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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2019 vaaleja varten
Khall 30.10.2018 § 247
Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan
14.4.2019. Kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen toimitetaan
europarlamenttivaalit, joiden vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019.
Vaaleja varten kaupunginhallituksen tulee riittävän ajoissa päättää
mm äänestyspaikoista (ml ennakkoäänestys), vaalilautakuntien ja
vaalitoimikuntien asettamisesta.
Oikeusministeriön kirje 1.10.2018/VN/4971/2018 Vuonna 2019
toimitettavat vaalit: Äänestyspaikkojen määrääminen ja niistä
ilmoittaminen, vaalimateriaali, vaalitietojärjestelmän käyttö ym.
esityslistan oheismateriaalina jaetuissa asiakirjoissa.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus keskustelee vuoden 2019 vaalien järjestelyistä ja
ohjeistaa jatkovalmistelun.
Päätös:
Hyväksyttiin
______

Toteutusvastuu

Välitark./pvm Valmis/pvm

Huom

Khall 19.11.2018 § 265 Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta,
johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta
jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita kuitenkin on oltava
vähintään kolme sekä laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä
ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään
kolme.
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa

ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkittyjä puolueita.
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.Sinänsä ei ole
estettä valita samaa henkilöä vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan,
kunhan henkilö on vaalikelpoinen molempiin toimielimiin.
Vaalikelpoisuuden esteitä on mm. lähisukulaisuus ehdokkaaseen.
Vaalitoimielinten valinnassa on myös otettava huomioon
tasa-arvolain vaatimus sukupuolikiintiöstä, jonka tulee toteutua
erikseen jäsenten ja varajäsenten kohdalla. Tasa-arvolain 4 a §:n 1
momentin mukaan sekä naisia että miehiä tulee olla kumpiakin
vähintään 40 %. Lisäksi on huomattava, että vaaleissa käytetään
sähköistä vaaliluetteloa ja tällöin em. elimiin valituilla tulee olla
tietotekniset taidot.
Vaalilain 17 § mukaan kotiäänestyksen vaalitoimitsijat nimittää
kunnan keskusvaalilautakunta.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan kokoonpano
presidentinvaaleissa 2018 on esityslistan liitteenä.
Vaalilain 15 §:n mukaan vaalilautakunnat on asetettava ”hyvissä
ajoin” ennen vaaleja. Jos kunnassa osoittautuu käytännössä
mahdottomaksi asettaa yhdistelmävaalien vaalilautakunnat
eduskuntavaalien jälkeen hyvissää ajoin kuin laissa edellytetään, ne
voidaan joutua asettamaan ennen eduskuntavaaleja.
Eduskuntavaalien ehdokasasettelu 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 sovelletaan vuoden 2015
eduskuntavaaleja. Jos yhdistelmävaalien vaalilautakunnat asetetaan
ennen eduskuntavaaleja, ei estettä liene sille, että vaalilautakunnat
asetetaan samalla kertaa sekä eduskuntavaaleihin että
yhdistelmävaaleihin.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
1. asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan vuoden 2019
eduskuntavaaleja varten.
2. asettaa vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan vuoden 2019
yhdistelmävaaleja (europarlamenttivaalit ja mahd. maakuntavaalit)
varten.
Päätös:
1. Kaupunginhallitus asetti vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan
vuoden 2019 eduskuntavaaleihin.

Alarannan äänestysalue
Vaalilautakunta:
Onni Timlin, puheenjohtaja
Irja Saastamoinen, varapuheenjohtaja
Tuulikki Paavoja
Tarmo Nätti
Jouni Ryyti
Varajäsenet:
Marjatta Saukko
Merja Lehtola
Marko Niiranen
Heikki Hytinmäki
Kirkonkylän äänestysalue
Vaalilautakunta:
Matti Tallgren, puheenjohtaja
Tarja Nikumatti, varapuheenjohtaja
Seija Mattila
Matti Malkavaara
Erkki Petsalo
Varajäsenet:
Marko Törmälehto
Helinä Niemelä
Hannu Riuttanen
Taimi Maliniemi
Vaalitoimikunta:
Matti Tuomisto, puheenjohtaja
Marjatta Saukko, varapuheenjohtaja
Paula Pyy
Varajäsenet:
Esko Jauhiainen
Juha-Matti Kurra
Sari Vatjus
2. Kaupunginhallitus asetti vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan
vuoden 2019 yhdistelmävaaleja (europarlamenttivaalit ja mahd.
maakuntavaalit) varten.

Alarannan äänestysalue
Vaalilautakunta:
Onni Timlin, puheenjohtaja
Irja Saastamoinen, varapuheenjohtaja
Tuulikki Paavoja
Tarmo Nätti
Jouni Ryyti
Varajäsenet:
Marjatta Saukko
Merja Lehtola
Marko Niiranen
Heikki Hytinmäki
Kirkonkylän äänestysalue
Vaalilautakunta:
Matti Tallgren, puheenjohtaja
Tarja Nikumatti, varapuheenjohtaja
Seija Mattila
Matti Malkavaara
Erkki Petsalo
Varajäsenet:
Marko Törmälehto
Helinä Niemelä
Hannu Riuttanen
Taimi Maliniemi
Vaalitoimikunta:
Matti Tuomisto, puheenjohtaja
Marjatta Saukko, varapuheenjohtaja
Paula Pyy
Varajäsenet:
Esko Jauhiainen
Juha-Matti Kurra
Sari Vatjus
______

