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Marko Koskinen, jäsen
Pauli Borodulin, jäsen
Tiina Jalava, jäsen
Eeva Tuokko, jäsen
Pentti Hupanen, varajäsen
Juha Perämaa, 1. sihteeri
Katja Korhonen, 2. sihteeri

Allekirjoitukset

Kirsti Asunta
Puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Juha Perämaa
Sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marko Koskinen

Eeva Tuokko

Pöytäkirjan nähtävänäolo
Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla
tampere.fi 27.12.2018 alken.
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§ 26
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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§ 27
Pöytäkirjan tarkastus
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marko Koskinen ja Eeva Tuokko.
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§ 28
Oikeusministeriön kirje 1.10.2018 vuonna 2019 toimitettavista vaaleista
TRE:6469/00.00.02/2018
Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503
9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503
9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Oikeusministeriön kirje 1.10.2018 merkitään tiedoksi.
Perustelut
Oikeusministeriö lähetti 1.10.2018 kunnille kirjeen koskien
sunnuntaina 14.4.2019 toimitettavia eduskuntavaaleja
sekä kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen toimitettavia
europarlamenttivaaleja, joiden vaalipäivä on sunnuntai
26.5.2019. Kirjeessä on lähdetty siitä olettamuksesta, että
maakuntavaalit toimitettaisiin europarlamenttivaalien yhteydessä
yhdistelmävaaleina. Kirjeen lähettämisen jälkeen on kuitenkin
käynyt käytännössä selväksi, ettei maakuntavaaleja tulla
järjestämään yhdistelmävaaleina europarlamenttivaalien kanssa.
Oikeusministeriön kirje sisältää tietoa vaalilakiin tehdyistä
muutoksista sekä tarkempia ohjeita mm. äänestyspaikkojen
määräämisestä ja niistä ilmoittamisesta. Kirjeen liitteenä on
vaaleihin liittyviä eräitä määräaikoja.
Vaalilainsäädäntöä ei ole muutettu tammikuussa 2018 toimitetun
presidentinvaalin jälkeen. Vuoden 2017 puolella hyväksytty,
kirjeäänestystä koskeva vaalilain muutos tulee kuitenkin voimaan
1.11.2018 ja sitä sovelletaan ensimmäistä kertaa kevään 2019
eduskuntavaaleissa.
Liitteet

1 Oikeusministeriön kirje 01.10.2018
2 Kuntakirje-vaalit 2019_1.10.2018_korjattu_sivu_39_suomi.pdf
3 Kuntakirje-vaalit 2019_1.10.2018_korjattu_sivu_40_suomi.pdf
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§ 29
Väestörekisterikeskuksen kirje 28.11.2018 äänestyspaikkojen ja
keskusvaalilautakunnan yhteystietojen ilmoittamisesta
TRE:6469/00.00.02/2018
Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503
9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503
9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Väestörekisterikeskuksen kirje 28.11.2018 merkitään tiedoksi.
Perustelut
Väestörekisterikeskuksen kirje 28.11.2018 täydentää
oikeusministeriön kirjettä 1.10.2018 ja antaa
Väestörekisterikeskuksen ohjeet äänestyspaikkojen tietojen
sekä keskusvaalilautakunnan yhteystietojen merkitsemisestä
äänestyspaikkarekisteriin.
Liitteet

1 Väestörekisterikeskuksen kirje 28.11.2018
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§ 30
Kuntaliiton yleiskirje 15/2018 vuoden 2019 eduskuntavaaleista ja
europarlamenttivaaleista
TRE:6469/00.00.02/2018
Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503
9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503
9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Kuntaliiton yleiskirje 15/2018 merkitään tiedoksi.
Perustelut
Kuntaliiton yleiskirjeessä 15/2018 (ilmestynyt 28.11.2018)
selostetaan kuntien vaaliviranomaisten kokoonpanoon,
valintaan ja tehtäviin liittyviä kysymyksiä. Lisäksi kirjeessä
suositellaan vaalien ulkomainonta aloitettavaksi viikkoa ennen
ennakkoäänestyksen alkua eli eduskuntavaaleissa 27.3.2019 ja
europarlamenttivaaleissa 8.5.2019. Ulkomainonnan järjestelyistä
vastaa kaupungin kiinteistötoimi.
Liitteet

1 Kuntaliiton yleiskirje 28.11.2018.pdf
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§ 31
Esitys yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa sekä
europarlamenttivaaleissa
TRE:8067/00.00.02/2018
Valmistelija / lisätiedot:
Korhonen Katja
Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan 2. sihteeri Katja Korhonen, puh. 040 128
6993, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503
9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi
yleiset ennakkoäänestyspaikat Tampereella perusteluosan ja
liitteiden mukaisesti.
Keskusvaalilautakunta oikeutetaan tekemään
ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaikoihin mahdollisesti tulevia
pieniä muutoksia.
Kaupunginhallitus määrää keskusvaalilautakunnan tekemään
tarpeelliset merkinnät äänestyspaikkarekisteriin.
Perustelut
Vuoden 2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan
kotimaassa 3. - 9.4.2019 ja europarlamenttivaalien
ennakkoäänestys 15.-21.5.2019.
Vaalilain 9 §:n mukaan ennakkoäänestyspaikkoja ovat
muun muassa ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat,
joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää
ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä muuta johdu,
jokaisessa kunnassa vähintään yksi. Kaupunginhallitus päättää
vaalilain 48 §:n mukaisesti myös ennakkoäänestyspaikkojen
aukioloajoista. Kaupunginhallituksen on myös huolehdittava
siitä, että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään
äänestyspaikkarekisteriin merkitään jokaisen kunnassa olevan
yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät
ja päivittäiset aukioloajat sekä muut oikeusministeriön määräämät
tiedot.
Oikeusministeriö on lähettänyt 1.10.2018 kunnille kirjeen
(liitteenä), jossa annetaan ohjeita muun ohella siitä, mitä
ennakkoäänestyspaikkoja määrättäessä tulee ottaa huomioon.
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Edellisissä yleisissä vaaleissa, presidentinvaalissa tammikuussa
2018, yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärä Tampereella
oli 18. Presidentinvaalissa ennakkoon äänesti tamperelaisista 41,4
prosenttia (vaalipäivänä 29,6 prosenttia).
Keskusvaalilautakunta toteaa, että ennakkoäänestys
on aikaisemmissa vaaleissa sujunut hyvin eikä pitkiä
jonoja äänestyspaikoille ole päässyt syntymään.
Äänestyspaikkoja on ollut riittävästi ja ne ovat sijainneet
eri puolilla kaupunkia. Keskusvaalilautakunta esittää, että
kaupungin yleiset ennakkoäänestyspaikat säilyvät ennallaan
lukuun ottamatta Tesoman äänestyspaikkaa. Tesoman
ennakkoäänestyspaikka esitetään siirrettäväksi Tesoman
kauppakeskus Westeriin, koska aikaisemmin
ennakkoäänestyspaikkana toiminut vanha Tesoman kirjasto ei
enää ole käytettävissä ennakkoäänestykseen.
Esityksen mukaan Tampereella olisi vuoden 2019
eduskuntavaaleissa sekä europarlamenttivaaleissa käytettävissä
yhteensä 18 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa:
Keskusvirastotalo
Pääkirjasto Metso
Hervannan kirjasto
Kaukajärven kirjasto
Kämmenniemen kirjasto
Nekalan palvelukeskus
Pappilanpuiston palvelukeskus
Pispan palvelukeskus
Pohjolan palvelukeskus
Tampereen ammattikorkeakoulu / Teiskontie
Tampereen teknillinen yliopisto / Tietotalo
Tampereen yliopiston pääkirjasto Linna
Linnainmaan Citymarket
Turtolan Citymarket
Kalevan Prisma
Koivistonkylän Prisma
Lielahden Prisma
Tesoman kauppakeskus Westeri
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Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen tarkat aukioloajat ilmenevät
liitteistä 2 ja 3.
Liitteet

1 1.10.2018_Kunnanhallituksille_ALLEK.pdf
2 Kuntakirje-vaalit 2019_1.10.2018_korjattu_sivu_39_suomi
(004).pdf
3 Kuntakirje-vaalit 2019_1.10.2018_korjattu_sivu_40_suomi
(004).pdf
4 Liite 2 Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja aukiolot 2019
eduskuntavaalit Keva (003).pdf
5 Liite 3 Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja aukiolot 2019
europarlamenttivaalit Keva.pdf
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§ 32
Esitys vaalipäivän äänestyspaikoiksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja
europarlamenttivaaleissa
TRE:8067/00.00.02/2018
Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503
9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503
9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi,
että eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalipäivän
äänestyspaikat Tampereella ovat oheisen liitteen 4 mukaiset,
ja että kaupunginhallitus määrää keskusvaalilautakunnan
tekemään tarpeelliset merkinnät äänestyspaikkarekisteriin.
Perustelut
Vuoden 2019 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 14.4.2019
ja europarlamenttivaalit kuusi viikkoa eduskuntavaalien
jälkeen eli sunnuntaina 26.5.2019. Vaalilain 9 §:n mukaan
jokaisella kaupungin äänestysalueella on kaupunginhallituksen
päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä
syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen
ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta
haittaa. Kaupunginhallituksen on myös huolehdittava siitä, että
Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin
merkitään jokaisen vaalipäivän äänestyspaikan tiedot.
Oikeusministeriö on kirjeessään 1.10.2018 antanut tarkempia
ohjeita muun ohella äänestyspaikkojen määräämisessä huomioon
otettavista seikoista.
Keskusvaalilautakunta esittää vähäisiä muutoksia vaalipäivän
äänestyspaikkoihin johtuen muutoksista koulutiloissa. Toiminta
Tesomajärven koulutalossa on lakannut ja opetus on siirtynyt
uuteen Tesoman yhtenäiskouluun. Keskusvaalilautakunta
esittää, että äänestysalueiden 35 ja 36 äänestyspaikka siirtyisi
Tesoman yhtenäiskoululle osoitteeseen Kohmankaari 11. Myös
Etelä-Hervannan koulutalon toiminta on siirtynyt väistötiloihin.
Keskusvaalilautakunta esittää, että äänestysalueiden 58-61
äänestyspaikka siirtyisi Pelipuiston koulutaloon osoitteeseen
Teekkarinkatu 17. Edellä mainitut muutokset äänestyspaikkoihin
eivät aiheuta äänestäjille kohtuutonta haittaa, koska etäisyydet ja
kulkuyhteydet äänestyspaikkoihin säilyvät edelleen hyvinä.
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Keskusvaalilautakunta on käynyt tarkastamassa uusien
äänestyspaikkojen äänestystilat ja todennut niiden soveltuvan
vaalilain mukaisiksi äänestyspaikoiksi.
Muutoin äänestysalueiden äänestyspaikkoina toimivat koulut
ja muut paikat olisivat samat kuin presidentinvaalissa 2018.
Äänestysalueita on yhteensä 68.
Liitteet

1 Oikeusministeriön kirje 1.10.2018.pdf
2 Kuntakirje_vaalit_2019_1.10.2018_korjattu_sivu_39.pdf
3 Kuntakirje_vaalit_2019_1.10.2018_korjattu_sivu_40.pdf
4 Äänestysalueiden nimet ja äänestyspaikat vuoden 2019
vaaleissa.pdf
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§ 33
Äänioikeustietojärjestelmän käyttö vaalipäivänä
TRE:8067/00.00.02/2018
Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503
9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503
9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa
äänioikeustietojärjestelmää käytetään vaalipäivänä kaikilla 68
äänestysalueella.
Perustelut
Äänioikeustietojärjestelmä on ollut vaalipäivänä käytössä
Tampereella jo useissa edellisissä vaaleissa. Kokemukset
tietojärjestelmän käytöstä ovat olleet sekä äänestäjien että
vaalilautakuntien jäsenten puolelta pääasiassa myönteisiä.
Äänioikeustietojärjestelmän käyttämisen etuna on muun
muassa se, että äänestäjiä ei enää tarvitse etsiä vaaliluettelon
sivuilta, vaan äänestäjän äänioikeus selviää suoraan
äänioikeusrekisteristä. Äänioikeuden tarkastaminen tapahtuu
nopeimmillaan viivakoodinlukijalla äänestäjän henkilökortista.
Myös virheellisten merkintöjen määrä vähenee, kun äänestäjien
tiedot haetaan rekisteristä henkilötunnuksella. Lisäksi
äänioikeusrekisteristä saadaan nopeasti ja tarkasti tiedot
äänestäneiden lukumäärästä.
Käytännössä äänioikeustietojärjestelmän käyttöönotto
tapahtuu siten, että keskusvaalilautakunta huolehtii kaikista
äänioikeustietojärjestelmän käyttämiseen tarvittavista laitteista
ja tietoliikenneyhteyksistä. Vaalilautakunnan tehtävänä
on käyttää järjestelmää vaalipäivänä. Vaalilautakunnan
toiminta vaalipäivänä on muutoin samanlaista kuin muillakin
äänestysalueilla, mutta äänestäjien äänioikeus todetaan ja
kirjataan äänioikeustietojärjestelmään perinteisen vaaliluettelon
sijasta. Lisäksi vaalilautakunta tallentaa itse alustavan
ääntenlaskennan tuloksen vaalitietojärjestelmään. Lautakunnan
ei toisin sanoen tarvitse kuljettaa alustavan laskennan tulosta
keskusvaalilautakunnalle ilmoituskeskukseen.
Vuoden 2018 presidentinvaalissa äänioikeustietojärjestelmää
käytettiin vaalipäivänä Tampereella 40 äänestysalueella. Vuoden
2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa on tarkoitus ottaa
äänioikeustietojärjestelmä käyttöön kaikilla 68 äänestysalueella.
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Äänioikeustietojärjestelmää käyttäville vaalilautakunnille
järjestetään koulutustilaisuudet hyvissä ajoin ennen vaaleja.
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§ 34
Keskusvaalilautakunnan kokousajat ja -paikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa
TRE:8162/00.00.02/2018
Valmistelijan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503
9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Lisätietoja päätöksestä
Keskusvaalilautakunnan 1. sihteeri Juha Perämaa, puh. 040 503
9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Päätösehdotus oli
Keskusvaalilautakunta kokoontuu ainakin seuraavina ajankohtina:
to 10.1.2019 klo 16.30, Orvokki-kabinetti
ma 18.2.2019 klo 16.00, Orvokki-kabinetti
ma 8.4.2019 klo 16.00, Orvokki-kabinetti
pe 12.4.2019 klo 19.00, Orvokki-kabinetti
su 14.4.2019 klo 19.45, Kauppaoppilaitos
ke 24.4.2019 klo 16.00, Orvokki-kabinetti
Perustelut
Keskusvaalilautakunta päättää omista kokousajoistaan ja
paikoistaan. Osa kokouksista pidetään vaalilain edellyttäminä
ajankohtina ja osa kokouksista keskusvaalilautakunnan itsensä
harkitsemina ajankohtina.
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Muutoksenhakukielto
§26, §27, §28, §29, §30, §31, §32, §33, §34
Muutoksenhakukielto
Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija
on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille
työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

