Sastamalan kaupungin ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat vuoden
2019 eduskuntavaaleissa
KHALL 14.01.2019 § 5
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3.-9.4.2019 (keskiviikosta tiistaihin).
Vaalilain 4 §:n mukaan vaalit toimitetaan järjestämällä ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys. Ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän
äänestyksen järjestämisestä kotimaassa vastaa kunta. Kunnanhallituksen on vaalilain 9 §:n 1 momentin mukaisesti päätettävä kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista siten, että niitä on jokaisessa kunnassa vähintään yksi, jollei erityisestä syystä muuta johdu. Samoin kunnanhallituksen on päätöksellään määrättävä ne laitokset (sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa
antavat ja muut sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset), jotka ovat ennakkoäänestyspaikkoja.
Kukin kunta päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen joko omissa virastoissaan ja muissa toimipaikoissaan tai asiasta sovittuaan myös ulkopuolisen tahon kanssa. Kunta vastaa itse ennakkoäänestyksen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista.
Vaalilain 188 §:n mukaisesti oikeusministeriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän jokaiselta
eduskuntavaaleissa äänioikeutetulta kunnan asukkaalta. Korvauksen määrä vahvistetaan myöhemmin.
Sastamalan kaupunki huolehtii aiemman käytännön mukaisesti itse
ennakkoäänestyksen järjestämisestä.
Kunnanhallituksen päättämä kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka kunnassa on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina
päivinä ennakkoäänestysaikana, jollei kunnanhallituksen päätöksellä
erityisistä syistä, kuten alueen vähäiseksi arvioitu äänestäjämäärä,
toisin määrätä.
Vaalilain 48 §:n mukaan ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla
arkipäivisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauantaisin ja
sunnuntaisin ennen kello 9 eikä kello 18 jälkeen.
Oikeusministeriön ohjeen mukaan jokaisessa kunnassa tulisi kuitenkin olla yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena ennakkoäänestyksen ajanjakson päivänä. Ennakkoäänestyspaikat tulisi myös pitää samoina vaaleista toiseen.
Kunnanhallituksen on päätettävä myös vaalilain 9 §:n tarkoittamista
ennakkoäänestyspaikoista (laitokset) ja vaalipäivän äänestyspaikois-

ta.
Eduskuntavaalien äänestysaluejako on vaalilain 8 §:n tarkoittamalla
tavalla sama kuin kevään 2018 presidentinvaalissa.
Äänioikeustietojärjestelmän (sähköisen vaaliluettelon) käyttämistä
vaalipäivänä jatketaan Kantakaupungin, Muistolan ja Vinkin äänestysalueilla.
Valmisteluvastuu: konsernilakimies Katja Arve-Salonen
Ehdotus kj: Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2019 eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikkoina toimivat Kauppalantalo,
K-Citymarket Sastamala, Suodenniemen kirjasto, Äetsän kirjasto,
Mouhijärven kirjasto, Neste Häijää ja Kiikostalo.
Ennakkoäänestys 3.-9.4.2019 tapahtuu seuraavasti:
Kauppalantalo, Puistokatu 10
3.-5.4.2019
6.-7.4.2019
8.-9.4.2019

kello 10-18
kello 10-14
kello 10-18

K-Citymarket Sastamala, Itsenäisyydentie 66
3.-5.4.2019
6.-7.4.2019
8.-9.4.2019

kello 10-18
kello 10-14
kello 10-18

Suodenniemen kirjasto, Koippurintie 5
4.4.2019

kello 12-18

Äetsän kirjasto, Pehulankaari 4 B
4.4.2019
8.4.2019

kello 11-18
kello 11-18

Mouhijärven kirjasto, Uotsolantie 56
3.4.2019

kello 12-18

Neste Häijää, Kauppakuja 4
9.4.2019

kello 10-18

Kiikostalo, Kiikostentie 316
5.4.2019

kello 10-18

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vaalilain 9 §:n 3 kohdassa

tarkoitettuina ennakkoäänestyspaikkoina eduskuntavaaleissa toimivat seuraavat laitokset:
- Tays Sastamala (sekä somaattinen että psykiatrinen yksikkö)
- Terveyskeskuksen sairaala
- Hopun palvelukeskus ja palveluasunnot, vanhusten vuokratalot ja
pienkodit
- Selännekoti
- Sepänkodit
- Palvelukoti Niittyvillan ja Kiikanojan palveluasunnot
- Pehulakoti
- Onnela
- Attendo Amanda
- Villa Marttilanharju
- Liekolakoti
- Rauhankoti
- Sastamalakoti ja pienkodit
- Hyrkin Puisto
- Tyrvään Kartano
- Palvelukoti Vähäropo
- Kuusimäen Palvelukoti
- Mouhijärven Hoitokoti Vanha-Pappila
- Mouhijärven Iltalakoti
- Ikipihlaja Anne.
Edelleen kaupunginhallitus päättää, että äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat eduskuntavaaleissa ovat:
Vaalipäivän äänestyspaikat:
No
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

Nimi
Kantakaupunki
Keikyä
Kiikka
Muistola
Suodenniemi
Mouhijärvi
Karkku
Stormi
Vinkki
Kiikoinen

Äänestyspaikka
Vammalan lukio
Äetsän kirjasto
Äetsän koulu
Muistolan koulu
Kerola
Mouhijärven kirjasto
Karkun koulu
Stormin koulu
Tyrväänkylän koulu
Kiikostalo

Osoite
Marttilankatu 20
Pehulankaari 4 B
Länsitie 10
Nuupalankatu 28
Kerokuja 1
Uotsolantie 56
Riippiläntie 101
Stormintie 94
Tyrväänkyläntie266
Kiikostentie 316

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: konsernilakimies Katja Arve-Salonen, puh: 040 6529 782

KEVALTK 18.02.2019 § 4

Valmisteluvastuu: konsernilakimies Katja Arve-Salonen
Ehdotus: Keskusvaalilautakunta päättää merkitä
kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi.
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja: konsernilakimies Katja Arve-Salonen, puh: 040 6529 782

