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KHALL 14.01.2019 § 14
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestys on
kotimaassa 3. - 9.4.2019 ja ulkomailla 3. - 6.4.2019.
Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys on kotimaassa 15. - 21.5.2019 ja ulkomailla 15.
- 18.5.2019.
Vaalilain 9 §:ssä säädetään ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista muun muassa seuraavaa:
"Ennakkoäänestyspaikkoja ovat:
1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, jollei erityisestä syystä
muuta johdu, jokaisessa kunnassa vähintään yksi;
--------------3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen
päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitos)
--------------Lisäksi ennakkoäänestys voidaan jäljempänä säädetyin edellytyksin järjestää äänestäjän kotona (kotiäänestys).
Jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty
vaalipäivän äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa."
Äänestyspaikkojen on oltava aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään
puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti tulevat.
Vaalipäivän äänestyspaikat
Eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa on voimassa sama äänestysaluejako kuin kevään 2018 presidentinvaaleissa.
Äänestyspaikkoina ovat toimineet kaupungin omat kiinteistöt, joiden osalta
tilojen varaaminen, vaalien käytännön järjestäminen ja puhelinyhteydet
vaalipaikoille ovat olleet vaivattomasti järjestettävissä. Vaalipaikat on pyritty
sijoittamaan sellaisiin tiloihin että ne soveltuisivat myös liikuntavammaisten
äänestäjien käyttöön.
Äänestysalueiden 1 - 2 äänestyspaikoiksi esitetään samoja kiinteistöjä kuin

presidentinvaaleissakin.
Yleiset ennakkoäänestyspaikat
Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestysajanjakson puitteissa ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat. Ennakkoäänestys on
toteutettava kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka voi olla
arkipäivisin kello 8 - 20 välisenä aikana sekä lauantaisin ja sunnuntaisin
kello 9 - 18 välisenä aikana.
Kuntavaalien yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat S-market ja
K-Citymarket.
Laitosäänestys
Laitosäänestys voidaan vaalilain mukaan järjestää sairaaloissa, ympärivuorokautista hoitoa antavissa ja muissa kunnanhallituksen päätöksellä määrätyissä sosiaalihuollon toimintayksiköissä. Niissä asuintaloissa, joita ei
voida pitää sosiaalihuollon toimintayksikköinä on aikaisemmissa vaaleissa
järjestetty siihen oikeutetuille asukkaille kotiäänestys.
Laitoksissa suoritettava ennakkoäänestys järjestettiin presidentinvaaleissa
seuraavissa laitoksissa: Helinä-koti, Kanerva-koti, Kerttu-koti, Tapalankallion Hoiva-koti, Kankaanpään A-koti, Lohikon palvelukoti, Palvelutalo Koivurinne, Kankaanpään pääterveyskeskuksen vuodeosastot 1 ja 2 ja kuntoutuskeskus Kankaanpää.
Esityslistan liitteet:

Oikeusministeriön kirje 1.10.2018
Valmistelija hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko

Valmistelijan esitys:

Kaupunginhallitus päättää
1. määrätä äänestysalueiden äänestyspaikat varsinaisina vaalipäivinä
14.4.2019 ja 26.5.2019 seuraavasti:
Äänestysalue
1. Keskustan läntinen
2. Keskustan itäinen

Äänestyspaikka
Päiväkoti Impivaara
Kaupungintalo

2. määrätä vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi seuraavat: S-Market (Asemakatu 1) ja
K-Citymarket (Keskuskatu 39), joihin kaupunginhallitus määrää seuraavat
aukioloajat
3. - 5.4. ja 15. - 17.5. keskiviikko - perjantai klo 9 - 18
6.4. ja 18.5. lauantai klo 9 - 18
7.4. ja 19.5. sunnuntai klo 12 - 18
8. - 9.4. ja 20. - 21.5. maanantai ja tiistai klo 9 - 20
3. määrätä, että ennakkoäänestyksen laitosäänestys järjestetään Kankaanpään kaupungissa seuraavissa laitoksissa: Helinä-koti, Kanerva-koti,
Kerttu-koti, Tapalankallion Hoiva-koti, Kankaanpään A-koti, Mäntykalliokoti,

Palvelutalo Koivurinne, Kankaanpään pääterveyskeskuksen vuodeosastot
1 ja 2 ja kuntoutuskeskus Kankaanpää.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

Laitosäänestyspaikoiksi lisättiin Attendon hoivakodit, Sinirinta ja
Kultakangas.
Ehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano:

Väestörekisterikeskus
S-Market
K-Citymarket
Vaalilautakunnat
Keskusvaalilautakunta
Kaupunginkanslia

Lisätietoja antaa:
Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Anna Vanhahonko, 044 577 2213
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