EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019 / ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT,
VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT JA ULKOMAINONTA
Kunnanhallitus 11.2.2019 (§ 26):
Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestyksen
ajanjakso on kotimaassa 15.–21.5.2019 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla
15.–18.5.2019 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan
ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 8.5.2019.
Vaalilain (714/1998) 9 §:n mukaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa päättää kunnanhallitus. Kukin kunta päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista
kunnassa.
Vaalilain 46 §:n 2 momentin perusteella: ”Äänioikeutettu, joka on hoidettavana
sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää ennakolta
kyseisessä laitoksessa. Suomalaisen laivan henkilökuntaan kuuluva äänioikeutettu saa äänestää ennakolta laivassa sen ollessa ulkomailla.” Kunnanhallituksen valitsema vaalitoimikunta toimittaa ennakkoäänestyksen Hoivakoti
Eedilässä, Hoivakoti Salmelassa, Pajukodissa, Attendo Pommeri hoivakodissa
ja Hoivakoti Elämänkaaressa.
Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on avoinna
ennakkoäänestystä varten kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä,
jollei kunnanhallitus erityisestä syystä toisin määrää. Erityinen syy järjestää voi
olla lähinnä vain kunnan jonkin alueen tai taajaman vähäiseksi arvioitu
äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa oltava kuitenkin vähintään yksi yleinen
ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Ennakkoäänestyspaikka on avoinna jokaisena ajanjakson (15.–21.5.2019) päivänä.
Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös ennakkoäänestyspaikan
päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että äänestäminen voi alkaa arkisin aikaisintaan klo 8.00 ja päättyy viimeistään klo 20.00 ja viikonloppuisin aikaisintaan
klo 9.00 ja päättyy viimeistään klo 18.00.
Kunnan tulee tiedottaa kuntalaisille tehokkaasti ja selkeästi kunnassa olevista
yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista.
Presidentinvaalissa 2018 ennakkoäänestyspaikkana oli kunnantalon alakerrassa sijaitseva kokoushuone I, jossa ennakkoäänestystapahtuma sujui
joustavasti ja taloudellisesti kunnantalon henkilöstön toimesta.
Vaalilain (714/1998) 9 §:n mukaan jokaisella äänestysalueella on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Lopen kunnassa
on neljä äänestysaluetta: Lopenkylä, Läyliäinen, Topeno ja Launonen.
Presidentinvaalissa 2018 varsinaisten vaalipäivien äänestyspaikkoina toimivat
moitteettomasti Lopenkylässä Lopen kunnantalo (kokoushuone I), Läyliäisissä
Läyliäisten koulu, Topenolla Länsi-Lopen koulu ja Launosissa Launosten koulu.

Kirjeellään 15/2018 Suomen Kuntaliitto suosittaa kunnille, että eduskuntavaalien ulkomainonta voidaan aloittaa viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua
eli 8.5.2019. Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain
säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestystai äänestyspaikalle tai niiden välittömään läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien valinnanvapauteen. Lähtökohtana voidaan
pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.
(Valmistelija: Hallintopäällikkö Katja Väistö, p. 050 520 2643)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus päättää, että
europarlamenttivaalien 2019 ennakkoäänestyspaikka Lopen kunnassa on
Lopen kunnantalon kokoushuone I (Yhdystie 5, 12700 Loppi).
Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat:
ke–pe 15.–17.5.2019 klo 9.00–18.00
la–su 18.–19.5.2019 klo 10.00–14.00
ma–ti 20.–21.5.2019 klo 9.00–18.00
europarlamenttivaalien 2019 vaalipäivän äänestyspaikat ovat äänestysalueittain seuraavat: Lopenkylässä Lopen kunnantalon kokoushuone I
(Yhdystie 5, 12700 Loppi), Läyliäisissä Läyliäisten koulu (Koulutie 3, 12600
Läyliäinen), Topenolla Länsi-Lopen koulu (Topenontie 145, 12920 Topeno) ja
Launosissa Launosten koulu (Kartanontie 8, 12540 Launonen).
kunnanhallituksen valitsema vaalitoimikunta toimittaa ennakkoäänestyksen
Hoivakoti Eedilässä, Hoivakoti Salmelassa, Pajukodissa, Attendo Pommeri
hoivakodissa ja Hoivakoti Elämänkaaressa.
europarlamenttivaalien 2019 vaalimainonta Lopen kunnassa saa alkaa keskiviikkona 8.5.2019.
Tekninen toimi sijoittaa vaalimainostelineet kirkonkylään, Launosiin, Läyliäisiin ja Topenolle. Vaalimainonta on sallittua kunnan omistamilla ja hallitsemilla alueilla vain edellä mainituissa vaalimainostelineissä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Täytäntöönpano:
Ote (sähköpostitse)
keskusvaalilautakunta
Tiedoksi (sähköpostitse)
puolueiden paikallisosastot
hallintopäällikkö / keskusvaalilautakunnan sihteeri
tekninen toimi
Tietojen päivitys
oikeusministeriön pohjatietojärjestelmä
(viimeistään pe 8.3.2019 klo 12.00)

