiosoite

Äänestyspaikan käyntiosoitteeksi on merkittävä sellainen osoite, jolla äänestysalueen äänestä-
jat mahdollisimman hyvin löytävät äänestyspaikalle. Mikäli rakennuksella on useita katuosoit-
teitä (esim. korttelin kulmatalo) merkitään se osoite, josta on (pää)sisäänkäynti äänestyspaik-
kana käytettävään tilaan. Osoitteiden tulee olla tarkkoja ja virheettömiä myös siksi, että äänes-
tyspaikalle saataisiin määriteltyä äänestyspaikkojen karttapalvelua varten koordinaatit osoittei-
den automaattisella paikannusmenetelmällä.

Vaalipäivän äänestyspaikkqjen tiedot suomen kielellä ja ruotsin kielellä

Vaalipäivän äänestyspaikkojen nimetja osoitteet merkitään kunnan kielisuhteen mukaisesti, eli
kaksikielisissä kunnissa sekä suomeksi että ruotsiksi ja yksikielisissä kunnissa vain kunnan kie-
lellä. Pohjatietojärjestelmän toiminnallisuus edellyttää kuitenkin, että myös yksikielisessä kun-
nassa toisen kielen kenttään merkitään äänestyspaikan nimi. Tätä tarkoitusta varten nimeä ei
käännetä toiselle kielelle, vaan kenttään merkitään kunnan kielen mukainen nimi sellaisenaan.

Oikeusministeriön vahvistamassa VAT-ohje nro zb:ssa on yksityiskohtaiset ohjeet tietojen tal-
lentamisesta vaalitietojärjestelmän pohjatietoihin.

Tiivistelmä vaalipäivän äänestyspaikkojen nimistä ja osoitteista suomen ja ruotsin kielellä

Kunnan kielisyys

yksikielinen, suomi

yksikielinen, ruotsi

kaksikielinen

Aänestyspaikan nimi

suomeksi, myös ruotsinkieli-

seen kenttään suomeksi

ruotsiksi, myös suomenkieli-

seen kenttään ruotsiksi

suomeksi ja ruotsiksi

Käyntiosoite

suomeksi (ruotsinkielisen

kentän voi jättää tyhjäksi)

ruotsiksi (suomenkielisen

kentän voi jättää tyhjäksi)

suomeksi ja ruotsiksi

Yksikielinen kunta (suomi): esim. Jyväskylä:

Äänestyspaikan nimi: Pääkirjasto

Äänestyspaikan nimi ruotsiksi: Pääkirjasto

Käyntiosoite: Vapaudenkatu 39-41

Käyntiosoite ruotsiksi: [voi jättää tyhjäksi]

Kaksikielinen kunta: esim. Helsinki:

Äänestyspaikan nimi: Kaupungintalo

Äänestyspaikan nimi ruotsiksi: Stadshuset

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Käyntiosoite ruotsiksi: Norra esplanaden 11-13
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Koulujen nimien, paikannimien sekä laitosten ja rakennusten nimien kääntämisestä toiselle kie-

lelle kaksikielisissä kunnissa koskee sama ohje kuin ennakkoäänestysäänestyspaikkojen vastaa-
vien tietojen kääntämistä (ks. kohdasta 2 ennakkoäänestyspaikkojen tiedot suomen ja ruotsin
kielellä).

Aänestysalueiden tiedoista

Mikäli kunnan äänestysaluejako on muuttunut 15.10.2018 alkaen, on vaalipäivän äänestyspaik-

kojenja niihin liittyvien äänestysalueiden tiedot tarkistettava ja tarvittaessa korjattava erityisen
huolellisesti.

Jos maistraatille toimitetussa, lokakuussa 2018 voimaan tulleessa äänestysaluejakoa koskevassa

valtuuston päätöksessä ei ole mainittu muuttuneiden äänestysalueiden vaalipäivän äänestys-
paikkoja, Väestörekisterikeskus on kopioinut vaalitietojärjestelmään äänestyspaikan nimen koh-
dalleäänestysalueen nimen ja merkinnyt sen tyypiksi'Muu paikka'. Kunnan keskusvaalilauta-

kunnan tulee korjata nämä vastaamaan todellisen vaalipäivän äänestyspaikan tietoja vastaa-
viksi.

Havaittaessa äänestysalueiden numerotunnuksissa tai nimissä virheitä tai vähäisintäkin epämää-
räisyyttä, kunnan tulee olla välittömästi yhteydessä Väestörekisterikeskukseen (yhteystiedot
tämän kirjeen luvussa l). Kunta ei voi itse muuttaa äänestysaluetietoja pohjatietojärjestelmässä.

Vaalipäivän äänestyspaikkatiedot kunta merkitsee järjestelmään itse vasta sitten, kun se on var-
mistunut äänestysalueiden numeroiden ja nimien virheettömyydestä, eli siitä, että ne vastaavat
kunnanvaltuuston ja kuntaliitostapauksissa mahdollisen muun toimivaltaisen elimen päätöstä
kunnan äänestysaluejaosta.

Mikäli vaalipäivän äänestyspaikkaa koskeva kunnanhallituksen päätösjohtaa myös äänestysalu-
een nimen tarkistamiseen siitä syystä, että äänestysalueen nimenä on ollut äänestyspaikan nimi,
tulee päätöksestä ilmoittaa erikseen Väestörekisterikeskukselle,joka korjaa äänestysalueen ni-
men pohjatietojärjestelmään.

4. Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot

Keskusvaalilautakunnan yhteystietojen tarkistuksen ja vahvistuksen yhteydessä tulee kiinnittää
huomiota 'Yleisöpuhelin'-tietoon. Tähän kohtaan merkittävä puhelinnumero tulostetaan äänioi-

keutetuille lähetettäviin ilmoituskortteihin keskusvaalilautakunnan ainoaksi puhelinnumerotie-
doksi. 'Yleisöpuhelin'-tietoon on tämän vuoksi merkittävä numero, jossa otetaan virka-aikana

vastaan äänioikeutettujen tiedusteluja ja ilmoituskortin kääntöpuolella olevan ohjeistuksen mu-
kaisesti ilmoittautumisia kotiäänestykseen. Kunnan puhelinvaihde ei lähtökohtaisesti sovellu
tähän käyttötarkoitukseen. Kunnan puhelinvaihteen numeroa voi käyttää tähän tarkoitukseen
vain, jos se pystyy siirtämään vaaliasioita koskevat puhelut tehokkaasti eteenpäin oikealle ta-
holle ja jos se on varustettu ääninauhalla niitä varten, jotka soittavat virka-ajan jälkeen.'Yleisö-
puhelin'-tieto on pakollinen, keskusvaalilautakunnan yhteystietoja ei saa kuitattua ilman sitä.

Keskusvaalilautakunnan 'Viranomaispuhelin'-tieto merkitään vaalitietojärjestelmään ainoastaan

vaaliviranomaisten välistä yhteydenpitoa varten, ja siihen merkitään puhelinnumero, josta vaali-
asioista kunnassa vastaava henkilö on tavoitettavissa esim. äänestyksen käynnissä ollessa ja

muina vaalien toimeenpanon kriittisinä hetkinä. Käytännössä taksi puhelinnumeroksi merkitään
usein keskusvaalilautakunnan sihteerin matkapuhelimen numero. Myös viranomaispuhelin -

tietoon pakollinen.
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Vaaliluettelon toimitusosoite tulee merkitä vaalitietojärjestelmään keskusvaalilautakunnan lisä-
osoitteena, mikäli se ei ole sama kuin keskusvaalilautakunnan käyntiosoite. Postilokero-osoite ei

kelpaa vaaliluettelon toimitusosoitteeksi.

Väalhriranomaiseh haku a> Yhteystietojen päivitys

rVaaltvtranomaisen tiedot'

VaaUpltri Satakunnan vaaltpSri

MalslraatU

Kunta
VaalEviranomalsen
nimi-

[ ~ Muuta nfmi
Ntmilyhenne
Vaallvlra nomalsen
tyyppi
VIranomalspuhdln
Yleisepuhclln •
Fax
Sähköposll
r Osoitetiedot

Käyntlosolte
KSynltosolte ruolsihsl
Postinumcro

Poslllolmlpalkka

Lounals-SuomenmaIsUaatli, Rauman
yks[?6
Eura

Eur.m l,yni->?n l.cs^tisv^^^^y^i.unt,.^

Kunnan keskusvaatitautakunta

!(M4 422 1027

1(02) 839 901

Maakunta

VaaTiviranom. nimi ruotsikst *

Kopiot pakollinen Uelo
Nlnrulyhenne ruotstkst

' Numero tulostuu HmoltuskoiUIIc

Satakunnan maakunta

Euran !,umn le?!;» y. ^:-.!

jvaalit3leura.ft

rVaaliiuottelon toimilusosoite

:s:
iSorkkistenUe 10 sISorktetenUe 10

J27S10
EURA s [ PLPostinumcro [27511

PLPosUlolmIpalkka EURA

Kaylelään käynUosollella Anna erillinen fcalmlhisosolte
Katuosoilc
Katuosolte
ruotsiksi
Posllnumero

Poslilolmlpalkka

Kulnauspahia
Kuittaa

Polita e-rtflfincn toimltu-sos.olte

l

!
l
j!

i

tcunAE-Svomon fn»lsa^u&t. RavmAn 1'kiiUft
PL 30 Aitat^nTJLaiu 21
2$«» RAUMA pyh. 029S&3yt07

liJJBTUS ÄÄNIOIKEUDESTA
EDffl^UNTAVAAUSSA

V*rtuno«»p Vaalhir

TESTILA 050 001<6A (021 939 9(
jEU^O Euran tajnnan köskusvaa!^rt?unta

Tcnlk-ius ^22,
27500EURA 27S" EURA

VUCptfrt. |K3»T»Uen kiw.n.l K^a». it-ntyu^» t«t*
Un«tfy<p»ii»f-»*a

Eura
001
Kuntuutfcoutu
HuyXK-16

lfl.4.2019 Mo OMO . 10:00

TddSn on codtttettAvA tienkilöll isyytenne
äänettScysSnnc.

CrAtU^UftntyulA &<(nn*u* En<*U«Un*nrtpA»)Lt»!Moa*

3.. 9.4.2019

tTK*H<*l^ntyU*ttAe<ntfU EmMUw<ttyifdft>Ltr^<'**
txn-u ^»Tr/T*^ *t*n

3.. 6.4.2019

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot siirretään pohjatietojärjestelmästä suoraan ilmoituskort-
tien tulostukseen. Puhelinnumeroksi ilmoituskortille tulostuu se numero, joka on merkitty järjes-
telmään 'Yleisöpuhelin'-kenttään.

Kuntien keskusvaalilautakuntien yhteystiedot on ilmoitettava vaalitietojärjestelmän pohjatieto-
järjestelmään samassa aikataulussa kuin äänestyspaikkarekisterin tiedot, eli

l. Eduskuntavaalien osalta viimeistään perjantaina 25.1.2019 klo 12:00, ja

2. Europarlamenttivaalienja maakuntavaalien osalta viimeistään perjantaina 8.3.2019 klo

12:00



VRK/6505/2018 12 (iz)

Väestörekisterikeskus 28.11.2018

5. Yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöinä vaalin liittyvissä asioissa Väestörekisterikeskuksessa ovat

Pauli Pekkanen 0295 535 530

Otto Palmu 0295 535137

Äänestyspaikkarekisterin tietoihin ja kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystietoihin liittyvät
sähköpostiviestit pyydetään lähettämään osoitteella vrk.vaalit@vrk.fi.

Ylijohtaja

' l^u ^
Johtaja Timo Salovaara

TIEDOKSI Oikeusministeriö
Maistraatitja maistraattien yksiköt



PoSa palvelut tuottelttain 01.01.2018- 30.11.2018

Perhepalvelut tammi-marraskuu 2018

21101
21201
21301
22051
22101
22201

-2310]
2320]
23301

Yhteensä
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Jäljellä
Tot%

lenol
822 027
795898
290106
66658
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219725

6442062
6171498

270564^
104.38 °,

ruiot
24066
14363
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31

17984
o

63439
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o
176039
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66641
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81.45 •
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3 447 739

39 SM
101.161
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95.64 ',
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27269^
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70217.
SO 568'
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610517'
66931'
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Aikuispalvelut tammi-marraskuu 2018
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31201
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33201
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34401
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Yhteensä
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Jäljellä
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[enot
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37491
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3.
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361 720'
141014'
294395'

-»'
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o
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22482361
401 5721
373 4031

6 972 5191
6 923 3281

49 191 <
100.71 '/

(arvla
35650

258529^
29142
78148

1 478
28543

o
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iilkalnen
28954'
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:0.
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^

33 8591
6583831
6582171

1661
100.03 •/

»omarkku
36 701'

261 091'
177501
47281
3734'

203451
Oi
Oi

214H
312051

430183I
1174181
731 1261
33 3891
65 577 (

1 755 3881
16801221

752661
104.48 »

Vanhuspalvelut tammi-marraskuu 2018
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yhteensä
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Jäljellä
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'enot
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Erityispalvelut
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enot
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83.94 "Al

letto
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VAASAN HALLINTO-OIKEUS
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 VAASA
Puhelin 029 56 42611
Faksi 029 56 42760
Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi

LÄHETE

3.1.2019

65/19

01342/18/5115

Karvian kunta
karvia@karvia.fi

Viite: Keijo Vallilanja asiakumppaneiden valitus Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston
päätöksestä 28.9.2018, nro 108/2018/1 (Pitkänsalonkeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupa,
Parkano, luvan hakijana Vesa Mattila).

Vastinepyyntö
Vaasan hallinto-oikeus varaa teille tilaisuuden antaa kirjallisen vastineenne
oheisen valituksen johdosta.

Vastine pyydetään toimittamaan Vaasan hallinto-oikeuteen 31.1.2019
mennessä. Vastine pyydetään tounittamaan ensisijaisesti sähköisesti
osoitteeseen vaasa.hao@oikens.fi.

Vastineessa pyydetään iknoittamaan asian diaarinumero 01342/18/5115.

Katja Salosaari
notaan

0295642612

Puhelujen hintatiedot:
029 56 -aikuisiin numeroihin soitettaessa puheluista peritään vain soittajan oman

operaattorin sopimuksen mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.

LIITTEET - Keijo Vallilanja asiakumppaneiden valitus 26.10.2018



Iso-Kivijärven kiinteistönomistajat VALITUS 26.10.2018

ja vakituiset asujat

Vaasan hallinto-oikeus

vaasa.hao@oikeus.fi

PL 204, 65101 VAASA

Viite: Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 108/2018/1

Asia: Pitkäsalonkeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupa LSSAVI/108/2018/1

Me alueen vakituiset asukkaat ja Iso-Kivijärven vapaa-ajan asukkaat valitamme ko.

ympäristöluvan myöntämisestä Pitkäsalonkeitaan turvetuotantoalueelle. Viittaamme

asiassa aikaisemmin antamaamme kahteen muistutukseen: Muistutus 25.10.2016 ja

Muistutus 11.12.2017 ja niihin liittyen lähettämiimme valokuviin. Lisäksi viittaamme

alueen vakituisten asukkaiden antamiin muistutuksiin ko. asiassa. Nämä edellä maini-

tut asiakirjat on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta saamamme tiedon mu-

kaan lähetetty hallinto-oikeuteen. Tuntuu että AVI on huomioinut vain luvanhakijan

kommentit asiassa. Meidän lupaan esittämiemme muistutusten kommentit on koko-

naan jätetty päätöksessä huomioimatta. Haluamme viitata hallinto-oikeuden käsit-

telyssä näiden muistutusten sisältöön.

Haluamme nostaa esiin seuraavat asiat, joita ei mielestämme ole tarpeeksi huomioitu

luvan käsittelyssä ja jotka mielestämme pitäisi vaikuttaa ko. ympäristöluvan pe-

ruuttamiseen:

• Turvesuon rakentaminen on käynnistetty rikollisella toiminnalla hakematta mitään

lupia eli tämähän on jo YMPÄRISTÖRIKOS. Me alueen asukkaat ja kesäasukkaat ru-

pesimme ihmettelemään alueella tapahtuneita toimenpiteitä ja otimme yhteyttä

Parkanon kuntaan ja ELY:yn. Turvekenttää valmisteltiin pitkälle jo ennen kuin mi-

tään lupia oli haettu. Ympäristölupaprosessi on käynnistynyt vasta sen jälkeen kun

olemme tehneet asiasta ilmoituksen Parkanon kaupungin ympäristötarkastajalle.

Luvanhakija sai ELY:ltä toimintakiellon valmisteluissaan, mutta siitä huolimatta hän

jatkoi valmisteluja jo ympäristöluvan hakuaikana. Tämä Pitkäsalonkeitaan turve-

tuotantoalue on tehty ilman ympäristölupaa. Voidaanko viranomaiset väsyttää

näin, kiertää lakia ja asetusta ja manipuloida lupaprosessia niin, että lupa myönne-

tään, koska toiminnanharjoittajan ehkä katsotaan investoineen alueeseen jo pal-

jonja muuttaneen sitä perusteettomasti? Myös me alueen asukkaat ja mökkiläiset
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olemme investoineet paljon kiinteistöihimme, ja niiden arvo laskee paljon, mikäli

turvesuohanke toteutuu. Katsomme että yleisen lainkuuliaisuuden vuoksi hakijan

tämän tapainen menettely tulee sanktioida ja tämän kaltaisen pakottamisen sinäl-

lään pitäisi jo olla ympäristöluvan saamisen este.

Viittaamme AVI:n päätökseen (s. 4) jossa AVI sanoo "Täydennyksen mukaan ha-

kijan hallinnassa ei ole suojavyöhykkeellä puustoa, jonka takia tuotantoa rajoite-

taan ja ajoitetaan tuulen mukaan. Tuulen ollessa pohjoisesta etelän suuntaan yli

4,5 m sekunnissa, ei tuotantoalueella tuoteta. Tuotantoalueen eteläpuolelle teh-

dään lisäksi 2 metriä korkea äänivalli vähentämään sekä melua että pölyhaittoja

alueella." Käsittämätöntä että AVI kirjaa ja hyväksyy luvan tämän kommentin jäl-

keen. Entä miksi AVI ei tässä kohtaa kirjaa samaa rajoitusta silloin jos tuuli suun-

tautuu turvesuolta Iso-Kivijärven suuntaan mökkiläisiä kohti? Eikö tällöinkin sama

rajoitus pitäisi olla voimassa puutteellisen suojavyöhykkeen vuoksi?

Parkanon kaupungin rakennus-ja ympäristölautakunta on lausunut (s. 14) "Han-

kealuetta ympäröivillä metsäkappaleilla on tehty laajoja avohakkuita, joten suo-

jäävä metsä ei ympäröi tuotantoaluetta jokaiselta ilmansuunnalta. Tii-

vistelmätekstissä on lisäksi maininta, että pöly-ja meluhaittaa vähennetään haki-

jan vuokraamilla metsäisillä suojavyöhykkeillä. Hakemuksesta ei selvinnyt, missä

kyseiset vuokrametsäalueet sijaitsevat. Toimija ei osannut tarkentaa asiaa tapaa-

misessa 18.10.2016." Ei kuutiosta luvanhakijan kannalta hyvältä tämäkään.

Viittaamme hakijan vastineeseen (s.30) "Lisäksi tuotantoalueen sisälle on raken-

nettu oma erillinen 10 m suojavyöhykealue, joka istutetaan suojapuustoilla ja me-

luvalleilla, ulkopuolisia metsäalueita ei ole määritelty suojavyöhykkeeksi. Niiden

suojaava vaikutus on nykytilassa olemassa, mutta suojakaista tulee korvaamaan

niiden vaikutukset." Kuinkahan kauan kestää ennen kuin tämän 10 m suojavaiku-

tus ja puuston kasvu auttaa jos metsä kaadetaan? Tällöin suojaava puusto ei aina-

kaan ole vaadittavan mukainen.

Luvanhakija on vuokrannut turvesuon alueen metsänomistaja Elias Lähdetmäeltä.

Hän ei omista yhtään alueen suojapuustoa. Puusto on suurelta osin alueen reu-

noilta avohakattu tai osin harvennettu. Kivijärvelle päin maasto on harvaa kitukas-

vuista suoalueen puustoa ja kaakko - etelä suunnasta puusto on avohakattu. Ih-

mettelemme miten ko. puustoa voidaan pitää suoja-alueena kun metsänomistajat

voivat milloin tahansa hakata puustonsa pois. Yksi metsänomistaja onkin jo sano-

nut lähiaikoina hakkaavansa puustoa alueeltaan. Lähdetmäki on teettänyt metsä-

alueelleen suon reunaan pitkiä metsäteitä - meitä nämä tiet mietityttävät. Onko-

hän Lähdetmäellä tarkoitus hakata vielä loppukin puusto omistamaltaan metsä-

alueeltaan Iso-Kivijärven suunnalta. Ja toteamme lisäksi, että nämä suojapuustoksi

aiotut puuston istutukset eivät kymmeniin vuosiin täytä suojavyöhykkeen kriteere-

ja.

Iso-Kivijärvellä on rantakaava. Virkistyskäyttöön rakennetut mökit ja vakituiset

asukkaat ovat olleet alueella jo kauan ennen turpeennostohanketta. Olemme

hankkineet mökkimme "korvosta" missä on luonnonrauha, kuuluu linnunlaulua



yms. eikä liikennemelu kuulu mökeille. Jos turpeennosto alkaa tämä rauha on

mennyttä: alkaa traktoreiden moottorien ylinä ja turbojen ulvonta, mikä olisi jat-

kuvaa/ sillä lupa on annettu yöksikin. Turvepöly on hienoa/ kevyttä ja kuivaa ja se

nousee korkealle. Enää ei kesällä voi nukkua ikkunat auki, mikä on yksi mökkielä-

man nautintoja. Tätä turvepölyäja melua eivät isotkaan suoja-alueet pidättele

saati sitten tälle turvesuolle suunnitellut suojavallit ja suojapuusto. Eräs mökki-

asukas on ollut 15 vuotta Vapon turvetyömaalta töissä ja hän sanoo kokemuksesta

tietävänsä haitat. Osa mökeistä on suoraan avohakkuiden takana turvesuoaluees-

ta.

Ko. turvesuoalue oli erittäin lajirikas mm. lintujen ja muiden eläinlajien sekä kas-

viston osalta, mutta alueen kaikkien puiden kaatoja kantojen repiminen pois tur-

vesuota valmisteltaessa sai alueen luonnon muuttumaan ratkaisevasti. Luontoar-

vio on teetetty vasta kun turvetuotantoa lue on saatettu toimintakuntoon.

Ihmettelemme miten rikollisella toiminnalla aloitettu turvesuo voi saada ympä-

ristöluvan. Alueella on jo erittäin paljon turvesoita. Alueen vakiasukkaat ovat jo

erittäin lähellä sijaitsevan kahden turvesuon puristuksessa ja tämä olisi kolmas.

Turvesoiden pölyt ajautuvat jo nyt heidän pihoihinsa valtavilta lähialueen turve-

soilta. Muun muassa pyykin kuivatus ulkona kesäaikaan, turpeen noston ollessa

käynnissä, on mahdotonta. Pihakalusteille yms. kasautuu turvepölyt. Myös melu

kantautuu alueelle. Samoin näiltä vähän kauempana jo käynnissä olevilta nykyisiltä

turvesoilta tulee ajoittain pölyä Iso-Kivijärven vapaa-ajan asuntojen pihoihin ja jär-

vessa näkyy pölystä muodostunut vaippa varsinkin silloin kun on tyyni sää. Ja tämä

pöly painuu järvemme pohjaan ja saa aikaan järviveden happikatoa. Järvestämme

tehdyn vesinäytteen mukaan järvi ei siedä enää yhtään lisäkuormitusta.

AVI on antanut luvan tehdä töitä turvesuolla päivin ja öin sekä viikonloppuisin. Kun

samoilla koneilla tehdään työtä yöt, päivät ja viikonloput niin kuka valvoo miten

tässä päätöksessä mainittujen desipelien arvot eri vuorokaudenaikoina muuttuvat.

Jos luvanhakija ei jo osoittamiensa tapojensa mukaan noudata näitä määräyksiä,

tarvitseeko asukkaiden tässä tilanteessa soittaa poliisit paikalle? Tämä lupa työs-

kentelyyn viikot ja vuorokaudet ympäriinsä aiheuttaa pöly-, melu-ja terveyshaitto-

ja, jotka eivät voi olla vaikuttamatta vakiasukkaiden ja rantakiinteistöjen asukkai-

den terveyteen, elämään ja virkistäytymiseen.

Olemme huolissamme alueellamme sijaitsevien kaivojen juoma- ja käyttöveden

laadusta. Pelkäämme että vesien pohjavirtaukset muuttuvat ja veden laatu pilaan-

tuuja/tai kaivot kuivuvat.

Pitkäsalonkeitaan turvesuo sijaitsee yksityistien varrella, jonka kustannuksista vas-

taavat alueen asukkaat, metsänomistajat ja vapaa-ajan asukkaat. Tämä yksityistie,

Kirjaskyläntie, on erittäin kapea ja huonokuntoinen. Ko. turvesuon aiheuttama lii-

kenne sillä tulisi olemaan mahdotonta. Tien reunat ovat erittäin pehmeät. Tänä

kesänäkin ko. tiellä on ollut mm. kaksi rekan ojaan suistumista. Rekan ja isomman

kulkuvälineen ohittaminen tiellä on mahdotonta. Jo nyt olemme joutuneet tilan-

teeseen, että isompi auto on tullut vastaan ja siinä joutuu peruuttamaan monta



sataa metriä, sillä ohituspaikkoja on erittäin harvassa. Pelastuslaitoksenkin on

päästävä kulkemaan esteettömästi.

• Tämä on myös ilmansuojelun kannalta käsittämätön päätös. IPCC:n kansainvälinen

ilmastoraportti vaatii fossiilisten polttoaineiden ja turpeenkäytön alasajoa mahdol-

lisimman nopeasti jo vuoteen 2030 mennessä. Hallitus on jo esittänyt, että Suo-

men pitäisi olla hiilineutraali vuonna 2030. Nykyisessä tilanteessa ko. luvan anta-

minen turvesuolle on vastuutonta. Pitkäsalonkeitaan turvesuon toiminta jatkuisi

vielä pitkälle tuon vuoden jälkeenkin. Hakijan arvio toiminnan jatkumiseen on 15-

20 vuotta. Tosiasiallisesti turpeenotto voi jatkua kaksinkertaisen, jopa kolminker-

taisen ajan. Myös ilmastoasiantuntijat Suomessa vaativat, että uusia turvesoita ei

enää saa aloittaa, sillä fossiilisten polttoaineiden käyttö on lopetettava.

• Tämän Pitkäsalonkeitaan alueelle haettiin muutama vuosi sitten hieman lähem-

mäksi vakiasutusta lupaa turvesuolle, mutta tuo lupa evättiin. Tuo alue on aivan

nyt haettavan turvesuon lähellä. Sekin oli jo hakattu avoimeksi, joten siitä puuttuu

suojaavaa puustoa isolta alueelta.

Allekirjoittajina yhdessä muiden kiinteistönomistajien kanssa (joista yhteystiedot en-

simmäisessä muistutuksessamme) esitämme edellä esitettävien perusteiden ja aikai-

sempien muistutustemme 25.10.2016 ja 11.12.2017 mukaisesti, että päätös ympäris-

töluvan myöntämisestä Pitkäsalonkeitaan turvetuotantoalueelle evätään.

Parkanossa 26.10.2018

Kaikkien mökkiläisten ja alueen vakiasukkaiden puolesta alla olevat:

Keijo Välillä

581-431-0031-0006
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Juhani Tähtinen
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581-431-0005-0027

Eden, Parkano
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Riitta Rinne

581-431-0031-0005

Kiviranta, Parkano

Kosti Toivonen
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39620 Kovesjoki, Parkano 39960 Sarvela, Karvia

Paula Collander

581-431-0005-0031

Ranchi, Parkano

paula.collander@gmail.com

Kirjaskyläntie

Parkano



Willi Karvia Oy:n

YHTIÖJÄRJESTYS

1§ Yhtiön toiminimi on Willi Karvia Oy ja kotipaikka on Karvian kunta.

2§ Yhtiön toimialana on matkailuelinkeinon, leiritoiminnan, safaritoiminnan, ohjelmapalveluiden ja

majoituksen ja majoitus välitystoiminnan harjoittaminen. Toimintaansa varten yhtiö vuokraa tai omistaa

leirintä-, majoitus-ja virkistysalueita sekä muita matkailua palvelevia toimintoja. Yhtiö markkinoi ja

koordinoi matkailupalveluja. Yhtiö koordinoi matkailuun liittyviä tuotteiden valmistusta ja markkinoi

tuotteita.

3§ Yhtiön vähimmäispääoma on 10.000 euroa ja enimmäispääoma 2000.000 euroa, joissa rajoissa

osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.

4§ Osakkeiden nimellisarvo on 1000 euroa.

5§ Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 5-7 (viidestä seitsemään) varsinaista ja l (yksi) varajäsen. Hallitus on

päätösvaltainen, kun neljä jäsentä on paikalla. Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

keskuudestaan vuodeksi kerrallaan. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen tehtävänä on:

- toteuttaa yhtiökokouksen päätökset

- ottaa ja erottaa yhtiön toimitusjohtaja ja päättää hänen

palkkaeduistaan

- vastata siitä, että yhtiön taloutta ja kirjanpitoa hoidetaan

asianmukaisesti sekä laatia vuosittain tilinpäätös ja

toimintakertomus edellisen tilikauden toiminnasta

- valvoa ja ohjata muutoinkin yrityksen hallintoa ja

liiketoimintaa.

6§ Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai ne henkilöt,

jotka hallitus siihen valtuuttaa.

7§ Yhtiön tilintarkastajana on tilintarkastusyhteisö.

8§ Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on toimitettava tilikauden päättymistä seuraavan

huhtikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle

vähintään kahta viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Tilintarkastajan mahdollisista muistutuksista antakoon hallitus kirjallisen selostuksensa yhtiökokoukselle.

9§ Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana kesäkuun loppuun

mennessä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus niin päättää tai se lain mukaan on pidettävä.

10§ Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

l. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja

toimintakertomuksen;



2. tilintarkastuskertomus

päätettävä;

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

4. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja

toimitusjohtajalle;

5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta;

6. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai

tappio antaa aihetta;

7. Valittava hallituksen jäsenet sekä tilintarkastusyhteisö

8.Käsiteltävä muut asiat, jotka osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan

kuuluvat varsinaiselle yhtiökokoukselle.

ll§Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan vähintään neljää päivää ennemmin osakkeenomistajille.



^!

iukl!. Kunnan johisminen ja kunnanhslll?

löllä tulee olla tieto kunnan tavoitteista ja tarkoitusperistä yhteisössä.
Yhteydenpidolla varmistetaan kunnan tavoitteiden eli omistajanä-

kökulman välinymineu yhteisön toimintaan. Samalla on kuitenkin

otettava huomioon osakeyhtiölain asettamat velvoitteet osakeyhtiön

hallituksen jäsenelle toimia yhtiön edun mukaisesti. Kunta ei voi

omistajana suoraan puuttua yhteisön toimivalle Johdolle kuuluviin

operatiivisiin päätöksiin eikä siten hämärtää omistajan ja yhteisön

toimivan Johdon välisiä vastuusuhteita. Mikäli kunta omistajana on

tyytymätön yhteisön hallituksen toimintaan ja päätöksentekoon, yli-
määräinen yhtiökokous voi vaihtaa yhtiön hallituksen.

Kunnan ja omistetun yhteisön tai yhteisön, jonka jäsen kunta on,

välillä solmitaan myös palvelutuotantoa koskevia sopimuksia. Yhtei-

so on usein palvelujen tuottaja. Tällöin omistajaohjaukseen kuuluu

sopimusvalvonta, jolla pyritään varmistamaan palvelutuotannon laa-

dulliset ja määrälliset tavoitteec.

47 §. KUNNAN TH-ÄRYHTEISÖJEN TOIMINTA JA
KONSERNIOHJE

Omistajaohjauksella an huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön

toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huo-

' mioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan
asiantuntemus.

Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin

osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

1) kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta;

2) konsernivalvonnanja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä;

3) tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeu-
den turvaamisesta:

4) velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa;

5) konsernin sisäisistä palveluista;

6) kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä;

7) kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallintoja johtamistavasta.

7 luku. Kurua" johtaminen ia kunnanhaiHtus

1. TYTÄRyHT£s£Öö?i KOHESI-STUVft O^SSTA^AOHjArS

(1 MOiyS.5. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan
tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin koko-

naisetu. Kuntakonsernin ja tytäryhteisön käsitteistä, ks. 6 §:n selitys 2.

Tytäryhteisöllä tulee olla omistajan eli kunnan asettama strateginen

tavoite. Ja tytäryhteisön hallituksen tulee pyrkiä toteuttamaan omis-

tajan asettamaa tavoitetta. Kunnaji yhtiölle asettamien toimintaperi-

aatteiden, toiruinta-ajatuksen ja tavoitteiden ilmaiseminen yhtiön

perustamisasiakirjoissa ja yhtiöjärjestyksessä on perusteltua yhtiön
johdon toiminnan ohjaamiseksi ja osalceyhdöoikeudellisen vastuun

selkeyttämiseksi.

Kuntakonsernin kokonaisedun määrittäminen ei ole välttämättä

yksiselitteistä. Olennaista on, että valtuusto kuntastraregiassaja siihen

kuuluvassa omistajapolidikassa määrittää kunnan omistuksen pitkän

aikavälin tavoitteet. Joissakin tilanteissa valtuuston on myös perus-

telraa harkita, onko kunnan välttämätöntä olla omistajana yhtiössä,

jossa omistaminen ja kuntakonsernin kokonaisetu eivät ole yhteen

sovitettavissa.

Osakeyhtiölain l :8 §:ssä säädetään yhtiön johdon velvollisuudesta

tounia huolellisesd ja edistää yhtiön emä. Toimiminen yhtiön edun

mukaisesti merkitsee yhtiön johdolle asetettua lojaliteetdvelvollisuut-

ta. yhtiötä ja viime kädessä kaikkia osakkeenomistajia kohtaan. Yhtiön

edun edistäminen tarkoittaa toimimista yhtiön toimialan ja tarkoituk-

sen mukaisesti. Näin ollen on perusteltua hyväksyä kunnan yhtiölle

jo perustamisvaiheessa sellaiset toimintaperiaatteet, toiminta-ajatus ja

tavoitteet, jotka palvelevat kuntasa-ategian mukaista kuntale.ousernm

kokonaisetua. Tällä on merkitystä yhtiön johdon yhtiöoikeudellisen
vastuun kannalta. Osakeyhtiön johdon vastuuta arvioidaan osakeyh-

tiölain säännösten mukaan. Johdon toimien huolellisuutta arvioidaan

objektiivisista lähtökohdista, eikä johto riko huolellisuusvelvoitettaan,

jos päätökset perustuvat asianmukaisiin perusteisiin ja harkintaan.

2. TYTÄRYH?£iSÖÄi i-iiALUTlSKSEN S<Oi<OOKiPA^O (2 MQ^].

Tytäryhteisön hallituksen valinta- on omistajaohjauksen kannalta käy-

lannassa merkittävin yksittäinen toimenpide, sillä hallitus on keskei-

sin omistajan yhtiölle asettamien tavoitteiden toteuttaja. Hallituksen

kokoonpanon tulee mahdollistaa yhtiön tehtävien tehokas hoitaminen.



Pitkospuiden ja kodan rakentaminen Nevalylyn ympäristöön

Hankkeen julkinen kuvaus

Nevalyly ympäristöineen on Metsähallituksen omistuksessa. Alueella sijaitsee huonokuntoinen kota ja

pienelle matkaa on rakennettu pitkospuita, jotka ovat myös uusimisen tarpeessa. Alue oli vuokrattuna

Karvian Urheilukalastajille, mutta vuokrasopimus päättyi vuoden 2017 loppuun. Nevalyly sijaitsee lähellä

Alkkianvuoren aluetta. Alkkianvuori on toinen osittain Karvian puolella sijaitsevista geopark kohteista.

Hankkeella olisi tarkoitus rakentaa l, 3 kilometriä pitkospuita Nevalylyn ympäri sekä kota järven rannalle.

hanke toteutettaisiin talkootyönä yhdessä Koilliskarvian metsästysseuran ja Alkkian kylätoimikunnan

talkooaktiivien kanssa.

Metsähallitukselta on tiedusteltu suostumusta tällaisen hankkeen toteutukseen. Metsähallitus pitää

hanketta hyvänä, mutta sieltä ei ole mahdollisuutta saada rahoitusta tähän hankkeeseen. Karvian kunta on

saanut metsähallitukselta suostumuksen pitkospuidenja kodan rakentamiseen ja mikäli hanke toteutuu,

alueesta tehdään käyttöoikeussopimus.

Hakija

Karvian kunta

Kylä-Karviantie 17

39930 Karvia

Hankkeen tarve ja tausta

Karvia on mukana Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark hankkeessa ja Karviasta luontokohteina ovat

Kauhanevan ja Alkkianvuoren alue, jotka sijaitsevan osittain Kan/ian puolella. Pitkospuiden ja kodan

rakentaminen Nevalylyn maastoon toisi yhden vetovoimaisen luontokohteen geopark alueelle. Se tarjoaisi

myös paikallisille hyvän virkistäytymiskohteen. Pitkospuureitti olisi sopivan mittainen esim. lapsiperheille ja

sijoittuu kauniisen ympäristöön. On tärkeää että tämäntyyppisiä paikkoja on tarjolla sekä oman kunnan

asukkaille että matkailijoille.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on saada rakennettua talkoilla 1,3 kilometriä Nevalylyn ympärille sekä kota järven

rantaan. Rakenteettukisivatvirkistäytymistäja luonnossa liikkumista ja loisivat uuden mielenkiintoisen

kohteen aivan Alkkianvuoren läheisyyteen. Tavoitteena on lisätä paikallisten luonnossa liikkumista ja tarjota

matkailijoille yhden kohteen lisää Alkkianvuorenja neuvostovankien hautausmaan läheisyyteen. Hanke

tukee Lauhanvuori - Hämeenkangas Geopark alueen palvelurakennetta ja tarjoaa etenkin lapsiperheille

mahdollisuuden luontoliikuntaan. Pitkospuureitti on sopivan lyhyt monenkuntoisille kuntalaisille ja

matkailijoille.



Hankkeeseen liitetään myös alueen opastuksen parantaminen. Alueelle tulee opaste, jolla kohde on

helpommin löydettävissä sekä opasteita, jossa kerrotaan Alkkianvuoresta ja neuvostovankien

hautausmaasta.

Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit
toteutuksessa

Pitkospuut rakennetaan talkoilla. Puutavara ajetaan paikalle talvella esimerkiksi työkelkalla ja keväällä
aloitetaan rakentaminen. Samoin kota rakennetaan ensi kevään tai kesän aikana. Talkoissa on henkilöitä

sekä Koillis-Karvian metsästysseurasta että Alkkian kylätoimikunnasta sekä yksittäisiä aktiivisia kuntalaisia.
Hankkeessa ei ole merkittäviä riskejä. Kokoluokaltaan hanke on sopiva talkootyökohde.

Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan
sekä alueelliseen ohjelmaan tai paikalliseen strategiaan.
Miten aiemmat hankkeet on huomioitu?

Kunnan strategiassa viihtyvyyden lisääminen on eräs keskeisistä tavoitteista. Hanke lisää kuntalaisten

viihtyvyyttä, tarjoten kaikille avoimesti käytössä olevan virkistäytymiskohteen. Strategian yksi painopiste

on matkailun edistäminen ja hanke parantaa kunnan matkailuinfraa. Luontoja kulttuuri ovat Karvian

voimavara. Hanke parantaa matkailijoiden palveluita ja lisää osaltaan kunnan vetovoimaa. Kunta on

mukana Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark hankkeessa ja Nevalylyn hanke täydentää Karvian kohteita.

Hanke liittyy myös Karvian kunnan matkailun kehittämishankkeeseen. Karvian kunta on perustamassa Willi

Karvia -nimistä matkailuyhtiötä, jonka tavoitteena on markkinoida ja koordinoida Karvian

matkailupalveluita. Luonto ja kulttuuri ovat Karvian keskeiset voimavarat ja Nevalylyn hanke monipuolistaa

Karvian luontokohteita. (hakemuksen liitteenä onVVilli Karvia Oy:n liiketoimintasuunnitelma)

Hanke edistää yhteisöllisyyttä tarjoamalla kyläläisille yhteisen hankkeen lähialueen elinympäristön

parantamiseksi ja viihtyisyyden lisäämisen. Aktiivisia talkoolaisia sekä Koillis-Karvian metsästysseurasta että

Alkkian kylätoimikunnasta on lupautunut olemaan mukana talkootyössä ja näiden lisäksi yksittäiset

aktiiviset kuntalaiset ovat mukana talkoissa.

Hanke lisää maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua sekä monipuolistaa palvelutarjontaa.

Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu

Hyödynsaajina ovat kuntalaiset ja matkailijat. Paikka tarjoaa esimerkiksi lapsiperheelle sopivan paikan

virkistäytymiseen. Myös liikuntarajoitteiset pääsevät kodalle, koska se on hyvän tieyhteyden päässä.

Kuntaan tulevat luontomatkailijat saavat yhden vetovoimaisen kohteen lisää ja hankkeesta hyötyvät sekä

läheltä että kaukaa tulevat matkailijat.

Miten hankkeen toteutumista arvioidaan? Miten hankkeessa

syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen
jälkeen?



Hankkeen toteutumisesta tehdään katselmus. Hankkeen valmistuttua kohde on vapaasti kaikkien

kuntalaisten ja matkailijoiden hyödynnettävissä koko kestoikänsä ajan.

Tiedottaminen

Hankkeesta tiedotetaan tiedotusvälineissä, henkilökohtaisissa yhteydenotoissa ja sosiaalisessa mediassa.



KUSTANNUSLASKELMA

pitkospuiden puutavara 49m3

pitkospuiden aluspuut 30 m3

kiinnitystarvikkeet, naulat, ruuvit ja muut kiinnikkeet

grillikota, tilataan valmiina pakettina ja kootaan paikalle

puutavaran ajo

muut kulut; polttoaineet, opastekyltitja muut opasteet

Yhteensä

Hankkeen kokonaiskustannus

kuittikulut

talkootyö pitkospuut 50,5 päivää*8h

talkootyö kodan pystytys 10 päivää*8 h

konetyö 8 h

(talkootyht.)

Hankkeen kustannus yhteensä

Rahoitus

haettava tuki LEADER

kunta

talkoot/ pitkospuut

yhteensä

14700
3000
1000
6500
2500
2300

30000

30000
6060
1200

240
7500

37500

18750
11250
7500

37500
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Karvian kunta

Tarja Hosiasluoma

Kylä-Karviantie 17
39930 KARVIA
tarja.hosiasluoma(%karvia.fi

Viite Sähköposti 11.6.2018

ASIA PITKOSPUUT NEVA-LYLYN YMPÄRILLE JA KOTA

Metsähallitus antaa suostumuksensa Karvian kunnalle rakentaa ulkoilureitti/pitkospuut Neva-

Lylyn ympärille sekä kota kiinteistöjen 230-893-1-2 ja 230-893-6-2 alueelle esitetyn
suunnitelman mukaisesti.

Mikäli Karvian kunta saa hankkeelle rahoituksen, ulkoilureitistä ja kota-alueesta laaditaan
myöhemmin Metsähallituksen ja Karvian kunnan välille käyttöoikeussopimus.

Terho Ylönen
maankäyttöasiantuntij a
puh.0205 64 5942

terho.ylonen(%metsa.fi

Liite Kartta

Metsähallitus Metsätalous Oy Tel. 0206 39 4000
PL 94 (Vernissakatu) www.metsa.fi/metsatalous
Fl-01301 Vantaa, Suomi Finland Y-tunnus / Business ID: 2752751
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