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KUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKION MAKSAMINEN 
 
Keskusvaali- Keskusvaalilautakunnan tulee määrätä sihteerille  
ltk § 38 presidentinvaalin valmisteluun ja täytäntöönpanoon 

liittyvistä tehtävistä maksettavan palkkion suuruus 
erikseen sekä ensimmäisen vaalin osalta että mahdolli-
sen toisen vaalin osalta. 

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää sihteerille pre-

sidentinvaalin valmisteluun ja täytäntöönpanoon liitty-
vistä tehtävistä maksettavan palkkion suuruuden ensim-
mäisen vaalin osalta sekä mahdollisen toisen vaalin 
osalta, mikäli toinen vaali toimitetaan.  

 
Päätös: Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti, 
että sihteerille maksetaan presidentinvaalin valmiste-
luun ja täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä palk-
kiota 850 eur ensimmäisestä vaalista ja mikäli toinen 
vaali toimitetaan maksetaan siitä 730 eur. 
 
Merkitään, että Päivi Kokkoniemi poistui kokoushuonees-
ta ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa ja että pu-
heenjohtaja Jarkko Paalavuo piti pöytäkirjaa tämän py-
kälän ajan. 
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN OIKEUS PALKATA AVUSTAVAA HENKILÖKUNTAA 
 
Keskusvaali- Keskusvaalilautakunta ottaa itselleen muun tarvittavan  
ltk § 39  henkilöstön. 
 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta oikeuttaa keskusvaali-

lautakunnan sihteerin palkkaamaan avustavaa henkilökun-
taa, jos hän harkitsee sen tarpeelliseksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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KUULUTUS PRESIDENTINVAALISTA 
 
Keskusvaali- Keskusvaalilautakunnan on hyvissä ajoin ennen  
ltk § 40 ennakkoäänestyksen alkamista tiedotettava vaalipäiväs-

tä ja mahdollisesta toisesta vaalipäivästä sekä vaali-
päivän äänestyspaikoista ja -ajasta, yleisistä ennak-
koäänestyspaikoista ja -ajoista, kotiäänestyksen jär-
jestämisestä ja siihen ilmoittautumisesta sekä harkin-
nan mukaan myös muista vaalien toimittamiseen liitty-
vistä asioista, sillä tavoin kuin kunnan ilmoitukset 
saatetaan tiedoksi.  

 
Ennakkoäänestyksen ensimmäinen päivä on 17.1.2018. Il-
moitus kotiäänestykseen on tehtävä viimeistään tiis-
taina 16.1.2018 ennen klo 16. Ilmoitus julkaistaan 
kuntalain 108 §:n mukaisesti kunnan internetsivuilla 
sekä valtuuston päätöksen mukaisesti Reisjärvi-
lehdessä. Sihteeri on laatinut oheisen kuulutuksen 
presidentinvaalista. Reisjärvi -lehti ilmestyy tors-
taina 21.12.2017 ja seuraavan kerran torstaina 
4.1.2018 

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää julkaistavasta 

kuulutuksesta ja sen julkipanosta.  
 
 Päätös: Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti 

julkaista liitteen mukaisen kuulutuksen kunnan inter-
netsivuilla sekä 4.1.2018 ilmestyvässä Reisjärvi -
lehdessä.  
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ENNAKKOÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJOIDEN VALINTA 
 
 
Keskusvaali- Vaalitoimitsijat kunnan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan  
ltk § 41    määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Presidentinvaalin 

ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys on 17.1. – 23.1.2018 ja 
mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys 31.1.- 6.2.2018.  

 
 Kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, joka 

sijaitsee valtuustosalissa. Ennakkoäänestyspaikka on auki 
jokaisena ennakkoäänestyspäivänä; ke - to klo 10-16, pe klo 
12-17, la - su klo 11-14 ja ma – ti klo 12-17. Kussakin 
yleisessä ennakkoäänestyspaikassa tulee olla vähintään 
kaksi vaalitoimitsijaa yhtä aikaa saapuvilla. Viime 
vaaleissa vaalitoimitsijoina oli kunnantalon henkilökuntaa 
ja yksi ulkopuolelta palkattu henkilö (2 varsinaista ja 2 
varalla). 

 
 Vaalitoimitsijaksi voidaan määrätä tehtävään kykenevä 18 

vuotta täyttänyt henkilö. Ao. vaaleissa ehdokkaana oleva 
henkilö eikä myöskään hänen puolisona, lapsensa, 
sisaruksensa tai vanhempansa ei saa olla vaalitoimitsijana. 

 
 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat 

yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan. 
 
 Päätös: Keskusvaalilautakunta määräsi yksimielisesti 

yleisen ennakkoäänestyspaikan varsinaisiksi 
vaalitoimitsijoiksi Paula Heinosen ja Sanna Rajalan sekä 
varalle vaalitoimitsijoiksi Piia Turpeisen ja Sirpa 
Hirvisen. 

 
 
 



 
 
REISJÄRVEN KUNTA   Kokouspäivämäärä Sivu Asianro 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta 
  pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa 
   

  Virallisesti Reisjärvellä          /        2017 
  
  pöytäkirjanpitäjä 
  
 

Keskusvaalilautakunta  15.12.2017 80 5 
 
 
 
KOTIÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJOIDEN VALINTA 
 
Keskusvaali- Keskusvaalilautakunta määrää ne henkilöt, jotka toimi- 
ltk § 42 vat kunnassa kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina. Vaali- 
 toimitsijaksi voidaan määrätä tehtävään kykenevä 18 

vuotta täyttänyt henkilö. Vaalitoimitsijana ei voi olla 
ao. vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö, eikä hänen puo-
lisonsa, lapsensa sisaruksensa eikä vanhempansa. Tar-
koitus on, että vaalitoimitsijoiksi määrätään tietty 
määrä henkilöitä, joista sitten puheenjohtaja määrää 
vaalitoimitsijan kunkin yksittäisen kotiäänestyksen 
suorittamiseen. 

 
Ennen vuonna 2013 tehtyä vaalilain muutosta vaalitoi-
mitsijoiksi voitiin määrätä vain vaalitoimikunnan jäse-
niä tai varajäseniä. Estettä ei ole sille, että keskus-
vaalilautakunta määrää heitä edelleenkin tähän tehtä-
vään.  

 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta määrää kotiäänestyksen 

vaalitoimitsijat.  
  

Päätös: Keskusvaalilautakunta määräsi yksimielisesti 
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi Esko Kirmasen, Päi-
vi Aution ja Marja-Leena Puurulan.  
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KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 
 
 
Keskusvaali- Presidentinvaalin ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona  
ltk § 43 17.1.2018. Keskusvaalilautakunnan tulee tarkastaa 

ennakkoäänestysasiakirjat vaalikuoria avaamatta niin, että 
ensimmäisessä vaalissa perjantaina 26.1.2018 ja toisessa 
vaalissa perjantaina 9.2.2018 ennen klo 19.00 saapuneet 
ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä (63 § 1 mom). 
Keskusvaalilautakunnan tulee pyrkiä siihen, että merkinnät 
äänioikeusrekisteriin tehdään mahdollisimman kattavasti 
ensimmäisessä vaalissa ennen keskiviikkoa 24.1.2018 klo 
18.00 ja toisessa vaalissa ennen keskiviikkoa 7.2.2018 klo 
18, jolloin oikeusministeriö aloittaa vaaliluetteloiden 
tulostuksen. 

 
Vaaliluettelot on tarkastettava ja kuitattava saapuneiksi 
äänioikeustietojärjestelmään viimeistään ensimmäisessä 
vaalissa perjantaina 26.1.2018 ja toisessa vaalissa 
9.2.2018 klo 15. 

 
  
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää seuraavien 

kokouksien ajankohdat. 
 

Päätös: Keskusvaalilautakunta päätti yksimielisesti 
kokoontua maanantaina 22.1.2018 klo 15, keskiviikkona 
24.1.2018 klo 15 ja perjantaina 26.1.2018 klo 13 ja 
mahdollisessa toisessa vaalissa maanantaina 5.2.2018 klo 
15, keskiviikkona 7.2.2018 klo 15 ja perjantaina 9.2.2018 
klo 13. 
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ILMOITUSASIAT 
 
Keskusvaali- 
ltk § 44  ORK vaalituki 

- 13.11.2017: Koulutusympäristö on käytettävissä 
- 14.11.2017: Sähköisen vaaliluettelon harjoittelukäyt-
tö on alkanut 
- 16.11.2017: Vuonna 2017 hankittujen uusien henkilö-
korttien korvaukset 
 
Om-Vaalit 29.11.2017: Presidentinvaali 2018: julisteet 
 
Reisjärven kunta, kunnanhallitus 28.11.2017 § 207: Vaa-
lilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 
2018 presidentinvaalia varten  

 
 
Pja Ehdotus: Keskusvaalilautakunta merkitsee ilmoitusasiat 

tiedokseen. 
 
 Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 
 


