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EDUSKUNTAVAALIT 2019  
 
Vuoden 2019 eduskuntavaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, 
joka viimeistään vaalipäivänä (14.4.2019) täyttää 18 vuotta. 
 
Väestörekisterikeskus laatii jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle 
ilmoituskortin ja lähettää kortin kirjekuoressa äänioikeutetulle. Ilmoituskortin 
puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä. 
 
Äänioikeutettu voi valintansa mukaan äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä. 
Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen välityksellä. Ennakkoon äänioikeutettu voi 
äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai 
ulkomailla. Luettelo ennakkoäänestyspaikoista löytyy osoitteesta www.vaalit.fi. 
Vaalipäivänä henkilö voi äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), 
joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan hänelle 
postitetussa ilmoituskortissa. 
 

Henkilöllisyyden todistaminen 
Ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivien äänestyksessä äänestäjä on velvollinen 
esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjällä on hyvä olla mukanaan 
asiakirja tai kortti, josta selviää äänestäjän henkilötunnus. Poliisilaitokselta saa 
kotikunnasta riippumatta tarvittaessa maksutta äänestämistä varten väliaikaisen 
henkilökortin, jos henkilöllä ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. 
 

Vaalipäivän äänestys 
Eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 14.4.2019.  
 
Vaalipäivän äänestyspaikkana Karviassa on Kunnantalo, valtuustosali, osoite 
Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia. Äänestyspaikka on avoinna klo 9.00-20.00. 
 

Ennakkoäänestys 
Ennakkoäänestys järjestetään 3.4. – 9.4.2019 
 
Karvian kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka (nimi: Karvian 
kunnantalo), joka sijaitsee kunnantalolla valtuustosalissa, osoite Kylä-Karviantie 17, 
39930 Karvia.  
 
 
Yleisen ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat eduskuntavaaleissa ovat 
seuraavat:  
 

 keskiviikko – perjantai 10.00 – 17.00 

 lauantai – sunnuntai 11.00 – 14.00 

 maanantai – tiistai 10.00 – 18.00 
 

http://www.vaalit.fi/


Kuulutus 
 
  

  
Karvian kunta  Puh. (02) 5727 90   karvia@karvia.fi 
Kylä-Karviantie 17  www.karvia.fi 
39930 Karvia   

 

 
Koti- ja laitosäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon sisältyvänä aikana. 
Äänestyksestä sovitaan erikseen asianomaisen laitoksen ja kotiäänestystä pyytäneiden, 
kotiäänestykseen oikeutettujen, kanssa.  
 

Kotiäänestys 
 
Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse 
äänestys- ja ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa 
äänestää ennakolta kotonaan kotikunnassaan.  

 
Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä 
kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän 
puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja 
aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa. 

 
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu Karvian keskusvaalilautakunnalle joko 
kirjallisesti, osoite Kylä-Karviantie 17, 39930 KARVIA tai puhelimitse kunnantalon 
neuvontaan, puh. 02-572 790.  

 

 viimeistään tiistaina 2.4.2019 ennen klo 16.00  
 

Ilmoittautumislomakkeita kotiäänestykseen saa kunnantalon neuvonnasta. 
 

Laitosäänestys 
 

Laitosäänestys suoritetaan Karviassa seuraavassa laitoksessa: 
Iltaruskon palvelukeskus, osoite Iltaruskonkatu 7, 39930 Karvia  
 
Äänestyksen ajankohdasta ilmoitetaan erikseen kyseisessä laitoksessa julkisella 
kuulutuksella. 
 

Ulkomainonta 
 

Kunnan keskustassa kunnan hallinnassa ja määräysvallassa olevilla alueilla 
vaalimainokset saadaan asettaa entisen kirkonkylän koulun pallokentän 
pohjoispäähän kunnan pystyttämiin tauluihin. Eduskuntavaalien ulkomainonta 
saadaan aloittaa keskiviikkona 27.3.2019. Aloittamisajankohtaa suositellaan 
noudatettavaksi myös haja-asutusalueella. Vaalimainospaikoista ei peritä maksua. 
 

Karvian kunnan keskusvaalilautakunta 
 


