
          
                                                             

 

 
KAUHAVAN KAUPUNKI                                    KUULUTUS 
 
 
TASAVALLAN PRESIDENTINVAALI 2018 
 
Vuoden 2018 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2018. Ennakkoäänestys alkaa kes-
kiviikkona 17.1.2018 ja päättyy tiistaina 23.1.2018.  
 
Jos kukaan ehdokkaista ei saa vaaleissa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali. 
Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2018. Ennakkoäänestys alkaa keskiviik-
kona 31.1.2018 ja päättyy tiistaina 6.2.2018.  
 
Väestörekisterikeskus lähettää viimeistään 4.1.2018 äänioikeutetuille kaksi ilmoituskorttia äänioi-
keudesta. Toinen ilmoituskortti on presidentinvaalin ensimmäistä vaalia varten ja toinen mahdol-
lista toista vaalia varten.  
Vaalipäivänä voi äänestää ainoastaan ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Ennakolta voi 
äänestää missä tahansa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. Oikeusministeriö julkaisee 
tiedot yleisistä ennakkoäänestyspaikoista vaalisivuillaan www.vaalit.fi. Kullekin äänioikeutetulle lä-
hetettävään ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeutetun kotikunnan lähialueella olevista yleisistä 
ennakkoäänestyspaikoista. 
 
Ilmoittautuessaan äänestämään, äänestäjän on esitettävä valokuvallinen virallinen henkilöllisyyden 
todistava asiakirja, esim. ajokortti tai passi. Ellei henkilöllä ole mitään henkilöllisyystodistusta, hän 
voi hakea äänestämistä varten poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. Henkilö-
korttia haettaessa on oltava mukana 2 passikuvaa. 
 
Äänestysalueet ja äänestyspaikat vaalipäivänä  
 
Presidentinvaali toimitetaan vaalipäivänä 28.1.2018 klo 9.00 – 20.00 ja mahdollisena toisena vaali-
päivänä 11.2.2018 klo 9.00 – 20.00 seuraavasti: 
 
Äänestysalue                Äänestyspaikka 
 

1. Kauhavan Kosola      Kosolan koulu, Kosolantie 2, 62200 Kauhava 
2. Kauhavan kirkonkylä   Kaupungintalo, Kauppatie 109, 62200 Kauhava  
3. Kauhavan Nahkala     Nahkalan koulu, Kauppatie 165, 62200 Kauhava 
4. Alahärmän kirkonkylä   Alahärmän palvelutoimisto, Härmäntie 18, 62300 Härmä 
5. Alahärmän Voltti       Voltin koulu, Knuuttilanraitti 308, 62310 Voltti 
6. Ylihärmä             Ylihärmän palvelutoimisto, Päämajantie 6, 62375 Ylihärmä 
7. Kortesjärvi            Liikuntatalo, Mannisentie 13, 62420 Kortesjärvi 

 
Ennakkoäänestyspaikat Kauhavalla 
 
Presidentinvaalin yleiset ennakkoäänestyspaikat aj. 17.1. – 23.1.2018 sekä mahdollisessa toisessa 
vaalissa aj. 31.1. – 6.2.2018 ovat:  
         

1. Alahärmän palvelutoimisto, Härmäntie 18, 62300 Härmä 
2. Kauhavan kaupungintalo, Kauppatie 109, 62200 Kauhava 
3. Kortesjärven palvelutoimisto, Jääkärintie 80, 62420 Kortesjärvi 
4. Ylihärmän palvelutoimisto, Päämajantie 6, 62375 Ylihärmä 

  



          
                                                             

 
 
Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat: 
 
Ensimmäinen vaali 
-keskiviikko-perjantai 17.01 - 19.01.2018 klo 10.00-16.00 
-lauantai-sunnuntai    20.01 - 21.01.2018 klo 11.00-15.00 
-maanantai-tiistai       22.01 - 23.01.2018 klo 10.00-18.00 
 
Mahdollinen toinen vaali 
-keskiviikko-perjantai 31.01 - 02.02.2018 klo 10.00-16.00 
-lauantai-sunnuntai    03.02 - 04.02.2018 klo 11.00-15.00 
-maanantai-tiistai       05.02 - 06.02.2018 klo 10.00-18.00 
 
Laitosäänestys 
 
Äänioikeutettu voi äänestää ennakkoäänestysaikana laitoksessa, mikäli hän on kyseisenä aikana 
hoidettavana sairaalassa, muussa ympärivuorokautista hoitoa antavassa toimintayksikössä tai 
otettuna rangaistuslaitokseen. 
 
Kotiäänestys 
 
Äänioikeutettu saa äänestää kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty hänen kotikunnakseen, mi-
käli hänen kykynsä liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä en-
nakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää 
myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja, joka on tehnyt 
kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidetta-
vansa. 
 
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana klo 9.00 – 20.00 äänestäjälle erikseen ilmoitet-
tuna aikana.  
 
Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilauta-
kunnalle halukkuudestaan äänestää ennakolta viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00. 
Määräajan jälkeen saapuneita ilmoituksia ei ole mahdollista ottaa huomioon. 
Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.  
 
Kirjallisessa ilmoituksessa käytettäviä lomakkeita on saatavilla Kauhavan kaupungintalon neuvon-
nassa sekä Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän palvelutoimistoissa. Lisäksi lomakkeen voi tu-
lostaa Kauhavan kotisivuilta www.kauhava.fi / Hallinto / Vaalit / Presidentinvaali 2018. 
 
Kirjalliset ilmoitukset toimitetaan osoitteella: Kauhavan kaupungintalo, Keskusvaalilautakunta, 
Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Puhelinilmoituksia otetaan vastaan ma-pe klo 9 – 16  
aj. 2.1. – 16.1.2018, puh. 040 480 2018. 
 
 
Kauhavalla 22.11.2017 
 
Kauhavan kaupungin keskusvaalilautakuntaangaistuslaitoks een,  

hän v oi ää nestä ä e nnakk oon l aitosä änes tyksess ä.  

Kunnan hallituks en nime ämä vaalit oimiku nta s aap uu ku hunki n ku nnan  alu eella ol evaa n lait oksee n toi mitta maa n ää nestyk sen v ähint ään  yhte nä ja  eni ntää n kah ten a en nakko ään estysaj anjaks oon  satt uvan a päiv änä .  

Laitoksiss a voiva t ää nest ää vai n niiss ä hoi dett avina olevat  tai nii hin ot etut  he nkilöt. Muilla, esim erkiksi lai tokse n he nkilöku nnalla , ei ole oik eutt a ää nestä ä lait osää nestyks essä.  

Laitosä änes tys toi mitet aan pää piirteis sään  sa malla t avalla k uin ylei nen enn akko ääne stys.  

hän v oi ää nestä ä e nnakk oon l aitosä änes tyksess ä.  

Kunnan hallituks en nime ämä vaalit oimiku nta s aap uu ku hunki n ku nnan  alu eella ol evaa n lait oksee n toi mitta maa n ää nestyk sen v ähint äan a p äivänä .  

Laitoksiss a voiva t ää nest ää vai n niiss ä hoi dett avina olevat  tai nii hin ot etut  he nkilöt. Muilla, esim erkiksi lai tokse n he nkilöku nnalla , ei ole oik eutt a ää nestä ä lait osää nestyks essä.  

Laitosä änes tys toi mitet aan pää piirteis sään  sa malla t avalla k uin ylei nen enn akko ääne s  


