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Valmistelija: palvelusihteeri Minna Koukkari, minna.koukkari@vierema.fi,
040-5967740
Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina
14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3. – 9.4.2019
(keskiviikosta tiistaihin). Kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen toimitetaan europarlamenttivaalit, joiden vaalipäivä on sunnuntai 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15. –
21.5.2019 (keskiviikosta tiistaihin).
Perustuslain (731/1999) 14 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Tämän nojalla kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä.
Vaalilain (714/1998) 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jollei
erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka. Kunnanhallitus päättää myös yleisen ennakkoäänestyspaikan päivittäisistä aukioloajoista. Arkipäivisin aukioloaika voi
alkaa aikaisintaan kello 8 ja päättyy viimeistään kello 20. Lauantaisin ja
sunnuntaisin vastaavat ajat ovat kello 9 ja 18.
Kunnanhallituksen päätöksestä tulee käydä ilmi jokaisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite ja päivittäinen aukioloaika, jotka tulee merkitä
viipymättä Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallituksen päätöksellä määrätään myös äänestysalueen vaalipäivän äänestyspaikat. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen.
Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä
ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden koosta
taikka asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää valtuusto. Vuoden 2019 vaaleissa noudatetaan valtuuston
26.4.2010 § 26 päätöksen mukaista äänestysaluejakoa, jossa Vieremän kunta muodostaa yhden äänestysalueen.
Kunnanhallituksen on vaalilain 9 §:n mukaan määrättävä myös ne laitokset
(sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut sosiaalihuollon toimintayksiköt), jotka ovat ennakkoäänestyspaikkoja.
Yleiset ennakkoäänestyspaikat määrätään periaatteessa erikseen kulloisiakin vaaleja varten, mutta koska kevään 2019 vaalit toimitetaan vain kuuden
viikoin välein, oikeusministeriö suosittelee, että ennakkoäänestyspaikat oli-

sivat molemmissa vaaleissa samat ja että kunnanhallitus päättäisi niistä samalla kertaa.
Vieremän kunnassa on ollut vakiintuneena naapurikuntiin nähden laajat
ennakkoäänestyksen aukioloajat, arkisin 10–12 tuntia ja viikonloppuna 6
tuntia. Vuoden 2018 presidentinvaalien ennakkoäänestyspaikoista lähialueen kunnista Iisalmessa ennakkoäänestyspaikat olivat avoinna arkisin 9-11
tuntia ja viikonloppuisin 5-7 tuntia, pienemmissä kunnissa arkisin 8-9 tuntia
ja viikonloppuisin 3 tai 4 tuntia.
Presidentinvaalien kirjaston ennakkoäänestyspaikan tuntijakaumasta
(oheismateriaalina) on nähtävissä, että ennakkoäänestysajanjakson arkipäivien viimeinen tunti ja viikonloppuna klo 14–16 väli olivat hiljaisimpia, äänestäjiä kävi korkeintaan 12 kpl/h, kun enimmillään kävijöitä oli 33 kpl/h.
Aukioloaikoja sopeutetaan havaittuun äänestysaktiivisuuteen. Ennakkoäänestysjakson alussa ke-pe kirjaston ennakkoäänestyspaikka suljetaan klo
18, viikonloppuna klo 14. Ma-ti aukiolo säilytetään klo 20 saakka.
Ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että Vieremän kunnassa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kirjasto (tarkemmin kirjaston kotiseutuhuone) sekä kirjastoauto.
Kirjaston ennakkoäänestyspaikka on avoinna vuoden 2019 eduskuntavaaleja varten seuraavasti:
Vieremän kirjasto, Lyhtytie 2, 74200 Vieremä 3. – 9.4.2019
ke - pe 3.4.2019 – 5.4.2019 klo 9.00 - 18.00
la - su 6.4.2019 – 7.4.2019 klo 10.00 - 14.00
ma - ti 8.4.2019 – 9.4.2019 klo 9.00 - 20.00
Kirjaston ennakkoäänestyspaikka on avoinna vuoden 2019 europarlamenttivaaleja varten seuraavasti:
Vieremän kirjasto, Lyhtytie 2, 74200 Vieremä 15. – 21.5.2019
ke - pe 15.5.2019 – 17.5.2019 klo 9.00 - 18.00
la - su 18.5.2019 – 19.5.2019 klo 10.00 - 14.00
ma - ti 20.5.2019 – 21.5.2019 klo 9.00 - 20.00
Kunnanhallitus hyväksyy ennakkoäänestyspaikkana toimivan kirjastoauton
reitin kellonaikoineen seuraavasti:
Eduskuntavaalit 3. – 9.4.2019:
3.4.2019 Keskiviikko:
9.00 - 10.00 Palosenmäen kylätalo (entinen koulu)
10.15 - 11.15 Palosenjärven entinen koulu
11.30 - 12.30 Itäinen koulu
12.45- 13.45 Kauppilanmäen entinen koulu
14.15 - 15.15 Haajaisten koulukievari
15.30 - 16.30 Eteläinen koulu
4.4.2019 Torstai:
9.00 - 9.30 Huvitorpan piha
9.45 - 10.45 Savimäen entinen koulu
11.00 - 12.00 Pohjoinen koulu
12.30 - 13.30 Nissilän rivitalot

13.45 -14.15 Rotimojoki, Huutoniemen tienhaara
14.30 - 16.00 Nissisen kauppa

Europarlamenttivaalit 15. – 21.5.2019:
15.5.2019 Keskiviikko:
9.00 - 10.00 Palosenmäen kylätalo (entinen koulu)
10.15 - 11.15 Palosenjärven entinen koulu
11.30 - 12.30 Itäinen koulu
12.45- 13.45 Kauppilanmäen entinen koulu
14.15 - 15.15 Haajaisten koulukievari
15.30 - 16.30 Eteläinen koulu
16.5.2019 Torstai:
9.00 - 9.30 Huvitorpan piha
9.45 - 10.45 Savimäen entinen koulu
11.00 - 12.00 Pohjoinen koulu
12.30 - 13.30 Nissilän rivitalot
13.45 -14.15 Rotimojoki, Huutoniemen tienhaara
14.30 - 16.00 Nissisen kauppa
Kunnanhallitus määrää eduskuntavaaleissa sekä europarlamenttivaaleissa
Sotkanhelmen palvelukeskuksen sekä Yrjölän palveluasunnot vaalilain 9
§:n 1 mom 3 kohdassa säädetyiksi ennakkoäänestyspaikoiksi (laitosäänestyspaikoiksi), joissa ennakkoäänestyksen järjestää vaalitoimikunta.
Kunnanhallitus päättää, että eduskuntavaalien vaalipäivän 14.4.2019 sekä
europarlamenttivaalien vaalipäivän 26.5.2019 äänestyspaikkana on:
Vieremän äänestysalue 1, Vieremän kirjasto ja käyntiosoite, Lyhtytie 2,
74200 Vieremä.
Päätös

Kunnanhallitus päätti esityksen mukaisesti.
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