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§ 107
Vaalitoimikuntien asettaminen ja jäsenten määrääminen vuoden 
2017 kuntavaaleihin

HEL 2017-000614 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti asettaa 26 vaalitoimikuntaa vuoden 2017 kun-
tavaalien yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä var-
ten.

Kaupunginhallitus päätti valita jäsenet ja varajäsenet samoin puheen-
johtajat ja varapuheenjohtajat edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin esi-
tyslistan liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

veera.reuna(a)hel.fi
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Vaalitoimikunnat kuntavaalit 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017. Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 
29.3.2017 ja päättyy tiistaina 4.4.2017.

Kaupunginhallituksen on vaalilain 15 §:n mukaisesti hyvissä ajoin en-
nen vaaleja asetettava laitoksissa suoritettavaa ennakkoäänestystä 
varten yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu kolme jäsentä ja 
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. 

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista 
hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspai-
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kaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä taikka joka on 
otettu rangaistuslaitokseen, saa äänestää ennakolta laissa tarkemmin 
säädetyllä tavalla (laitosäänestys).

Vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten tulee kuntavaaleissa mah-
dollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa eh-
dokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalikelpoinen toimikuntaan on 
jokainen, jonka kotikunta on Helsinki ja jolla on äänioikeus vaaleissa.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan kunnal-
lisessa toimielimessä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vä-
hintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Esityksen vaalitoimikuntaan valittavista henkilöistä on laatinut vaalival-
mistelutoimikunta eri ryhmien esitysten pohjalta.

Vaalilain 9 §:n 3 momentin mukaisesti laitosennakkoäänestyspaikkoja 
(erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja) ovat sairaalat, ympärivuorokautista 
hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaali-
huollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset. Helsingissä sosiaali-
huollon toimipisteistä laitosäänestykseen kuuluvat ympärivuorokautista 
hoitoa antavat yksiköt.

Liitteessä 1 olevat tiedot Helsingissä sijaitsevista laitosennakkoäänes-
tyspaikoista on laadittu eri asiantuntijaviranomaisten (mm. Helsingin 
sosiaali- ja terveysviraston, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Sosiaa-
li- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran, Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiirin, Helsingin yliopistollisen sairaalan sekä eri lai-
tosten) antamien tietojen perusteella. Vaalitoimikuntia esitetään asetet-
tavaksi 26 laitosäänestystä varten.

Todettakoon, että vaalitoimitsijat kotiäänestykseen määrää kunnan 
keskusvaalilautakunta.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta
Taloushallintopalvelu


