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Vuoden 2023 eduskuntavaalien äänestyspaikat ja ennakkoäänestys 
 
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. Äänestysaika kussakin alla 
mainitussa äänestyspaikassa on kello 9.00 – 20.00.  
 
Edellä tarkoitetuissa vaaleissa Taivalkosken kunnassa on seuraavat äänes-
tysalueet, joille kunnanhallitus on päätöksellään 13.12.2022 § 440 määrännyt 
äänestyspaikat seuraavasti: 
 

 
Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite 
 
001 Huttu  Hutun koulu  Jokijärventie 323a 
002 Kirkonkylä, eteläinen Koulukeskus  Opintie 1a 
003 Kirkonkylä, pohjoinen Vanha paloasema Kauppatie 8 

 
Ennakkoäänestys  
 
Yleinen ennakkoäänestyspaikka on Taivalkosken vanha paloasema käynti-
osoite Kauppatie 8 ja ennakkoäänestyspaikan aukioloajat ovat seuraavat:  
 
Ke 22.3.2023 – pe 24.3.2023 kello 09.00 – 17.00 
La 25.3.2023 kello 10.00 – 14.00 
Su 26.3.2023 kello 11.00 – 16.00 
Ma 27.3.2023 kello 09.00 – 18.00 
Ti 28.3.2023 kello 09.00 – 20.00. 
 
Lisäksi kunnanhallitus päätti, että ennakkoäänestystä varten otetaan käyttöön 
liikkuva äänestysauto eli äänestysbussi, joka käy taajaman ulkopuolella eri 
puolella Taivalkoskea vastaanottamassa äänioikeutettujen ennakkoääniä ke 
22.3.2023 – la 25.3.2023 kello 10.00 – 17.00 välisenä aikana. 
 
Äänestysauton aikataulu: 
 
Ke 22.3.2023 kello 10.00 – 17.00. Hutun koulu, Jokijärventie 323, 93400 Tai-
valkoski. 
To 23.3.2023 kello 10.00 – 13.00. Metsästysseuran maja, Inkeentie 40, 93470 
Taivalkoski. 
To 23.3.2023 kello 14.00 – 17.00. Virkkusen pirtti, Syötetie 9, 93400 Taival-
koski. 
Pe 24.3.2023 kello 10.00 – 17.00. Ookastoppi, Ouluntie 212, 93420 Taival-
koski. 
La 25.3.2023 kello 10.00 – 17.00. Metsäkylän kyläkauppa, Metsäkyläntie 
317A, 39400 Taivalkoski. 
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Kunnanhallituksen päätöksellä 13.12.2022 § 440 määrätyissä laitoksissa (ter-
veyskeskuksen vuodeosastolla, ryhmäkoti Tuikussa, palvelutalo Katajassa, 
tehostetun hoidon yksikössä Pihlajassa sekä palvelukoti Sinikellossa) tapahtu-
vasta ennakkoäänestyksestä tiedotetaan asianomaisissa laitoksissa erikseen. 
  
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei 
hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vai-
keuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan äänestä-
jälle erikseen ilmoitettavana aikana. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää 
myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omais-
hoitaja, jos omaishoitaja on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen ja 
on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidet-
tava. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle sää-
dettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänes-
tykseen ilmoittaudutaan joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 
21.3.2023 ennen kello 16.00 keskusvaalilautakunnan sihteerille puh. 040 860 
8951, osoite Kirkkotie 6, PL 25, 93401 TAIVALKOSKI. Ilmoituksen kotiäänes-
tykseen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos sa-
massa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhtey-
dessä, se on mainittava ilmoituksessa. Ilmoittautumislomakkeita kotiäänestyk-
seen on saatavana kunnantalolta hallintopalveluista, osoite Kirkkotie 6. 
 
Henkilöllisyyden todistaminen Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjä on 
velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Jos 
äänioikeutetulla ei ole olemassa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa (voi-
massa oleva poliisin antama henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-
kortti), poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestä-
mistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana 
kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.  
 
Taivalkoskella 6.maaliskuuta 2023 
    
TAIVALKOSKEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA  
 


