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VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALIN VAALILAUTAKUNTA JA VAALITOIMIKUNTA

44/00.001/2017

KH 27.11.2017 § 311 Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. mahdollinen
toinen vaali 11.2.2018. Ennakkoäänestyksen ajanjaksot ovat 17. -
23.1. ja 31.1. - 6.2.2018. Vaalissa sovelletaan vaalilakia
(714/1998).

 Keskusvaalilautakuntana toimii valtuuston vuonna 2017 asettama
keskusvaalilautakunta.

 Vaalilain 15 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin
ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten
vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja
ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita
on kuitenkin oltava vähintään kolme.

 Lisäksi kunnanhallituksen on asetettava 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.

 Kunnanvaltuuston 8.4.2002 tekemän päätöksen mukaisesti
Sysmässä on yksi äänestysalue eli Kirkonkylä.

 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten on
oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen.
Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla presidenttiehdokas.

 Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalilautakunnan
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi
nimitetty voi toimia kaikissa vaalilautakunnan tehtävissä, kuitenkin
yhtä poikkeusta lukuun ottamatta: vaalilautakunnan jäsenenä
oleva ehdokkaan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi ei saa
toimia vaalilain 73 §:n 2 momentissa tarkoitettuna äänestäjän
avustajana.

 Hallintolain esteellisyyssääntelyä ei sovelleta vaalitoimikunnan
toimintaan. Tämä tarkoittaa, että jäseneksi tai varajäseneksi
nimitetty voi toimita kaikissa vaalitoimikunnan tehtävissä.

 Sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että niiden
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa
asiaomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa
ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

 Tasa-arvolain mukaan vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan
jäsenenä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään
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40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 Valmistelija/lisätietoja
 Nimi: Merja Simola
 Tehtävänimike: suunnittelupäällikkö
 Puh: 044 7134 507
 Email: etunimi.sukunimi@sysma.fi

 Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus valitsee vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja viisi
varajäsentä sekä vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja kolme
varajäsentä.

 Kunkin vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan kohdalla ensiksi
mainittu määrätään puheenjohtajaksi ja toiseksi mainittu
varapuheenjohtajaksi. Varajäsenet on asetettava siihen
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja valitsi
vaalilautakuntaan seuraavat henkilöt:

  Pj. Väinö Puumalainen
  Vpj. Heli Kuitunen
  J. Visa Uutela
  J. Marja Apilainen
  J. Eetu Rajavuori

  Vj. Hannu Sinisalo
  Vj. Nina Blomqvist
  Vj. Raili Koskinen
  Vj. Ulla Virkkunen
  Vj. Tapio Nieminen

  sekä vaalitoimikuntaan seuraavat henkilöt:
  Pj. Erkki Stjernvall
  Vpj. Anu Peltola
  J. Senja Hietanen
  Vj. Sirkka-Liisa Sokka
  Vj. Elina Oinonen
  Vj. Antero Liimatainen

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjas ta kir-
joitetun otteen oikeaksi todistaa:

Sysmässä 18.12.2017  Merja Simola
   pöytäkirjanpitäjä


