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Keskusvaalilautakunnille 

 

Ohjejulisteet 

Oikeusministeriö ja THL ovat laatineet oheiset ohjejulisteet kuntien vaalivi-

ranomaisten käyttöön vuoden 2022 aluevaaleissa. Kunta painattaa itse 

tarvitsemansa määrän julisteita A3-kokoisena äänestyspaikoille ja muuhun 

vaalitiedotukseen.  

 

Julisteet ovat: 

 

- Ohjejuliste Tervetuloa äänestämään 

- Ohjejuliste Henkilöllisyyden tarkastaminen äänestyspaikalla 

 

Ohjejulisteet ovat saatavissa tällä hetkellä suomeksi ja ruotsiksi. Niiden 

käännökset englanniksi ja saamen kielillä lisätään myöhemmin. Julistei-

den sähköisiä aineistoja on hyvä käyttää myös verkkotiedotuksessa tai in-

fonäytöillä.  

 

Tietoa koronaäänestämisestä äänestäjille löytyy vaalit.fi-sivustolta. On tär-

keää, että kunta tiedottaa myös itse äänestämisen terveysturvallisuudesta.  
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Julisteet löytyvät: https://stm.emmi.fi/l/h-Dnx9KJBMz7/f/vX_Z 

Paheneva koronavirustilanne 

Pahenevassa koronatilanteessa on äärimmäisen tärkeää noudattaa oi-

keusministeriön ja THL:n 9.11.2021 antamaa terveysturvallisuusohjeis-

tusta ja ottaa selvää alueellisten ja paikallisten viranomaisten voimassa-

olevista suosituksista. Oikeusministeriö ja THL nostavat esiin ohjeistuk-

sesta erityisesti seuraavat seikat: 

 

- Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava varajärjestelyiden käy-

tännön toteuttamisesta kuten siitä, että varalle on nimitetty riittä-

västi henkilöitä, jotta äkilliset sairastapaukset pystytään kaikissa 

tehtävissä paikkaamaan. 

- Äänestystilan mahdollisimman hyvä ilmanvaihto ja äänestäjien jou-

tuisa asiointi on varmistettava. Mikäli ilmanvaihtoa ei ole mahdol-

lista tehostaa koneellisesti, tulee avata mahdollisimman paljon ik-

kunoita hyvän ilmanvaihdon varmistamiseksi. 

- Jos tila on pieni, on rajattava samaan aikaan asioivien äänestäjien 

määrää ja järjestettävä jonottaminen huoneiston ulkopuolella esi-

merkiksi aulassa tai käytävässä, jos se on mahdollista. Myös ul-

kona jonottaminen on mahdollista. Jos on odotettavissa, että jono-

tus kestäisi ulkona kauan, on hyvä pohtia keinoja jonottajien hyvin-

voinnista huolehtimiseen, mitä varten voisi esimerkiksi tehdä yh-

teistyötä kolmannen sektorin kanssa. 

 

Koska paheneva koronatilanne voi aiheuttaa äänestäjissä huolta, on hyvä 

tarjota ulkoäänestysmahdollisuutta ennakkoäänestyksessä sitä haluaville. 

Harkitse ennakkoäänestyspaikan sijoittamista ulkotilaan tai yksittäisen ää-

nestyspisteen sijoittamista ulkotilaan yksittäisiä äänestyksiä varten. Oi-

keusministeriö lähettää keskusvaalilautakunnille lähiaikoina kyselyn, jolla 

kerätään tietoa ulkoäänestysmahdollisuuksista vaalit.fi-sivustolle.  

https://stm.emmi.fi/l/h-Dnx9KJBMz7/f/vX_Z

