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Vaalipiirilautakunnat

VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALI

1. Vuonna 2018 toimitettava presidentinvaali
Seuraava yleinen vaali on tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali), joka toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17. –
23.1.2018 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 17. – 20.1.2018 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 10.1.2018.
Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen
vaali sunnuntaina 11.2.2018. Toisen vaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1. – 6.2.2018 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 31.1. – 3.2.2018 (keskiviikosta
lauantaihin).

2. Vaalilainsäädäntö
Vaalilainsäädäntöä on muutettu huhtikuussa 2015 toimitettujen eduskuntavaalien jälkeen vaaliviranomaisten esteellisyyttä koskevilla säännöksillä (laki 361/2016).
Ajantasainen vaalilaki (714/1998) löytyy osoitteesta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714
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3. Vaalipiirilautakunnan tehtävät vuoden 2018 presidentinvaalissa
Vuoden 2018 presidentinvaalissa vaalipiirilautakuntana toimii aluehallintoviraston syksyllä 2014 asettama vaalipiirilautakunta.
Vaalilain 5 §:ssä tarkoitettua vaalipiirijakoa ei ole muutettu viime eduskuntavaalien jälkeen.
Helsingin vaalipiirilautakunnan tehtävistä presidentinvaalissa säädetään vaalilain 4, 7 ja
10 luvuissa sekä muiden vaalipiirilautakuntien tehtävistä 7 ja 10 luvuissa:
-Helsingin vaalipiirilautakunta käsittelee presidentinvaalin ehdokashakemukset,
vahvistaa ehdokasasettelun ja laatii presidentinvaalin ehdokasluettelon,
-Kukin vaalipiirilautakunta laskee vaalipiirinsä ennakkoäänet ja suorittaa tarkastuslaskennan,
-Muut vaalipiirilautakunnat ilmoittavat Helsingin vaalipiirilautakunnalle vahvistamansa äänimäärät,
-Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen koko maassa.

4. Vaaliohjeet
Oikeusministeriö vahvistaa seuraavat vaaliohjeet presidentinvaalia varten:
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8

Nimi
Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät
Vaalilautakunnan tehtävät
Ennakkoäänestys laitoksessa
Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa
Kotiäänestys
Ennakkoäänestys ulkomailla
Maistraatin tehtävät
Vaalipiirilautakunnan tehtävät

Vaaliohjeet jaetaan vaalipiirilautakunnille marraskuussa 2017. Vaalipiirilautakunnan
tehtävät selostetaan vaaliohjeessa nro 8. Vanhaan tapaan vaalipiirilautakunnalle toimitetaan myös muita vaaliohjeita.1 Vaaliohjeet sisältävät kaikki vaalityössä tarvittavat
määräykset ja ohjeet sekä aikataulut. Ohjeisiin tuleekin tutustua huolella. Ongelmatilanteissa kuitenkin voi ja myös tulee kysyä lisätietoja oikeusministeriöstä (yhteystiedot
mainitaan tämän kirjeen sekä vaaliohjeiden lopussa). Oikeusministeriö ei tässä presidentinvaalissa järjestä vaalipiirilautakunnille koulutusta.
Helsingin vaalipiirilautakunta antaa tarvittaessa ohjeita muille vaalipiirilautakunnille
koskien ehdokasluetteloiden jakelua.
1

Mikäli vaalipiirilautakunta ei tarvitse muita vaaliohjeita tai tarvitsee niitä aiempaa vähäisemmät määrät, sen tulee viimeistään lokakuussa 2017 ilmoittaa asiasta oikeusministeriöön Terttu Tuomelle (yhteystiedot tämän kirjeen lopussa).
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5. Vaalitietojärjestelmän käyttö
Vuoden 2018 presidentinvaalissa kaikki vaalipiirilautakunnat käyttävät seuraavia vaalitietojärjestelmän osajärjestelmiä:
1) pohjatietojärjestelmä ja
2) tuloslaskentajärjestelmä.
Helsingin vaalipiirilautakunta käyttää lisäksi ehdokastietojärjestelmää.
Vaalitietojärjestelmän käyttöä hallinnoi Oikeusrekisterikeskus (ORK), jossa on järjestelmän pääkäyttäjä sekä vaalituki (vaalituki@om.fi), joka antaa järjestelmän käytöstä tarkemmat ohjeet. Järjestelmä toimii Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen (VALTORI)
ja sen alihankkijana toimivan Tieto Oyj:n keskitetysti hallinnoimilla laitteistoilla.
Vaalitietojärjestelmän käyttäjähallinta perustuu ns. vahvaan tunnistamiseen eli jokaisella vaalitietojärjestelmän osajärjestelmää käyttävällä henkilöllä tulee olla joko sirullinen
henkilökortti, verkkopankkitunnukset tai matkapuhelimeen liitetty henkilövarmenne
(mobiilivarmenne).
Kaikkiin osajärjestelmiin on viime eduskuntavaalien jälkeen tehty joukko pienehköjä
toiminnallisia parannuksia käyttäjiltä saatujen palautteiden pohjalta. Pääosin järjestelmien käyttäminen on kuitenkin samanlaista kuin edellisissäkin vaaleissa.
Oikeusministeriö antaa kutakin osajärjestelmää varten VAT-käyttöohjeet. Vaalipiirilautakuntia koskevat VAT-ohjeet ovat:
1 Vaalitietojärjestelmän tekninen ohje
2a Pohjatietojärjestelmän käyttöohjeet vaalipiirilautakunnalle
3a Ehdokastietojärjestelmän käyttöohjeet Helsingin vaalipiirilautakunnalle
5a Tuloslaskentajärjestelmän käyttöohjeet vaalipiirilautakunnalle
Nämä VAT-ohjeet jaetaan vaalipiirilautakunnille lokakuussa 2017.
Vaalituki antaa vaalitietojärjestelmän käytöstä tarkempia ohjeita ja aikatauluja erikseen
vaalien valmisteluperiodin aikana. Seuraavassa keskeistä aikataulua:
-Pohjatietojärjestelmän tuotantokanta avataan maanantaina 9.10.2017, jonka jälkeen vaalipiirilautakunnan on merkittävä järjestelmään ajantasaiset yhteystietonsa
VAT-ohjeessa 2a selostetulla tavalla.
-Laskentajärjestelmän koulutuskanta avataan maanantaina 13.11.2017 ja suljetaan
torstaina 25.1.2018. Laskennan kenraaliharjoitus pidetään torstaina 11.1.2018. Laskennan tuotantokanta avataan maanantaina 22.1.2018.
-Ehdokastietojärjestelmän koulutuskanta on avoinna Helsingin vaalipiirilautakunnalle 13.11. – 12.12.2017. Tuotantokanta avataan keskiviikkona 13.12.2017.
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6. Vaalipiirilautakunnan yhteystiedot vaalit.fi:ssä
Kaikkien vaalipiirilautakuntien yhteystiedot ovat osoitteessa:
http://www.vaalit.fi/fi/index/yhteystiedot/vaalipiirilautakunnat.html.
Vaalipiirilautakuntia pyydetään tarkistamaan tiedot ja, mikäli niihin on tullut muutoksia,
viipymättä ilmoittamaan muutokset oikeusministeriöön Terttu Tuomelle (yhteystiedot
alla).

7. Muuta
Oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen on siirtynyt eläkkeelle
1.8.2017 lukien. Hänen tehtäviään hoitaa tästä eteenpäin neuvotteleva virkamies Heini
Huotarinen. Heinin aiempia tehtäviä puolestaan hoitaa ylitarkastaja Anna Saarela.

8. Lisätietoa
Lisätietoja vaaleihin liittyvistä kysymyksistä:
- www.vaalit.fi,
- vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 02951 50128,
- neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen, puh. 02951 50127,
- ylitarkastaja Anna Saarela puh. 02951 50050,
- erityisasiantuntija Laura Nurminen, puh. 02951 50143,
- hallinnollinen avustaja Terttu Tuomi, puh. 02951 50206,
- VAT-asioissa oikeusrekisterikeskuksen (ORK) vaalituki, puh. 02956 65609, jossa vastaavat Anniina Tjurin (VAT:in pääkäyttäjä), Marita Kolehmainen, Otto Palmu, Mira Keränen, Juha Mäenalusta ja Anni Vornanen.
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@om.fi sekä vaalituki@om.fi.

LIITTEET:

Vaalijohtaja

Arto Jääskeläinen

Neuvotteleva virkamies

Heini Huotarinen

Eräitä määräaikoja vuoden 2018 presidentinvaalissa

