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KH 25.09.2017 § 253 Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja
ennakkoäänestys kotimaassa on 17. - 23.1.2018. Jos 28.1.2018
toimitettavassa vallissa kukaan ei saa vähintään puolta
annetuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen
ehdokkaan välillä toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018. Toisen
vaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso on 31.1. - 6.2.2018.

 Vaaleissa noudatetaan vaalilain (714/1998) säännöksiä sekä
siihen tulleita muutoksia. Ajantasainen vaalilaki löytyy osoitteista
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714

 Kunnan tehtävänä on perustuslain 14 §:n 3 momentin
velvoittamana huolehtia siitä, että äänioikeutettujen
äänestysmahdollisuudet ovat riittävät sekä
ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä.

 Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa.
Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi
ennakkoäänestyspaikka.

 Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen,
jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen.
Kunnanvaltuuston 8.4.2002 tekemän päätöksen mukaisesti
Sysmässä on yksi äänestysalue eli Kirkonkylä. Jokaisella
äänestysalueella on oltava kunnanhallituksen määräämä
vaalipäivän äänestyspaikka.

 Kunnanhallituksen tulee tehdä päätökset yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista sekä
huolehdittava siitä, että ne merkitään valtakunnalliseen
äänestyspaikkarekisteriin Väestörekisterikeskuksen määräämällä
tavalla viimeistään perjantaina 3.11.2017 klo 12 mennessä.

 Vaalilain 47 §:n mukaan kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat
ovat ennakkoäänestystä varten avoinna kaikkina
ennakkoäänestyksen ajanjakson päivinä, jollei kunnanhallitus
erityisistä syistä toisin päätä.

 Vaalilain 48 §:n mukaan kunnanhallitus määrää myös
ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin,
että ennakkoäänestyspaikka ei saa olla avoinna arkipäivisin
ennen klo 8 eikä klo 20 jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin
ennen klo 9 eikä klo 18 jälkeen.

 Edelleen kunnanhallituksen on päätöksellään määrättävä ne
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laitokset, jotka ovat ennakkoäänestyspaikkoja.

 Valmistelija/lisätietoja
 Nimi: Merja Simola
 Tehtävänimike: suunnittelupäällikkö
 Puh: 044 7134 507
 Email: etunimi.sukunimi@sysma.fi

 Kunnanjohtajan ehdotus

Kunnanhallitus päättää, että

 1) vaalipäivän äänestyspaikkana toimii Sysmän kunnan kirjasto,
osoitteessa Valittulantie 5, 19700 Sysmä

 2) yleinen ennakkoäänestyspaikka sijaitsee, Sysmän kunnan
kirjastossa, osoitteessa Valittulantie 5, 19700 Sysmä

 3) ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat

 Ke 17.1. - pe 19.1.  klo   9 - 18
 La 20.1.   klo 10 - 14
 Su 21.1.  klo 12 - 16
 Ma 22.1. - ti 23.1. klo   9 - 18

 Tarvittaessa toisen vaalin ennakkoäänestyspaikan aukioloajat
ovat seuraavat:

 Ke 31.1. - pe 2.2.  klo   9 - 18
 La 3.2.   klo 10 - 14
 Su 4.2.  klo 12 - 16
 Ma 5.2. - ti 6.2. klo   9 - 18

 4) ennakkoäänestys suoritetaan vaalitoimikunnan toimesta
Sysmän terveyskeskuksen vuodeosastolla ja hoivakoti Kaislassa
erikseen ilmoitettavana aikana.

 Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjas ta kir-
joitetun otteen oikeaksi todistaa:

Sysmässä 18.12.2017  Merja Simola
   pöytäkirjanpitäjä


