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Ohje vaalitoimikunnalle
-

Kesäkuun 2021 kuntavaalit toimitettiin terveysturvallisesti oikeusministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Äänestyspaikoilla noudatettiin monipuolisia järjestelyitä, joilla turvattiin äänestämistä epidemiatilanteesta huolimatta. Aluevaalit tullaan toimittamaan tammikuussa 2022 epidemiatilanteen edellyttämillä järjestelyillä, joita käydään läpi tässä ohjeessa.

Yleistä
-

Koronavirustilanne voi olla erilainen eri puolilla maata. Vaalitehtävissä maskin käyttämisessä noudatetaan alueellisten ja paikallisten viranomaisten (sairaanhoitopiirit ja
kunnat) suosituksia.

-

Jos paikalliset terveysviranomaiset tai laitoksen henkilökunta antavat tästä ohjeesta
poikkeavia terveysturvallisuusohjeita, niitä noudatetaan tämän ohjeen asemesta.

-

Jos saat koronavirustautiin sopivia oireita, jää matalalla kynnyksellä kotiin ja ilmoita tilanteesta muille vaalitoimikunnan jäsenille tai keskusvaalilautakuntaan. Koronaviruksesta sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä, kurkkukipu, hengenahdistus, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi ja ripuli. Taudin yhteydessä on kuvattu myös
maku- ja hajuaistin häiriöitä. Katso lisätietoja www.omaolo.fi

Ennakkotoimenpiteet
-

Sopikaa keskusvaalilautakunnan kanssa varajärjestelyistä siltä varalta, että kaikki
vaalitoimikunnan jäsenet sairastuisivat tai jouduttaisiin asettamaan karanteeniin.
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-

Laitosäänestyksen järjestelyt korona-aikana on suunniteltava yhdessä laitoksen henkilökunnan kanssa hyvissä ajoin etukäteen. Varaa riittävästi aikaa turvallisen laitosäänestyksen toteuttamiseen.

-

Mikäli tartuntatautiepidemian hillitsemiseksi on ollut tarpeen rajoittaa kulkua laitoksessa, äänestys tulisi toteuttaa tästä huolimatta, ellei kyseessä ole tartuntatautilain 58
§:n mukainen sulkutilanne.

-

Varmista laitoksen henkilökunnalta, että äänestäjillä on mahdollisuus käsienpesuun
tai käsihuuhteen käyttöön heidän saapuessaan äänestämään ja lähetekirjeen täyttämisen yhteydessä. Laita tarvittaessa käsien puhdistamisesta kertova opaste näkyville
äänestyspaikassa.

Äänestystapahtuma
-

Pidä etäisyyttä äänestäjiin ja muihin vaalitoimikunnan jäseniin mahdollisuuksien mukaan.

-

On hyvä puhdistaa äänestäjien käyttämät ja mahdolliset muut tarvikkeet säännöllisesti tai
laitoksen oman ohjeistuksen mukaan.

-

Jos äänestäjä käyttää maskia, äänestäjän tulee lähtökohtaisesti poistaa maski, kun äänestäjän henkilöllisyys tarkastetaan. Maskia ei tarvitse poistaa, jos laitoksen henkilökunta
voi auttaa äänestäjän henkilöllisyyden vahvistamisessa. Vaalilain mukaan äänestäjä on
velvollinen esittämään vaalitoimikunnalle selvityksen henkilöllisyydestään.

-

Äänestäjien nähtäville on laitettava ohje maskin turvallisesta poistamisesta. Ohjeista tarvittaessa äänestäjää henkilöllisyyden tarkastustilanteessa:
o Ojenna henkilöllisyystodistuksesi tarkastettavaksi.
o Ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
o Pidä maskia samalla poistamisotteella käsissäsi tarkastuksen ajan.
o Älä laske maskia käsistäsi.
o Kun saat tarkastajalta luvan laittaa maskin yllesi, pue maski varoen koskettamatta
kasvojasi.
o Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

