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Saapuvilla olleet jäsenet
Marko Parviainen, puheenjohtaja
Harriet Hagelberg, 1. varapuheenjohtaja
Jarkko Kaari
Marjokaisa Piironen
Mikko Karlsson
Muut saapuvilla olleet
Gunnel Ekström, johdon assistentti, sihteeri
Anu Karkinen, hallintojohtaja, esittelijä
Ulla Gahmberg, kunnansihteeri
Miikka Väinölä, saapui 17:20
Eero Viitanen, järjestelmäasiantuntija
Allekirjoitukset

Marko Parviainen
Puheenjohtaja

Gunnel Ekström
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
23.04.2018

23.04.2018

Marjokaisa Piironen

Jarkko Kaari

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 24.4.2018
konsernihallinnossa ja kunnan tietoverkossa

Gunnel Ekström, sihteeri
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§ 29
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus
Esittelijä: Anu Karkinen, hallintojohtaja
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 30
Pöytäkirjan tarkastus ja tarkastajien valinta
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti siten, että sihteeri lähettää pöytäkirjan
kokouksessa olleille keskusvaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenille
tarkastusta varten viimeistään perjantaina 20.4. 2018. Pöytäkirja lähetetään
sähköpostilla. Muutostiedot toimitetaan sihteerille, joka tekee muutokset
pöytäkirjaan. Pöytäkirjan tarkastajat ja puheenjohtaja lähettävät sähköpostilla
hyväksymisviestinsä viimeistään maanantaina 23.4.2018. Allekirjoittaminen voi
tapahtua käytännössä esim. seuraavassa keskusvaalilautakunnan kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä: Anu Karkinen, hallintojohtaja
Keskusvaalilautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina 23.4.2018. Tarkastettu pöytäkirja on
nähtävillä tiistaina 24.4.2018.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Kaari ja Marjokaisa Piironen.
Pöytäkirja tarkastetaan 23.4.2018. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä
24.4.2018 konsernihallinnossa ja kunnan tietoverkossa.
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§ 31
Kirkkonummen kunnan äänestysalueet vaaleissa ja kansanäänestyksissä 15.10.2018
alkaen
KIRDno-2018-489
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Gahmberg
ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi
kunnansihteeri
Väestörekisterikeskus on lähettänyt kuntaan kirjeen, jossa kuntaa pyydetään
ilmoittamaan mahdollisista äänestysaluejaon muutoksista 30.4.2018
mennessä maistraatille. Äänestysalueiden muutoksista päättää valtuusto. Näin
ilmoitettu uusi äänestysaluejako on voimassa 15.10.2018 alkaen toimitettavissa
vaaleissa ja kansanäänestyksissä.
Kirkkonummella on vuodesta 2000 asti ollut seitsemän äänestysaluetta:
Lapinkylä, Veikkola, Masala, Gesterby, Kirkonkylä, Heikkilä ja Porkkala.
Maistraatille ilmoitettu valtuuston päättämä äänestysaluejako on voimassa
toistaiseksi, so. kaikissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä, kunnes sitä vaalilain
määräämän järjestyksen mukaisesti uudestaan muutetaan. Äänestysalueiden
uudelleentarkasteluun ei ole ilmennyt tarvetta.
Oheismateriaalina väestörekisterikeskuksen kirje VRK /1202/2018.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Karkinen, hallintojohtaja
Keskusvaalilautakunta päättää
1
merkitä tiedokseen väestörekisterikeskukseltä saapuneen kirjeen
äänestysaluejaotuksen muuttamisesta
2
että äänestysalueiden uudelleentarkasteluun Kirkkonummella ei ole ilmennyt
tarvetta ja että näin ollen nykyinen äänestysaluejako pidetään voimassa.
Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.
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Keskusvaalilautakunta, § 12, 21.09.2017
Keskusvaalilautakunta, § 32, 17.04.2018
§ 32
Maakuntavaalit 2018: keskusta-alueen ennakkoäänestyspaikka
KIRDno-2017-764
Keskusvaalilautakunta, 21.09.2017, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Ulla Gahmberg, Miikka Väinölä
Vuonna 2018 järjestetään seuraavat vaalit
Presidentinvaalit 28.1.2018 ja mahdollinen toinen vaali 11.2.2018
Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 17.1. – 23.1.2018 ja ulkomailla 17.1. –
20.1.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei 28.1.2018 vaalissa saa yli puolta äänistä,
toimitetaan kahden eniten ääniä saaneiden ehdokkaan välillä toinen vaali
sunnuntaina 11.2.2018. Toisen vaalin ennakkoäänestys pidetään kotimaassa
31.1. – 6.2.2018 ja ulkomailla 31.1. – 3.2.2018.
Mahdolliset maakuntavaalit lokakuussa 2018
Ohjeistusta maakuntavaalien järjestelyistä ei ole vielä saatu. Kunta varautuu
vuoden 2018 talousarviossa ja resurssien järjestämisessä presidentinvaalien
kahden kierroksen sekä maakuntavaalien järjestämiseen.
Yleiset ennakkoäänestyspaikat
Vaalilaki 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Vuoden
2018 presidentinvaaliin määrättävät yleiset ennakkoäänestyspaikat toimivat
ennakkoäänestyspaikkoina myös maakuntavaaleissa.
Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on oltava kunnassa vähintään yksi. Yhden
ennakkoäänestyspaikan on oltava auki koko ennakkoäänestysajanjakson.
Kunnan on huolehdittava siitä, että äänestysmahdollisuudet ovat riittävät.
Yleiset ennakkoäänestyspaikat on merkittävä vaalitietojärjestelmän
pohjatietojärjestelmään 3.11.2017 klo 12 mennessä.
Korvaavien tilojen etsiminen pääkirjaston tilalle
Viime vaaleissa yleiset ennakkoäänestyspaikat olivat kunnassa pääkirjasto,
Masalan kirjasto ja Veikkolan kirjasto. Pääkirjasto oli auki koko
ennakkoäänestysajanjakson.
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Presidentinvaalissa pääkirjaston tilat eivät ole käytettävissä kirjaston
peruskorjauksen vuoksi.
Keskusvaalilautakunta nimesi 22.8.2017 selvitysryhmän etsimään korvaavaa
tilaa pääkirjaston tilojen sijaan. Vaihtoehdoiksi sovittiin seuraavat:
Kunnantalo
Ostari
Kirkkoharjun koulu
Kauppakeskus Kirsikka, Postin entiset tilat
City-Market, aula
Kulttuurikeskus Kipinä
Selvitysryhmä on arvioinut tilat. Viimeinen vertailu tehtiin kunnantalon
aulatilojen ja kauppakeskus Kirsikassa olevien Postin entisten tilojen
kesken. Kirsikan tilat omistaa Kirkkonummen seurakuntayhtymä ja
seurakunta on valmis vuokraamaan tilat kunnalle presidentinvaalien
ennakkoäänestyspaikaksi. Tarkemmat tarjousehdot esitellään
keskusvaalilautakunnan kokouksessa 21.9.2017. Kunnantalon aulatilan
käytettävyyttä selvitettiin yhteistyössä tilapalvelun kanssa. Aulatilat
edellyttävät keskeisiä teknisiä järjestelyjä äänestystilanteen hallittavuuden
ja vaalisalaisuuden turvaamiseksi. Teknisille järjestelyille ja muutostöille
tulee myös kustannuksia. Postin tilat ovat olleet aiemmin vaalien
ennakkoäänestyspaikkana. Tilojen toimivuus on tiedossa ja lisäksi sijainti
kauppakeskuksen yhteydessä varmistaa helpon saavutettavuuden äänestäjiä
ajatellen. On oletettavaa, että äänestysvilkkaus presidentinvaaleissa on
isompi kuin maakuntavaaleissa joten ennakkoäänestyspaikan hyvä toimivuus
on tärkeä erityisesti presidentinvaalissa. Kirsikan ennakkoäänestyspaikka
olisi auki koko ennakkoäänestysajan. Tavoitteena on, että mahdollisissa
maakuntavaaleissa voidaan käyttää samoja ennakkoäänestystiloja. Tältä
osin tilanne jäisi auki syksyn 2018 maakuntavaaleja ajatellen. Selvitysryhmä
ehdottaa keskusvaalilautakunnalle Postin entisten tilojen vuokraamista
presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikaksi.
Äänestyspaikkojen nimi- ja osoitetiedot ovat tarkistuksessa tontti- ja
mittauspalvelussa ja tarkistetut tiedot tuodaan keskusvaalilautakunnan
kokoukseen.
Oheismateriaali:
- Katselmuspöytäkirja

Tarkentunut tilannetieto 21.9.2017:
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Ovenian isännöitsijä ilmoittaa viestissään 20.9.2017, että Kauppakeskus
Kirsikan kiinteistössä on 8/1 liittymä, joka on yhteisesti kauppakeskuksen
vuokralaisten käytössä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos moni vuokralainen
samanaikaisesti käyttää raskaita kaistaa syöviä sovelluksia, niin nettiyhteys
saattaa hetkittäin tökkiä ja vaalihuoneiston edellyttämään minimivaatimukseen
ei ehkä hetkittäin päästä. Isännöitsijä toteaa, että saattaa myös olla
mahdollista, että reaalinopeudet riittävät, mutta varmuudella asiaa ei voi
ennakoida.
Kunnan It-suunnittelija Sami Ojanen selvittää liittymätilannetta ja minkälainen
varmistustarve netin toiminnan kannalta entisen postin tilaan tarvitaan. Koska
tarve on suhteellisen lyhytaikainen, voi mobiililiittymä olla mahdollinen. Oma
liittymä olisi varmin, mutta koska tila on väliaikainen ja vuokratila, etsitään
ensisijaisesti muita ratkaisuja.
Miikka Väinölä on selvittänyt 21.9.2017 oikeusministeriön vaalituen kanssa
liittymän riittävyystarvetta ja saanut seuraavat tiedot:
•

•

kiinteää tietoliikenneyhteyttä ei vaadita; vaalitukeen ei ole tullut
tietoon ongelmia langattomien yhteyksien käytöstä, langattomia
käytetään vähemmän; langattoman käyttö on kunnan omalla
vastuulla, jos ne eivät toimisi olisi siirryttävä manuaaliseen
äänestykseen; mikään järjestelmä ei ole 100% varma ; langattoman
yhteyden käyttö hankkimalla kaksi eri langattoman palvelun
toimittajaa voi vähentää riskiä
jos langattoman yhteyden testauksessa yhteysnopeudet ovat
Vaaliohjeen 1 Presidentinvaali 2018 vaatimuksen mukaiset, kunta
harkitsee, käyttääkö se langatonta yhteyttä

Näin ollen suunnitelmana on, että tietohallinto viikolla 39 ts. tulevana viikkona
käy eri päivinä kauppakeskuksen tiloissa ja testaa yhteyksiä, jolloin saadaan
todennäköinen (mutta ei varma) tieto langattoman liittymän yhteydestä
tukiasemaan. Jos langaton yhteysnopeus osoittautuu olevan riittävä, kunta
hankkii mobiililiittymän kahdelta palveluntarjoajalta, jolloin toinen on
varmistuksena.
Em. tietojen pohjalta keskusvaalilautakunnalle edelleen ehdotetaan, että
pääennakkoäänestyspaikka kuntakeskustan alueella on kauppakeskus Kirsikan
tiloissa oleva entisen postin tilat.
Kunnan it-suunnittelija Sami Ojanen on tulossa keskusvaalilautakunnan
kokoukseen 21.9.2017.

Äänestyspaikka- ja osoitetiedot on tarkistettu ja niihin ei ole
muutostarpeita.
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Ehdotus
Esittelijä: Anu Karkinen
Keskusvaalilautakunta päättää

1
merkitä tiedokseen kuntakeskustan ennakkoäänestyspaikkaa koskevan
tilanteen 21.9.2017 ja siltä varalta, jos kauppakeskus Kirsikan tiloissa olevan
Postin entisen tilan tekniset järjestelyt eivät osoittaudu olevan riittäviä
vaalihuoneistolle, valtuuttaa viranhaltijat valmistelemaan kunnanhallitukselle
2.10.2017 uusi tarkistettu ehdotus alla olevan ehdotuksen sijaan; ehdotuksen
sisältö sovitaan keskusvaallilautakunnan puheenjohtajiston kanssa
2
ehdottaa kunnanhallitukselle että vuoden 2018 presidentinvaalin yleiset
ennakkoäänestyspaikat ja -ajat ovat seuraavat:
2.1
Kauppakeskus Kirsikka (entinen Posti)
Ennakkoäänestyspaikan käyntiosoite on Saloviuksentie 3

ennakkoäänestys toimitetaan
17.-19.1.2018 (keskiviikko-perjantai), klo 9.00 - 20.00
20.1.2018 (lauantai), klo 10.00 - 16.00
21.1.2018 (sunnuntai) klo 12.00 - 16.00
22.-23.1.2018 (maanantai-tiistai), klo 9.00 - 20.00,

sekä tarvittaessa toisella kierroksella
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31.1.-2.2.2018 (keskiviikko-perjantai), klo 9.00 - 20.00
3.2.2018 (lauantai), klo 10.00 - 16.00
4.2.2018 (sunnuntai), klo 12.00 - 16.00
5.-6.2.2018 (maanantai-tiistai), klo 9.00 - 20.00,

2.2
Masalan kirjasto
Ennakkoäänestyspaikan käyntiosoite on Sundsbergintie 1

ennakkoäänestys toimitetaan
17.-19.1.2018 (keskiviikko-perjantai) klo 14.00 - 20.00

sekä tarvittaessa toisella kierroksella
31.1.-2.2.2018 (keskiviikko-perjantai) klo 14.00 - 20.00

2.3
Veikkolan kirjasto
Ennakkoäänestyspaikan käyntiosoite on Allastie 6

ennakkoäänestys toimitetaan
20.1.- 21.1.2018 (lauantai ja sunnuntai) klo 9.00 -18.00 ja
22.1.2018 (maanantai), klo 14.00 - 20.00,

sekä tarvittaessa toisella kierroksella
3.2.- 4.2.2018 (lauantai -sunnuntai) klo 9.00 -18.00 ja
5.2.2018 (maanantai), klo 14.00 - 20.00
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3
todeta, että yleiset ennakkoäänestyspaikat käyntiosoitteineen merkitään
3.11.2017 klo 12 mennessä vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään
4
todeta, että vahvistuspyynnöt yleisen ennakkoäänestyksen vaalihuoneistojen
käyttöön saamisesta lähetetään kunnanhallituksen päätöksen jälkeen
vaalihuoneistojen haltijoille
5
käynnistää maakuntavaalien ennakkoäänestyspaikan selvityksen
viimeistään maaliskuussa 2018

Esittelijän uusi pohjaehdotus (annettu kokouksessa)
Ehdotuksen kohta 1 poistetaan
Ehdotuksen kohta 2.1 muutetaan niin, että Kauppakeskus Kirsikka (entinen
Posti) poistetaan ja tilalle:
"Kunnantalo
Ennakkoäänestyspaikan käyntiosoite on Ervastintie 2"

Päätös
Keskusvaalilautakunta päätti
1
ehdottaa kunnanhallitukselle että vuoden 2018 presidentinvaalin yleiset
ennakkoäänestyspaikat ja -ajat ovat seuraavat:
2.1
Kunnantalo
Ennakkoäänestyspaikan käyntiosoite on Ervastintie 2

ennakkoäänestys toimitetaan
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17.-19.1.2018 (keskiviikko-perjantai), klo 9.00 - 20.00
20.1.2018 (lauantai), klo 10.00 - 16.00
21.1.2018 (sunnuntai) klo 12.00 - 16.00
22.-23.1.2018 (maanantai-tiistai), klo 9.00 - 20.00,

sekä tarvittaessa toisella kierroksella
31.1.-2.2.2018 (keskiviikko-perjantai), klo 9.00 - 20.00
3.2.2018 (lauantai), klo 10.00 - 16.00
4.2.2018 (sunnuntai), klo 12.00 - 16.00
5.-6.2.2018 (maanantai-tiistai), klo 9.00 - 20.00,

2.2
Masalan kirjasto
Ennakkoäänestyspaikan käyntiosoite on Sundsbergintie 1

ennakkoäänestys toimitetaan
17.-19.1.2018 (keskiviikko-perjantai) klo 14.00 - 20.00

sekä tarvittaessa toisella kierroksella
31.1.-2.2.2018 (keskiviikko-perjantai) klo 14.00 - 20.00

2.3
Veikkolan kirjasto
Ennakkoäänestyspaikan käyntiosoite on Allastie 6

ennakkoäänestys toimitetaan
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20.1.- 21.1.2018 (lauantai ja sunnuntai) klo 9.00 -18.00 ja
22.1.2018 (maanantai), klo 14.00 - 20.00,

sekä tarvittaessa toisella kierroksella
3.2.- 4.2.2018 (lauantai -sunnuntai) klo 9.00 -18.00 ja
5.2.2018 (maanantai), klo 14.00 - 20.00

3
todeta, että yleiset ennakkoäänestyspaikat käyntiosoitteineen merkitään
3.11.2017 klo 12 mennessä vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään
4
todeta, että vahvistuspyynnöt yleisen ennakkoäänestyksen vaalihuoneistojen
käyttöön saamisesta lähetetään kunnanhallituksen päätöksen jälkeen
vaalihuoneistojen haltijoille
5
käynnistää maakuntavaalien ennakkoäänestyspaikan selvityksen
viimeistään maaliskuussa 2018

Keskusvaalilautakunta, 17.04.2018, § 32
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Gahmberg
ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi
kunnansihteeri
Kunnanhallitus päätti 2.10.2017 keskusvaalilautakunnan ehdotuksen pohjalta,
että vuonna 2018 pidettävien presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikat
ovat kunnantalo, Masalan kirjasto ja Veikkolan kirjasto.
Masalan kirjasto ja Veikkolan kirjasto ovat jo pitkään toimineet
ennakkoäänestyspaikkoina ja niiden toimivuus on tiedossa, mutta
kunnantalo oli ennakkoäänestyskäytössä ensimmäisen kerran
presidentinvaaleissa. Aiemmin kuntakeskustan ennakkoäänestyspaikkana
on ollut pääkirjasto, joka on tällä hetkellä pois käytöstä peruskorjauksen
vuoksi. Syksyllä 2017 presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikkaa päätettäessä
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keskusvaalilautakunta päätti, että maakuntavaalien ennakkoäänestyspaikan
selvitys käynnistetään viimeistään maaliskuussa 2018.
Toistaiseksi ei ole tiedossa, järjestetäänkö maakuntavaaleja. Siltä varalta,
että vaalit järjestetään, mahdollinen paikka on kuitenkin hyvä olla
tiedossa ja sovittuna. Presidentinvaaleista saatujen kokemusten ja
palautteiden pohjalta kunnantaloa on mahdollista ehdottaa edelleen
ennakkoäänestyksen toimittamispaikaksi. Paikka ei ole optimaalinen,
mutta kuntakeskustassa ei tällä hetkellä ole muitakaan tiloja jotka suoraan
vastaisivat ennakkoäänestyspaikan tilatarpeita. Kunnantalon suurimmat
järjestelytarpeet liittyvät yhteistyöhön toimialojen kanssa aulatilojen käytössä,
aulatilojen rajaamiseen vaalikäyttöön, liikuntaesteisten kulkujärjestelyihin ja
tilan valaistukseen. Kunnantalon edut toisaalta ovat mm. että tietotekniset
järjestelyt toimivat, sijainti on keskeinen ja kunnantalon henkilöstö on
tarvittaessa lähellä ja käytettävissä on mm. lukittavat tilat. Presidentinvaaleissa
saadun kokemuksen pohjalta järjestelyjä on mahdollista kehittää edelleen
toimivammaksi.
Kunnantalossa on suunniteltu kunnostustöitä. Siltä varalta, että kunnostustyöt
ajoittuisivat samoihin aikoihin, kun tulevat maakuntavaalit, on perusteltua etsiä
korvaava vaihtoehtoinen tila kunnantalolle.
Keskusvaalilautakunta arvioi syksyllä 2017 keskusta-alueen mahdollisia tiloja.
Katselmuspöytäkirja on oheismateriaalina. Näiden tilojen lisäksi on ehdotettu
mahdollisiksi vaihtoehtoisiksi tiloiksi seurakuntasalia, pääkirjaston väliaikaisia
tiloja ja kunnantoimistoa Jolkbyssä.
Ennakkoäänestyspaikat viedään kunnanhallituksen hyväksyttäväksi
keskusvaalilautakunnan ehdotuksen pohjalta.

Ehdotus
Esittelijä: Anu Karkinen, hallintojohtaja
Keskusvaalilautakunta päättää
1
pitää Kirkkonummen kunnantaloa ensisijaisena keskusta-alueen
ennakkoäänestyspaikkana mahdollisissa maakuntavaaleissa
2
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että kunnantalolle etsitään vaihtoehtoinen keskusta-alueen
ennakkoäänestyspaikka siltä varalta, että kunnantalo on remontissa
3
antaa evästyksensä vaihtoehtoisen ennakkoäänestyspaikan selvittämiseksi
käytettävissä olevien tilaselvitysten pohjalta.

Käsittely:
Keskustelun aikana puheenjohtaja ehdotti, että keskusvaalilautakunta perustaa
ryhmän, jonka tehtävänä on selvittää vaihtoehtoinen ennakkoäänestyspaikka
siltä varalta, jos kunnantalo ei ole käytettävissä ennakkoäänestyspaikaksi.
Selvitystyöryhmään nimetään Kurt Ekman, joka on toiminut keskusta-alueen
ennakkoäänestyspaikan vastuuhenkilönä viime vaaleissa, vaalipäällikkö
Ulla Gahmberg, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Marko Parviainen,
varapuheenjohtaja Harriet Hagelberg, järjestelmäasiantuntija Eero Viitanen ja
pöytäkirjanpitäjä Gunnel Ekström.

Päätös
Keskusvaalilautakunta päätti
1
pitää Kirkkonummen kunnantaloa ensisijaisena keskusta-alueen
ennakkoäänestyspaikkana mahdollisissa maakuntavaaleissa
2
että kunnantalolle etsitään vaihtoehtoinen keskusta-alueen
ennakkoäänestyspaikka siltä varalta, että kunnantalo on remontissa
3
perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää vaihtoehtoinen
ennakkoäänestyspaikka siltä varalta, jos kunnantalo ei ole käytettävissä
ennakkoäänestyspaikaksi. Työryhmään nimettiin Kurt Ekman, joka on toiminut
keskusta-alueen ennakkoäänestyspaikan vastuuhenkilönä viime vaaleissa,
vaalipäällikkö Ulla Gahmberg, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Marko
Parviainen, varapuheenjohtaja Harriet Hagelberg, järjestelmäasiantuntija Eero
Viitanen ja pöytäkirjanpitäjä Gunnel Ekström,

Kirkkonummen kunta
Keskusvaalilautakunta

Pöytäkirja
17.04.2018

4/2018

16 (22)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kirkkonummi asianhallintajärjestelmässä

§ 33
Yleiskeskustelu vaaliviranomaisten koulutuskokonaisuudesta
KIRDno-2017-765
Valmistelija / lisätiedot:
Ulla Gahmberg
ulla.gahmberg@kirkkonummi.fi
kunnansihteeri
Liitteet

1 Koulutuksen tarvearviointi kokonaisuudessaan vaalitehtävien hoitamista
varten.docx.pdf
Vaaliviranomaisten koulutus on keskeinen tulevia vaaleja
koskeva valmistautumistehtävä. Keskusvaalilautakunta vastaa koulutuksen
järjestämisestä. Tavoitteena on järjestää riittävä ja tarvittava koulutus niin, että
kukin vaaliviranomainen osaa hoitaa tehtävänsä sujuvasti ja että vaalien tulos
kunnassa saadaan aikataulun mukaisesti valmiiksi.
Vaaliviranomaisia ovat keskusvaalilautakunnan lisäksi vaalilautakunnat,
vaalitoimikunta, yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijat,
kotiäänestyksen vaalitoimitsija ja vaaliavustaja vaalipäivän äänestyspaikalla.
Em. viranomaisten vaalitehtäviä ei erikseen todeta tässä, mutta
koulutustarpeet ryhmiteltynä ovat:
- vaalitietojärjestelmän käyttöosaaminen (vaalilautakunnat ja
ennakkoäänestystoimijat)
- vaalitoimituksen muut käytännön tehtävät oikeusministeriön vaaliohjeiden
mukaisesti (kaikki vaaliviranomaiset)
- vaalitulosten toimittaminen ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän iltana
vaalilautakunnista
- kunnan tietotarpeet palkkionmaksua varten (vaalilautakuntien muistiot,
perustietoilmoitukset, verokortit, tuntityöraportit, puolueverokäytännöt mm)
Em. koulutuskokonaisuus vaalien alla edellyttää mittavaa ajallista
työpanostusta. Koulutukset ovat myös iso kustannuserä kunnalle, sillä niistä
maksetaan palkkiot palkkiosäännön mukaisesti. Tavoitteena on myös,
että voidaan varmistua siitä että kaikki tarvittavat osa-alueet käsitellään
pidettävissä koulutuksissa.
Liitteenä on koulutuskokonaisuutta koskeva yhteenveto presidentinvaalien
2018 pohjalta. Asia ja liite tuodaan keskusvaalilautakunnan keskusteltavaksi
ja asiasta ei tehdä tässä vaiheessa päätöksiä. Koulutustarpeet tuodaan
keskusvaalilautakunnan päätettäväksi sen jälkeen kun on vahvistunut
seuraavien vaalien ajankohta.
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Ehdotus
Esittelijä: Anu Karkinen, hallintojohtaja
Keskusvaalilautakunta päättää
1
käydä yleiskeskustelun vaalikoulutuksesta pykälän liitteen pohjalta ja merkitä
liitteen tiedokseen
2
todeta, että koulutuslinjaukset tuodaan keskusvaalilautakunnan päätettäväksi
sen jälkeen kun on vahvistunut seuraavien vaalien ajankohta.

Päätös
Ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi keskusvaalilautakunta nosti esille seuraavat asiat, jotka huomioidaan
valmisteltaessa seuraavaa vaalikoulutusta:
- Tietojärjestelmäkoulutusta kohdennetaan osaamistason mukaan esim.
ei-koskaan käyttäneet ja ne jotka osaavat mutta tarvitsevat kertausta.
Kertauskoulutus voisi olla esim. samassa tilaisuudessa juuri ennen
kenraaliharjoitusta. Vaalien valtakunnallinen kenraaliharjoitus ei ole koulutus
mutta se on pakollinen niille jotka käyttävät tietojärjestelmää.
- Vaalilautakuntien sihteerit on hyvä nimetä ja olla tiedossa etukäteen.
Yhteistyötä on hyvä tarkentaa vaalilautakuntien sihteerien kanssa mm.
vaalipäivän aineiston luovuttamisessa sekä vaaliasiakirjojen täyttämisessä
ja toimittamisessa. Sihteerit kutsutaan mukaan puheenjohtajille ja
varapuheenjohtajille suunnattuun koulutukseen.
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§ 34
Muut asiat
Päätös
Päätettiin, että seuraava keskusvaalilautakunnan kokous pidetään
keskiviikkona 27.6.2018 klo 17.00 kunnantalossa tarpeen vaatiessa.
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Muutoksenhakukielto
§29, §30, §31, §34
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa
kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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Oikaisuvaatimus
§32
Oikaisuvaatimusohje
Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimus kunnanhallitukselle
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus tehdään Kirkkonummen kunnanhallitukselle.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen suostumuksella katsotaan asianosaisen
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
päätöksen tiedoksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei
oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän
jälkeen.
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Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kunnanhallitukselle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen
vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö,
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan
kirjaamoon oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virkaajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä myös telekopiona tai sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

Yhteystiedot:
Kirkkonummen kunta
Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi
Käyntiosoite: Ervastintie 2, palvelupiste tai kirjaamo 1.krs, Kirkkonummi
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Virka-aika: 8.30 - 16.00, maanantaisin 8.30 - 17.00

puh.vaihde 09-29671, faksi (09) 8786 053
s-posti: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus
Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua.
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