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§ 20
Vuoden 2019 europarlamenttivaalien kuulutukset

HEL 2019-005414 T 00 00 01

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti kuuluttaa vuoden 2019 europarlamentti-
kuntavaalien Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukio-
loajat yleisen tietoverkon lisäksi Helsingin Sanomissa ja Huvudstadsb-
ladetissa tiistaina 14.5.2019 ja HS Metrossa maanantaina 13.5.2019.

Keskusvaalilautakunta päätti kuuluttaa vuoden 2019 europarlamentti-
vaalien vaalipäivän ja Helsingin vaalipäivän äänestyspaikat yleisessä 
tietoverkossa niin kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, keskusvaalilautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vaalilain 49 §:n 1 momentin mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan 
on tiedotettava kunnan alueella olevista kotimaan yleisistä ennakkoää-
nestyspaikoista ja äänestysajoista niissä sillä tavalla kuin kunnan ilmoi-
tukset saatetaan tiedoksi.

Lisäksi vaalilain 67 §:n 3 momentin mukaan kunnan keskusvaalilauta-
kunnan on saatettava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestyspaikat 
tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi. Kunta-
lain 108 §:n 1 momentin mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi 
julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista 
säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan 
päättämällä tavalla. Helsingissä kunnan ilmoitukset julkaistaan yleises-
sä tietoverkossa ja tarvittaessa myös sanomalehdissä. 
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Ennakkoäänestyksen kuulutus esitetään julkaistavaksi Helsingin Sa-
nomissa, HS Metrossa ja Huvudstadsbladetissa, jotta mahdollisimman 
moni äänestäjä saa tiedon yleisten ennakkoäänestyspaikkojen sijain-
nista ja aukioloajoista.

Ennakkoäänestystä koskeva kuulutus tulee julkaista ennen ennakko-
äänestyksen alkua. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys alkaa 
keskiviikkona 15.5.2019. Kuulutus julkaistaisiin maanantaina 13.5.2019 
HS Metrossa ja tiistaina 14.5.2019 Helsingin Sanomissa ja Huvuds-
tadsbladetissa.

Vaalipäivän äänestyspaikkaa koskevan tiedon saa jokainen äänioikeu-
tettu kotiin lähetettävästä ilmoituksesta äänioikeudesta. Ilmoitukseen 
on merkitty kunkin oma äänestyspaikka vaalipäivänä. Tämän  vuoksi 
vaalipäivän äänestyspaikoista voidaan julkaista kuulutus kuten kunnas-
sa ilmoitukset saatetaan tiedoksi eli yleisessä tietoverkossa.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, keskusvaalilautakunta
.


