Vuoden 2022 aluevaalien kotiäänestyksen valmistavat toimenpiteet ja kotiäänestyksen
vaalitoimitsijoiden määrääminen
251/00.00.00.08/2021
Keskvltk 08.12.2021 § 85
Selostus

Vaalilain 46.3 §:n mukaan äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä
määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan
ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä
kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Vaalilain 17.2 §:n mukaan vaalitoimitsijat kotiäänestykseen määrää kunnan
keskusvaalilautakunta.
Käytännössä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoina Outokummussa ovat toimineet
kaupunginhallituksen nimittämän vaalitoimikunnan jäsenet. Kaupunginhallitus
on kokouksessaan 22.11.2021 (§ 231) valinnut vaalitoimikunnan vuoden 2022
aluevaaleja varten.
Vuoden 2022 aluevaaleissa kotiäänestäjän on ilmoitettava halukkuudestaan
äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.00
kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Kotiäänestykseen ilmoittautumisajan
päätyttyä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on määrättävä
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoista ne, jotka kussakin yksittäistapauksessa
huolehtivat vaalitoimitsijoina kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona.
Puheenjohtaja voi jo etukäteen määrätä vaalitoimitsijoille henkilökohtaiset
varahenkilöt muun muassa estyneisyystapauksia varten.
Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon 12.1. – 18.1.2022
kuuluvana päivänä kello 9.00 – 20.00. Kotiäänestys voidaan siis toimittaa joko
arkipäivänä tai sunnuntaina. Kunkin kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii
yksi vaalitoimitsija, jonka keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja on määrännyt
tehtävään. Kotiäänestyksessä ei vaalitoimitsijan ominaisuudessa saa olla paikalla
muita henkilöitä.
Keskusvaalilautakunnalla on kotiäänestyksessä seuraavat tehtävät:
1) kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeiden lähettäminen edellisissä
vaaleissa (kuntavaalit 2021) kotonaan äänestäneille ja huolehtiminen siitä, että
lomakkeita on saatavissa keskusvaalilautakunnasta,
2) kotiäänestykseen ilmoittautumisten vastaanotto. Puhelimitse tapahtuvia
ilmoittautumisia varten tulee huolehtia puhelinpäivystyksen järjestämisestä; ja
3) ilmoittautumisten läpikäynti. Lautakunnan sihteeri huolehtii
ilmoittautumislomakkeiden lähettämisestä ja ilmoittautumisten vastaanotosta.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on yhteistyössä vaalitoimitsijoiden
kanssa
1) huolehdittava siitä, että kotiäänestykseen ilmoittautuneille äänestäjille
ilmoitetaan
- kotiäänestyksen järjestämisen ajankohdasta tai

- että kotiäänestystä ei hänen osaltaan järjestetä;
2) määrättävä vaalitoimitsija, joka menee kunkin kotiäänestäjän luokse.
Kotiäänestyksen vaalitoimitsijan on
1) huolehdittava, että hänen lisäkseen kotiäänestyksessä on läsnä äänestäjän
valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tässä tehtävässään ei
toimi vaaliviranomaisen ominaisuudessa. Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana
oleva henkilö ei voi toimia tässä tehtävässä. Läsnä oleva henkilö voi olla myös
joku toinen keskusvaalilautakunnan kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi
määräämä henkilö. Tällöin hän ei kuitenkaan toimi vaaliviranomaisen
ominaisuudessa.
2) huolehdittava, että kotiäänestyksistä pidetään luetteloa.
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja vastaa em. tehtävistä, ja käytännön
toimista huolehtii keskusvaalilautakunnan sihteeri.
Vaikutusarviointi

Ei arviointia.

Valmistelija

toimistosihteeri-arkistonhoitaja

Lisätietoja

keskusvaalilautakunnan sihteeri Pekka Jääskeläinen, puh. 050 464 3324,
pekka.jaaskelainen@outokummunkaupunki.fi

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Keskusvaalilautakunta päättää merkitä tietoonsa saatetuksi kotiäänestyksen
valmistavat toimenpiteet ja määrätä kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiksi
seuraavat vaalitoimikunnan jäsenet: Annika Kontkanen, Riitta Mustonen ja
Paavo Lehikoinen.

Päätös

Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______________________

