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§ 878
Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2021 kuntavaa-
leissa

HEL 2020-012437 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi Keskustakirjasto Oodin, Arabianrannan, 
Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulun-
kylän, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, 
Tapulikaupungin, Töölön ja Vallilan kirjastot, kulttuurikeskus Stoassa si-
jaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Malmitalossa sijaitse-
van Malmin kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren 
kirjaston, Vuotalon aulatilan, Maunula-talon, Myllypuron mediakirjaston, 
Pihlajamäen ja Viikin nuorisotalot, Helsingin kaupungintalon, Kallion vi-
rastotalon sekä Kauppakeskus Citycenterissä, Kauppakeskus Hertsis-
sä, Kauppakeskus Kampissa, Kauppakeskus Redissä, Kauppakeskus 
Kaaressa, Kauppakeskus Ristikossa, Kauppakeskus Ruoholahdessa ja 
Ostoskeskus Munkkivuoressa sijaitsevan tilan Helsingin kaupungin 
yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2021 kuntavaaleissa liit-
teestä 1 ilmenevinä aikoina.

Hyväksyessään päätösesityksen ennakkoäänestyspaikat kaupungin-
hallitus kehotti jatkovalmistelussa laajentamaan ennakkoäänestyspaik-
kojen aukioloaikoja niin, että lähtökohtaisesti aukioloajat ovat vaalilain 
rajoissa mahdollisimman laajat sekä kehottaa lisäämään äänestyspaik-
koja tarpeellisilla alueilla ulkotiloihin teltta- tai konttiratkaisuilla.

Käsittely

Vastaehdotus:
Reetta Vanhanen: Lisäys päätösehdotukseen:

"Hyväksyessään päätösesityksen ennakkoäänestyspaikat kaupungin-
hallitus kehottaa jatkovalmistelussa laajentamaan ennakkoäänestys-
paikkojen aukioloaikoja niin, että lähtökohtaisesti aukioloajat ovat vaali-
lain rajoissa mahdollisimman laajat sekä kehottaa lisäämään äänestys-
paikkoja tarpeellisilla alueilla ulkotiloihin teltta- tai konttiratkaisuilla."

Perusteet:
Oikeusministeriön kirjeessä kunnille vaalien järjestämisestä todetaan, 
että kunnan on huolehdittava että äänestyspaikkoja on riittävästi ja nii-
den aukioloajat ovat vaalilain rajoissa mahdollisimman laajat (vaalilain 
mukaiset maksimit arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin 9-18). Kirjeessä 
todetaan myös, että "Kunta voi harkita myös yleisen ennakkoäänestys-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 47/2020 2 (6)
Kaupunginhallitus

Asia/18
14.12.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

paikan ja/tai vaalipäivän äänestyspaikan äänestystilan sijoittamista ul-
kotilaan (esimerkiksi telttaan äänestyspaikan pihalle)". Lisäksi kirjeessä 
todetaan, että kunta voi suositella, että osa äänestysajasta varattaisiin 
ensisijaisesti ns. riskiryhmiin kuuluville. Ennakkoäänestyspaikkoja on 
esityksessä yhteensä 34, kun vuoden 2019 eduskunta- ja eurovaalien 
ennakkoäänestyksessä niitä oli yhteensä 37.

Kannattaja: Sanna Vesikansa

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Reetta Vanhasen vastaehdo-
tuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennakkoäänestyspaikat Helsinki kuntavaalit 2021
2 Oikeusministeriön kirje 1.10.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus määrää Keskustakirjasto Oodin, Arabianrannan, Ete-
lä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Oulunky-
län, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, 
Tapulikaupungin, Töölön ja Vallilan kirjastot, kulttuurikeskus Stoassa si-
jaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Malmitalossa sijaitse-
van Malmin kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren 
kirjaston, Vuotalon aulatilan, Maunula-talon, Myllypuron mediakirjaston, 
Pihlajamäen ja Viikin nuorisotalot, Helsingin kaupungintalon, Kallion vi-
rastotalon sekä Kauppakeskus Citycenterissä, Kauppakeskus Hertsis-
sä, Kauppakeskus Kampissa, Kauppakeskus Redissä, Kauppakeskus 
Kaaressa, Kauppakeskus Ristikossa, Kauppakeskus Ruoholahdessa ja 
Ostoskeskus Munkkivuoressa sijaitsevan tilan Helsingin kaupungin 
yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2021 kuntavaaleissa liit-
teestä 1 ilmenevinä aikoina.

Esittelijän perustelut
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Kuntavaalit toimitetaan 18.4.2021. Ennakkoäänestysaika on 7.–
13.4.2021. Vaalilain 9 § 1 momentin mukaan kunnanhallitus päättää 
yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista sekä 
määrää niiden aukioloajoista vaalilain 48 § 1 momentin mukaisesti. 
Kunnat voivat täyttää lakisääteisen velvollisuutensa harkintansa mu-
kaan joko omin järjestelyin tai ostamalla tarvittavat palvelut. 

Yleisistä ennakkoäänestyspaikoista on päätettävä niin hyvissä ajoin, 
jotta ne voidaan ilmoittaa ja vahvistaa oikeusministeriön ohjeen mukai-
sesti viimeistään 29.1.2021 klo 12. Ennakkoäänestyspaikkojen tiedot 
merkitään edellä mainittuun määräaikaan mennessä vaalitietojärjes-
telmän pohja- ja paikkatietojärjestelmään. Äänioikeutetuille postitetta-
vaan ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeutetun omassa vaalipiiris-
sä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista.

Oikeusministeriön ohjeistuksen (liite 2) mukaan ennakkoäänestyspai-
kan on oltava taloudellisilta ja aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisim-
man puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mie-
luusti tulevat. Lisäksi oikeusministeriön ohjeissa painotetaan äänestys-
paikan tilan ja sijainnin sopivuutta äänestämiseen myös järjestyksenpi-
don sekä vaalimainontakiellon noudattamisen näkökulmasta. Vaalilain 
ja oikeusministeriön ohjeiden mukaan vähimmäisvaatimuksena on, että 
vaalikampanjointi ja -mainonta eivät saa näkyä tai kuulua ennakkoää-
nestyspaikkaan tai sen sisäänkäyntiin.

Oikeusministeriö kehottaa kuntia myös ottamaan huomioon koronavi-
rustilanteen ja varautumaan siihen mahdollisuuteen, että pandemiara-
joitukset ovat edelleen voimassa. Tämä tarkoittaa joitakin erityisjärjes-
telyjä kuntavaalien toimittamisessa. Yleisten ennakkoäänestyspaikko-
jen kohdalla oikeusministeriö korostaa kiinnittämään huomiota erityi-
sesti ennakkoäänestyspaikkojen riittävän suureen tilaan, mahdollisuu-
teen pitää turvavälejä jonossa ja äänestäessä, riittävän suureen en-
nakkoäänestyspaikkojen määrään sekä ennakkoäänestyspaikkojen 
laajoihin aukioloaikoihin.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi äänestystilan on oltava sellainen, 
että vaalisalaisuus ja -rauha säilyvät. Tilan tulee olla myös riittävän 
suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli ää-
nestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten. Mikäli en-
nakkoäänestystila sijoitetaan sellaiseen paikkaan, jossa on myös muu-
ta toimintaa, tulee huolehtia siitä, että se ei mitenkään häiritse äänes-
tystä. On suositeltavaa, että äänestystoimitusta varten varataan oma 
huone tai tila, joka selvästi erotetaan omaksi tilakseen äänestystä var-
ten. Ennakkoäänestyspaikassa on oltava tietoliikenneyhteys, jonka on 
toimittava varmasti ja turvallisesti. Lisäksi tilaan on oltava esteetön kul-
ku, jotta liikuntaesteiset henkilöt voivat käydä siellä äänestämässä. Li-
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säksi oikeusministeriön ohjeistuksessa korostetaan paikkojen pysyvyyt-
tä, jotta äänestäjien keskuudessa ei synny epätietoisuutta niiden sijain-
nista.

Helsingin yleisten ennakkoäänestyspaikkojen verkosto on aikaisemmin 
perustunut kaupungin perustamiin yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin, 
joita ovat täydentäneet Posti Oyj:n ostopalveluna perustamat ennakko-
äänestyspisteet. Helsingissä on ollut vaaleista riippuen 31–36 yleistä 
ennakkoäänestyspaikkaa. Posti Oyj on ilmoittanut, että se ei enää pe-
rusta yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja. Kuntavaalien yleisiä ennakko-
äänestyspaikkoja suunniteltaessa on pyritty säilyttämään aikaisemmin 
käytössä olleet hyvin toimineet ennakkoäänestyspaikat ja saamaan 
ennakkoäänestysverkosto kattavaksi koko Helsingin alueella. 

Yleiset ennakkoäänestyspaikat on pyritty mahdollisuuksien mukaan si-
joittamaan kaupungin omiin tiloihin, jotta voidaan varmistaa mm. ää-
nestyspaikkojen pysyvyys ja tietoliikenneyhteyksien toimiminen. Lisäksi 
ne on pyritty sijoittamaan paikkoihin, joissa helsinkiläiset äänestäjät 
muutoinkin liikkuvat. Toimiviksi ennakkoäänestyspaikoiksi ovat osoit-
tautuneet kirjastot. Kirjastoista yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina on 
saatu äänestäjiltä runsaasti myönteistä palautetta. Helsingin ennakko-
äänestysverkosto rakentuu pääosin kirjastojen varaan. Esitetään yleis-
ten ennakkoäänestyspaikkojen perustamista 19 kirjastoon. Suurin osa 
niistä on toiminut aikaisemminkin ennakkoäänestyspaikkana. Uudeksi 
ennakkoäänestyspaikaksi esitetään Malmitalossa sijaitsevaa Malmin 
kirjastoa.

Kirjastojen lisäksi ennakkoäänestyspaikkoja on pyritty löytämään kau-
pungin muista tiloista alueilla, joissa kirjastoja ei ole tai joissa kirjastot 
eivät sovellu ennakkoäänestämiseen. Esitetään ennakkoäänestyspaik-
kojen sijoittamista nuorisotiloihin (Pihlajamäen nuorisotalo ja Viikin nuo-
risotalo), kulttuuritaloihin (Maunula-talo ja Vuotalo), kaupungintalolle ja 
Kallion virastotalolle. 

Koronasta johtuvien rajoitusten vuoksi vuoden 2021 kuntavaalien en-
nakkoäänestyspaikkoja ei esitetä perustettavaksi palvelukeskuksiin ei-
kä oppilaitoksiin.

Kauppakeskuksista on saatu aiempia vaaleja enemmän ennakkoää-
nestyspaikoiksi soveltuvia tiloja. Nyt on mahdollisuus perustaa ennak-
koäänestyspiste seuraaviin kauppakeskuksiin: Kauppakeskus Citycen-
ter, Kauppakeskus Hertsi, Kauppakeskus Kaari, Kauppakeskus Kamp-
pi, Kauppakeskus Redi, Kauppakeskus Ristikko ja Kauppakeskus 
Ruoholahti. Edellisten lisäksi esitetään perustettavaksi ennakkoäänes-
tyspiste Munkkivuoren ostoskeskuksen tiloihin. Tarkemmat tiedot ilme-
nevät liitteestä 1.
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Yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja valittaessa on erityistä huomiota kiin-
nitetty tilojen esteettömyyteen. 

Kuntavaalien toimittamisessa on varauduttu koronapandemiaan. En-
nakkoäänestystiloiksi on pyritty löytämään tiloja, joissa voidaan pitää 
turvavälejä niin äänestäjien kuin vaalivirkailijoidenkin osalta. Vaalien 
luotettavaan ja turvalliseen toimittamiseen varaudutaan rekrytoimalla 
vaalivirkailijoita huomattavasti aiempaa enemmän. Henkilöstöä tarvi-
taan huolehtimaan varsinaisesta vaalitoiminnasta sekä jonojen ja tur-
vavälien ohjaamiseen. Pienemmissä ennakkoäänestyspaikoissa tämä 
on erityisen tärkeää. Viestinnällä pyritään vaikuttamaan äänestämisen 
tasaisempaan jakautumiseen ennakkoäänestys ajalla. Yleensä ensim-
mäinen sekä erityisesti kaksi viimeistä ennakkoäänestyspäivää ovat 
vilkkaita. Ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat laajemmat kuin 
aiemmin.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Liitteet

1 Ennakkoäänestyspaikat Helsinki kuntavaalit 2021
2 Oikeusministeriön kirje 1.10.2020

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.12.2020 § 851

HEL 2020-012437 T 00 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely
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07.12.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel 
Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 20001

veera.reuna(a)hel.fi

Keskusvaalilautakunta 20.11.2020 § 12

HEL 2020-012437 T 00 00 01

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle Arabianrannan, Ete-
lä-Haagan, Jakomäen, Keskustakirjasto Oodin, Kontulan, Laajasalon, 
Lauttasaaren, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-
Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan kirjastojen, kult-
tuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus 
Malmitalossa sijaitsevan Malmin kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa 
sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Vuotalon aulatilan, Maunula-talon, Myl-
lypuron mediakirjaston, Pihlajamäen ja Viikin nuorisotalojen, Helsingin 
kaupungintalon, Kallion virastotalon sekä Kauppakeskus Citycenteris-
sä, Kauppakeskus Hertsissä, Kauppakeskus Kampissa, Kauppakeskus 
Redissä, Kauppakeskus Kaaressa, Kauppakeskus Ristikossa, Kaup-
pakeskus Ruoholahdessa ja Ostoskeskus Munkkivuoressa sijaitsevan 
tilan määräämistä Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspai-
koiksi vuoden 2021 kuntavaaleissa liitteestä 1 ilmenevinä aikoina.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

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

timo.linden(a)hel.fi


