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Iitin kunta Kuulutus 

         

 

 4.1.2018 

 

 

Presidentinvaalit 2018 

3/ 4.1.2018 

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen 

kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista 

kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita 

presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. 

 

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä 

on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo 

tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) 

äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden 

viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten 

ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut 

ehdokas valitaan presidentiksi. 

 

Ennakkoäänestys  

Ennakkoäänestys on kotimaassa 17. – 23.1.2018 ja ulkomailla 17. – 20.1.2018. 

Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänes-

tyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. 

 

Iitin kunnassa olevat yleiset ennakkoäänestyspaikat: 

 

1) Yhteispalvelupiste Monitori, Kunnantalo, Rautatienkatu 20, 47400  Kausala, 

puh. 020 615 9618 ja vaalipuhelin äänestysaikana 040 4833 752. 

 

Aukioloajat: 

 

Ensimmäinen vaali: 

 

Ke -pe 17. – 19.1.2018  klo 9:00 - 18:00 

La-su  20. – 21.1.2018  klo 10:00 - 13:00 

Ma  22.1.2018   klo 09:00 - 20:00 

Ti  23.1.2018   klo 09:00 - 18:00 

 

Mahdollinen toinen vaali: 

 

Ke -pe 31.1. – 2.2.2018  klo 9:00 - 18:00 

La-su  3. – 4.2.2018  klo 10:00 - 13:00 

Ma  5.2.2018   klo 09:00 - 20:00 

Ti  6.2.2018   klo 09:00 - 18:00 

 

 

 

2) Liikkuva ennakkoäänestyspaikka (kirjastoauto, ei lainaustoimintaa 

äänestysaikana) 
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Pysähdyspaikat: 

 

Perjantai 19.1.2018 

klo 10:00 - 11:00 Huutotöyry Sale, Vuolenkoskentie 1427 

klo 11:10 - 12:10 Vuolenkoski Kylänmäki, Vuolenkoskentie 1142 

klo 12:40 - 13:40 Kymentaan koulu, Väärtintie 24 

klo 14:10 - 15:10 Lyöttilän maamiesseurantalo, Lyöttiläntie 350 

 

Lauantai 20.1.2018 

klo 10:00 - 11:00 Perheniemi Haaviston seurantalo, Kuninkaantie 847 

klo 11:30 - 12:30 Haapakimolan koulu, Kolisevantie 8 

klo 13:00 - 14:00 Tillolan koulu, Kuuksontie 83 

 

Sunnuntai 21.1.2018 

klo 10:00 - 11:00 Kausala, Varsatie 4, kirjastoauton pysäkki (Ehtookoti) 

klo 11:30 - 12:30 Hiisiö (Kaukaa) entinen koulu, Kuninkaantie 32 

klo 13:00 - 14:00 Säyhde keskusta Säyhteentie 389, kirjastoauton pysäkki, 

klo 14:30 - 15:30 Mankala entinen kyläkauppa, Ratatie 150 

 

 

Kotiäänestys 

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja 

toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakko-

äänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia 

vaikeuksia. 

 

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaali-

lautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. 

 

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa 

keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16. 

Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse 

saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös 

hänen valitsemansa henkilö. 

 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa 

taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu 

omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan 

keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen 

tehdään. 

 

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana 

päivänä äänestäjälle erikseen ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aikana. 

Ilmoituslomakkeita saa Kunnantalon yhteispalvelupiste Monitorista os. 

Rautatienkatu 20, Kausala, tulostamalla kunnan kotisivuilta os. www.iitti.fi, 

Ajankohtaista tai tilaamalla lomakkeen numerosta 020 615 9618, johon myös 

voi ilmoittautua äänestäjäksi. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköpostitse os. 

kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi. Keskusvaalilautakunnan postiosoite on PL 32, 

47401 Kausala ja sihteerin puhelinnumero 040 4833 774.  
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Laitosäänestys 

 

Ennakkoon äänestämisestä hoivakoti Onnelassa ja Salmikodissa ilmoitetaan ao. 

ennakkoäänestyspaikassa. Laitosäänestyksen järjestää sijaintikunta, joten esim. 

Salpausselän kuntoutussairaala Jalmarissa potilaana oleva äänestää ko. 

sairaalassa ja äänestyksen järjestää Lahden keskusvaalilautakunta. 

 

 

Äänestys vaalipäivänä 

 

  Vaalipäivänä 28. tammikuuta saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä 

  äänestyspaikassa. Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20. 

  

Kunta on jaettu viiteen (5) äänestysalueeseen, joissa vaalit toimitetaan 

seuraavissa äänestyspaikoissa: 

 

Äänestysalue Äänestyspaikka 

 

1) Kausala 1 Kunnantalo valtuustosali, Rautatienkatu 20 

2) Kausala 2 Kunnantalo aula, Rautatienkatu 20 

3) Etelä-Iitti  Haapakimolan koulu, Kolisevantie 8 

4) Kirkonkylä Kirkonkylän kylätalo, Kymentaantie 1 

5) Pohjois-Iitti Vuolenkosken koulu, Vuolenkoskentie 1296 

 

  

Ohjeita äänestäjälle  

Vuoden 2018 presidentinvaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen 

kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 

vuotta. Äänioikeutettuja ovat siten 28.1.2000 ja sitä aikaisemmin syntyneet 

Suomen kansalaiset. 

 

Äänioikeutetut saavat Väestörekisterikeskukselta postissa ilmoituksen ääni-

oikeudesta (ilmoituskortti). Väestörekisterikeskus lähettää jokaiselle 

äänioikeutetulle kaksi ilmoituskorttia yhdessä kirjekuoressa. Toinen 

ilmoituskortti on presidentinvaalin ensimmäistä vaalia ja toinen mahdollista 

toista vaalia varten. Ilmoituskorttiin on merkitty vaalipäivän äänestyspaikka. 

Liitteenä on myös luettelo oman vaalipiirin ennakkoäänestyspaikoista. 

 

Äänioikeutettu voi äänestää joko vaalipäivänä tai ennakkoon 

ennakkoäänestysaikana.. Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle kuvallinen 

henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti. 

 

  Yleistietoa vaaleista www.vaalit.fi. 

 

 

 

 

 Iitin kunta 

 Keskusvaalilautakunta 

 

 


