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EDUSKUNTAVAALIT 2019 
 

Vaalilautakuntien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille 
 

Kaupunginhallitus on valinnut Teidät vaalilautakunnan puheenjohtajaksi/varapuheenjohtajaksi 

vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleja varten. Europarlamenttivaaleista 

ohjeistetaan eduskuntavaalien jälkeen.  

 

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. 

 

Aikaisemmista vaaleista poiketen vaalilautakunnan kokoonpano on muuttunut kahdeksasta 

jäsenestä kymmeneen. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme 

jäsentä ja viisi varajäsentä, jotka kaikki osallistuvat lautakuntatyöskentelyyn.  

 

Vaalilain mukaan vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun siinä on kolme jäsentä, joista yhden 

tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Mikäli syntyy tilanne, jossa sekä puheenjohtaja 

että varapuheenjohtaja ovat tilapäisesti poissa tai esteellisiä, vähintään kolmijäseninen 

vaalilautakunta valitsee keskuudestaan uuden puheenjohtajan, joka vastaa vaalilautakunnan 

työskentelystä. 

 

Vaalilautakunnan puheenjohtajan tulee viipymättä ottaa yhteyttä lautakunnan muihin jäseniin 

lautakunnan työn järjestämiseksi. Lautakunnan jäsenet ja äänestyspaikka käyvät ilmi 

kokoonpanolistasta.  

 

Kehotamme tutustumaan huolellisesti kirjeen mukana olevaan oikeusministeriön Vaaliohjeet 2  

-kirjaan ja keskusvaalilautakunnan ohjeistukseen. 

 
Esteellisyys 

 

Esteellisyys tarkoittaa tilannetta, jossa käsittelyn puolueettomuus saattaa vaarantua asiaa 

käsittelevän henkilön ja käsiteltävän asian välisen suhteen vuoksi. 

 

Esteellinen henkilö ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä asiaa käsiteltäessä. 

Esteellisyystilanteiden välttämiseksi on vaalilaissa säädetty, että vaalilautakunnan jäsenenä tai 

varajäsenenä ei saa olla eduskuntavaalien ehdokas. 

 

Mikäli olette estynyt osallistumaan vaalilautakunnan työskentelyyn tai olette esteellinen, 

ilmoittakaa siitä välittömästi keskusvaalilautakunnan toimistoon joko puhelimitse  

09 310 20003 tai 09 310 13344 tai sähköpostitse kesvlk@hel.fi. 

 

Vaalimateriaalin luovutus ja infotilaisuus 
 

Vaalimateriaali luovutetaan puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille, joiden on oltava 

samanaikaisesti paikalla. Materiaalin luovutus on lauantaina 13.4.2019 kello  

12.00–16.00 Kallion virastotalon ala-aulassa, Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki.  
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Jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei pääse paikalle, on yhden jäsenen tai varajäsenen 

oltava puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa materiaalinluovutustilaisuudessa. 

Tilaisuudessa on siis oltava läsnä kaksi lautakunnan jäsentä. 

 

Puheenjohtajan on hyvissä ajoin huolehdittava, että materiaalinluovutustilaisuudessa on 

paikalla kaksi lautakunnan jäsentä. 

 

Vaalimateriaali sisältää muun muassa vaalileimasimet (2 kpl), vaaliluettelokansiot (2kpl), 

ehdokaslistojen yhdistelmät ja äänestysliput. Mikäli materiaalista puuttuu jotakin, siitä on 

välittömästi ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle puhelimitse 09 310 13344. 

 

Vaalimateriaalin luovuttamisen yhteydessä on infotilaisuus, jossa käydään läpi vaalipäivän  

äänestykseen liittyviä asioita. Tilaisuuteen on hyvä varata aikaa puolisen tuntia. Tilaisuudessa  

on mahdollisuus keskustella ja kysyä vaalipäivään liittyvistä asioista.  

 

Henkilöllisyystodistus on oltava mukana, sillä henkilöllisyys tarkistetaan ennen  

vaalimateriaalin luovutusta.  

 

Vaalimateriaalin säilyttäminen 
 

Vaalilautakunnan tulee huolehtia, että vaalimateriaali säilytetään yön yli varmassa tallessa. 

Vaalimateriaalia ei saa säilyttää autossa. 
 

Palkkiot ja ansionmenetys 
 

Kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaan 

lautakunnan puheenjohtajan palkkio on 355 euroa, varapuheenjohtajan 290 euroa, jäsenen ja 

varajäsenen sekä vaaliavustajan 245 euroa toimituspäivältä. Palkkioihin sisältyy myös oman 

matkapuhelimen käyttö. 

 

Palkkiosta suoritetaan ennakonpidätys 60 %:n mukaan, mikäli palkkionsaaja ei ole toimittanut 

verokorttia. Verokortti tai sen kopio tulee toimittaa vaalilautakunnan puheenjohtajalle 

vaalipäivänä tai taloushallintopalveluun (Talpa) joko postitse (Taloushallintopalvelu/Palkkiot, 

PL 245, 00099 Helsingin kaupunki) tai sähköpostitse (talpa.palkkiot@hel.fi). 

 

Lautakuntien vaalityöstä maksettava palkkio maksetaan 22.5.2019, mikäli tiedot on ilmoitettu 

taloushallintopalveluun hyvissä ajoin.  

 

Erityisesti on korostettava, että palkkionmaksulomake on täytettävä huolellisesti. 

Aiemmissa vaaleissa on esiintynyt tapauksia, joissa palkkionmaksulomakkeesta on puuttunut 

äänestyspaikalla olleiden vaalilautakunnan jäsenten tietoja. Puutteellinen 

palkkionmaksulomake aiheuttaa palkkion maksamisen viivästymisen. 

 

Kuntalain mukaan luottamushenkilölle suoritetaan korvausta ansionmenetyksestä ja 

kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon 

järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. 

 

Taloushallintopalvelu on laatinut erilliset ohjeet vaalipalkkiosta ja ansiomenetyksen 

korvaamisesta. 
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Oman auton tai taksin käyttö 
 

Puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on oikeus saada korvausta oman auton käytöstä 

vaalimateriaalin kuljetuksista. Korvaus määräytyy kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen 

mukaan. 

 

Jäsen tai varajäsen saa korvausta oman auton käytöstä vain, jos puheenjohtajalla tai 

varapuheenjohtajalla ei ole omaa autoa käytettävissään ja auton käyttö liittyy vaalimateriaalin 

kuljettamiseen. 

 

Jos kellään lautakuntaan kuuluvalla ei ole autoa käytettävissään, puheenjohtajalla tai 

varapuheenjohtajalla on oikeus käyttää alla mainituissa kuljetuksissa taksia. Kuljettajalta on 

pyydettävä kuitti, joka liitetään matkakustannusten korvauslomakkeeseen. 

 

Korvausta suoritetaan seuraavista kuljetuksista: 

- 13.4.2019.  
Saapuminen materiaalinluovutustilaisuuteen Kallion virastotalolle,  

Toinen linja 4 A, 00530 Helsinki, ja materiaalin kuljettaminen sieltä varmaan paikkaan. 

 

- 14.4.2019. 

Materiaalin kuljettaminen tarvittaessa äänestyspaikalle ja materiaalin palauttaminen 

alustavan ääntenlaskennan päätyttyä Kallion virastotalolle sekä matka kotiin. 

 

Taloushallintopalvelun ohjeissa on kerrottu matkakustannusten korvaamismenettelystä. 

 

Äänestyspaikka 
 

Puheenjohtajan tehtävänä on hyvissä ajoin etukäteen tutustua äänestyspaikkaan ja ottaa 

yhteyttä henkilöön, joka vastaa kyseisen äänestyspaikan käytännön järjestelyistä. 

Äänestyspaikka osoitteineen ilmenee kokoonpanolistasta. 

 

Puheenjohtajan on tarkistettava ennen vaaliviikonloppua, että äänestyspaikalla on 

äänestyskopit ja vaaliuurna, ja että ne ovat kunnossa. Äänestyskopit ja vaaliuurna on tuotu 

äänestyspaikoille viimeistään 10.4.2019.  

 

Mikäli äänestyspaikalla ilmenee puutteita, on siitä otettava yhteyttä 

keskusvaalilautakunnan toimistoon puhelimitse 09 310 13344 viimeistään perjantaina 

12.4.2019 kello 12.00. 

 

Äänestyskoppien sijoittaminen vaalihuoneistoon 
 

Äänestyskoppien sijoittamisessa vaalihuoneistoon on kiinnitettävä erityisesti huomiota 

vaalisalaisuuden säilymiseen. Äänestyskoppien välillä on oltava riittävästi tilaa, jotta kulku 

kuhunkin koppiin voi tapahtua häiritsemättä muissa kopeissa olevia äänestäjiä.  

 

Äänestyskoppeja ei pidä sijoitella niin, että kulku niihin tapahtuu muiden koppien takaa. 

Äänestyskoppien sijoittelussa tulee varmistua, että rakennuksessa mahdollisesti olevat 

valvontakamerat eivät vaaranna äänestäjän vaalisalaisuutta. 

 



 
 

4 
 

Äänestyspaikan valvontakamerat on syytä huputtaa, kääntää sivuun tai laittaa pois päältä. 

 

Äänestyspaikalla on yksi muita leveämpi ja kirjoitustasoltaan matalampi ns. esteetön 

äänestyskoppi, johon mahtuu pyörätuolilla. Kyseisessä äänestyskopissa voivat äänestää myös 

muutkin kuin pyörätuolia käyttävät äänestäjät. 

 

Vaaliavustaja 
 

Jokaisella äänestyspaikalla tulee olla vaalilautakunnan nimeämä vaaliavustaja, joka äänestäjän 

pyynnöstä avustaa tätä äänestysmerkinnän tekemisessä äänestyslippuun. Avustajan on 

käytettävä rintamerkkiä, johon on merkitty sanat vaaliavustaja ja valbiträde. 

 

Äänestäjän avustajana äänestysmerkinnän tekemisessä äänestyslippuun voi toimia vain 

 

 vaalilautakunnan nimeämä vaaliavustaja tai 

 äänestäjän itsensä valitsema avustaja tai 

 äänestäjän niin halutessa vaalilautakunnan jäsen, jollei se viivytä äänestystä. 

 

Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai 

vanhempansa ei voi olla vaaliavustajana. Puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa, 

avioliitonomaisessa olosuhteessa ja rekisteröidyssä parisuhteessa elävää henkilöä. 

 

Vaaliavustajaksi nimetään ensisijaisesti vaalilautakunnan jäsen tai varajäsen. Tällöin tulee 

kuitenkin huolehtia siitä, että vaalilautakunta on koko vaalipäivän äänestyksen ajan 

päätösvaltainen eli vähintään kolmijäseninen. Sinä aikana, jolloin jäsen tai varajäsen on 

vaaliavustajana, hän ei voi toimia vaalilautakunnan jäsenenä.  

 

Vaalilautakunnan on mahdollista nimetä myös enintään kaksi vaalilautakunnan ulkopuolista 

vaaliavustajaa, joiden täytyy olla tehtävään kykeneviä ja riittävän kielitaitoisia täysi-ikäisiä 

henkilöitä.  

 

Jos vaalilautakunnan puheenjohtaja katsoo jostain syystä tarpeelliseksi nimetä ulkopuolisia 

vaaliavustajia, on siitä sovittava hyvissä ajoin etukäteen keskusvaalilautakunnan kanssa. 

 

Kehotamme vaaliavustajaa tutustumaan huolellisesti kirjeen mukana olevaan 

vaaliavustajaohjeeseen. 

 

Neuvonta 
 

Tietoja vaaleihin liittyvistä kysymyksistä annetaan keskusvaalilautakunnan toimistosta 

puhelimitse 09 310 13344 tai 09 310 20003 ja sähköpostitse kesvlk@hel.fi. 

 

 

Keskusvaalilautakunnan puolesta 

 

 

 

 

Juha Viertola    Veera Reuna 

puheenjohtaja    sihteeri 


