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Vaalien 2019 äänestyspaikat sekä aukioloajat
Khall 19.11.2018 § 264 (Valm. hall.joht.)
Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa
3. – 9.4.2019 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 3. – 6.4.2019
(keskiviikosta lauantaihin).
Kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen toimitetaan europarlamenttivaalit, joiden vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15. –
21.5.2019 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 15. – 18.5.2019 (keskiviikosta lauantaihin).
Ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa samanaikaisesti
sunnuntaina 26.5.2019 toimitettavien europarlamenttivaalien kanssa,
mutta että tämä kuitenkin edellyttää sitä,että uudistusta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan noin puolta vuotta tätä ennen. Tällöin maakuntavaalit toimitettaisiin saman aikataulun mukaisesti kuin europarlamenttivaalit: vaalipäivä olisi sunnuntai 26.5.2019 ja ennakkoäänestysajanjakso kotimaassa 15. – 21.5.2019 ja ulkomailla 15. –
18.5.2019. Oikeusministeriön ohje vaaleista on annettu olettamuksella että maakuntavaalien aikataulu tulee toteutumaan. Mikäli tilanteeseen tulee muutoksia, oikeusministeriö ilmoittaa siitä kunnille viipymättä.
Ennakkoäänestyspaikan määrääminen
Vaalilain 9 §:n pykälän mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan
yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Yleiset ennakkoäänestyspaikat määrätään erikseen kulloisiakin vaaleja varten, mutta koska vuoden 2019 vaalit toimitetaan vain kuuden
viikoin välein, oikeusministeriö suosittelee, että ennakkoäänestyspaikat olisivat kaikissa kolmessa vaalissa samat ja että kunnanhallitus
päättäisi niistä samalla kertaa annetun aikataulun mukaisesti. Ohjeessa ministeriö toteaa, että europarlamenttivaalien ja maakuntavaalien äänestyspaikkojen on ehdottomasti oltava samat, koska vaalit toimitetaan samanaikaisesti.
Oikeusministeriön ohjeen mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määräämisessä kunnanhallituksen on otettava huomioon seuraavat seikat:

- ennakkoäänestypaikkoja on oltava riittävästi suhteutettuna
äänioikeutettujen määrään
- ennakkoäänestyspaikat on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin
äänestäjien, myös taajaman ulkopuolelta tulevien, on helppoa tulla ja
vaivatonta osata
- ennakkoäänestyspaikan on oltava aatteellisilta ja taloudellisilta
kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton
- ennakkoäänestyspaikan esteettömyyteen on kiinnitettävä huomiota
- järjestyksenpidon ja vaalimainontakiellon huomioiminen
- riittävät tilat ja riittävästi toimitsijoita
- paloturvallisuus
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka
on oltava äänestystä varten avoinna ennakkoäänestyksen ajanjakson kaikkina päivinä. Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää
myös ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin,
että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen
kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen
kello 9 eikä kello 18 jälkeen. Hyväksi havaittu käytäntö on, että ainakin ennakkoäänestyksen ajanjakson kahtena viimeisenä päivänä
yleinen ennakkoäänestyspaikka pidetään avoinna kello 20 saakka.
Ennakkoäänestyspaikkojen olisi hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen, jotta äänestäjät tietävät, missä äänestyspaikka on. Kunnan on
tiedotettava tehokkaasti yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden
aukioloajoista.
Haapaveden kaupunki on järjestänyt ennakkoäänestyksen vaaleissa
vuodesta 2007 alkaen. Ennakkoäänestyspaikkana on ollut kaupungintalo.
Lisäksi vaalilain 9 §:n nojalla kunnanhallitus määrää muut
sosiaalihuollon toimintayksiköt, joissa suoritetaan ennakkoäänestys.
Aikaisemmin vaaleissa muiksi sosiaalihuollon toimintayksiköiksi on
määrätty seuraavat yksiköt:
- Paakkilanhovin palveluasunnot
- Peltolan ja Rantalan pienryhmäkodit
- Metsärinteen palvelukoti
- Hoitokoti Kartanonväki
Lisäksi ennakkoäänestys suoritetaan aina sairaaloissa,
ympärivuorokautista hoitoa antavissa laitoksissa sekä
rangaistuslaitoksissa. Laitosten ennakkoäänestyksen suorittaa
kolmijäseninen vaalitoimikunta, joka sopii laitosten kanssa siellä
suoritettavan vaalitoimituksen ajankohdasta ennakkoäänestysajan
puitteissa.
Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen

Kunnan äänestysalueista päättää valtuusto. Vuoden 2019 vaaleissa
noudatetaan valtuuston maistraatille ilmoittamia
äänestysaluepäätöksiä. Vaalilain 9 §:n nojalla jokaisen
äänestysalueen äänestyspaikan määrää kunnanhallitus.
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään vahvistanut Haapaveden
äänestysaluejaon kahteen äänestysalueeseen.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
1. Haapaveden kaupunginhallitus päättää, että yleisenä
ennakkoäänestyspaikkana vuoden 2019 vaaleissa on
kaupungintalon hallituksen huone. Ennakkoäänestys tapahtuu
seuraavina aikoina:
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys:
- 3.4. - 5.4.2019 (ke-pe)

- 6.4.2019 (la)
- 7.4.2019 (su)
- 8.4. - 9.4.2019 (ma-ti)

klo 9.00 – 16.00
klo 10.00 – 14.00
klo 11.00 – 14.00
klo 9.00 – 20.00

Europarlamenttivaalien ja mahdollisten maakuntavaalien
ennakkoäänestys:
- 15.5. - 17.5.2019 (ke-pe)
- 18.5.2019 (la)
- 19.5.2019 (su)
- 20.5. - 21.5.2019 (ma-ti)

klo 9.00 – 16.00
klo 10.00 – 14.00
klo 11.00 – 14.00
klo 9.00 – 20.00

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää hallintojohtajan
ennakkoäänestyksen vastuuhenkilöksi.
2. Kaupunginhallitus päättää, että vaalilain 9 §:n mukainen
ennakkoäänestys suoritetaan Haapaveden terveyskeskuksen
vuodeosastolla, Paakkilanhovin vanhainkodissa ja Helmikartanossa
sekä seuraavissa sosiaalihuollon yksiköissä:
- Paakkilanhovin palveluasunnot
- Peltolan ja Rantalan pienryhmäkodit
- Metsärinteen palvelukoti
- Hoitokoti Kartanonväki
Vaalitoimikunta sopii laitoksen kanssa siellä suoritettavan
vaalitoimituksen ajankohdasta ennakkoäänestysajan puitteissa.
3. Haapaveden kaupunginhallitus päättää, että vaalipäivien
14.4.2019 ja 26.5.2019 äänestysaika on klo 9.00 - 20.00 ja
äänestyspaikat ovat äänestysalueittain seuraavat:

- Alarannan äänestysalue

Kaupungintalo
Tähtelänkuja 1, Haapavesi

- Kirkonkylän äänestysalue

Mäkirinteen koulu
Kytökyläntie 49, Haapavesi

Päätös:
Hyväksyttiin.
______

