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Yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat aluevaaleissa 2022
458/00.001/2021
KESKUSV § 72

Oikeusministeriö on lähettänyt kirjeen vuoden 2022 aluevaalien
äänestyspaikkojen määräämisestä ja niistä ilmoittamisesta sekä
vaalitietojärjestelmän käytöstä ym.
Seuraavat yleiset vaalit ovat aluevaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina
23.1.2022. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 12. 18.1.2022. Näissä vaaleissa valitun aluevaltuuston toimikausi alkaa
1.3.2022 ja jatkuu 31.5.2025 saakka.
Aluevaalit toimitetaan kunnissa pääpiirteissään samalla tavalla kuin
kuntavaalit, kuitenkin siten, että ehdokasasetteluun liittyvistä
tehtävistä ja vaalien tuloksen vahvistamisesta huolehtii kunnan
keskusvaalilautakunnan sijasta uusi viranomainen,
aluevaalilautakunta. Aluevaalilautakunnan asettaa aluevaltuusto,
mutta ensimmäisissä aluevaaleissa tämän tekee aluehallintovirasto.
Kunnan tulee huolehtia siitä, että äänioikeutettujen äänestysmahdollisuudet vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että
vaalipäivänä. Äänestyspaikkojen tulee olla saavutettavia ja
esteettömiä ja äänestämisen tulee olla äänestyspaikoissa kaikissa
tilanteissa äänestäjille ja vaalivirkailijoille mahdollisimman turvallista.
Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten
ennäkköäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa.
Ennakkoäänestyspaikkoja on oltava vähintään yksi, jollei erityisistä
syistä muuta johdu.
Ennakkoäänestyspaikkoja tulisi perustaa riittävä määrä ja eri puolille
kuntaa, jotta äänestäjät jakaantuisivat mahdollisimman tasaisesti ja
suuria ruuhkia ei syntyisi. Äänestyspaikoissa on voitava pitää riittävät
turvavälit äänestämään tulleiden kesken.
Jokaiselle äänestysalueelle on lisäksi kunnanhallituksen päätöksellä
määrätty vaalipäivän äänestyspaikka. Ennakköäänetyspaikat ja
vaalipäivän äänestyspaikat tulee merkitä oikeusministeriön
vaalitietojärjestelmään perjantaihin 5.11.2021 mennessä.
Ensimmäisissä aluevaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnille
kertakorvauksen vaalien järjestämisestä.

Pj:n esitys:

Keskusvaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se päättää,
että aluevaaleissa 2022:

1) Siikajoen kunnan yleiset ennakkoäänestyspaikat ovat:
- Komppalinna Siikajoenkylällä
- Ruukin pääkirjasto Ruukissa
2) Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat:
Komppalinna, Siikajoenkylä
12. - 14.1.2022
ke - pe
15. - 16.1.2022
la - su
17. - 18.1 2022
ma - ti

klo 10.00 - 18.00
klo 11.00 - 15.00
klo 10.00 - 18.00

Ruukin pääkirjasto, Ruukki
12. - 14.1.2022
ke - pe
15. - 16.1.2022
la - su
17. - 18.1 2022
ma - ti

klo 9.00 - 19.00
klo 11.00 - 15.00
klo 9.00 - 19.00

3) Äänestysalueiden vaalipäivän äänestyspaikat ovat:

Päätös:

Äänestysalue 1

Komppalinna
Jaakontie 1
92320 Siikajoki

Äänestysalue 2

Ruukin pääkirjasto
Opintie 3
92400 Ruukki

Äänestysalue 3

Paavolan koulu
Koulutie 2 B
92430 Paavola

Äänestysalue 4

Revonlahden koulu
Koulukuja 11
92350 Revonlahti

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

