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§ 13
Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen vuoden 2019 eduskunta-
vaaleissa ja europarlamenttivaaleissa

HEL 2019-002681 T 00 00 01

Päätös

Keskusvaalilautakunta valtuutti keskusvaalilautakunnan sihteerit suorit-
tamaan kirjeäänestysasiakirjojen tarkastukseen liittyvät toimenpiteet 
avustavan henkilöstön kanssa. Lisäksi keskusvaalilautakunta valtuutti 
keskusvaalilautakunnan sihteerit määräämään avustavan henkilöstön 
tehtävään. 

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, keskusvaalilautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vaalilakia muutettiin 14.12.2017. Tässä yhteydessä vaalilakiin lisättiin 
ulkomailla asuville ja oleskeleville oikeus äänestää kirjeitse. Kirjeäänes-
tys otetaan käyttöön vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Vaalilain 66 a §:n mukaan äänioikeutettu, jolla ei ole kotikuntaa Suo-
messa, ja muu äänioikeutettu, joka asuu tai oleskelee ulkomailla koko 
ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän, saa äänestää kirjeitse ul-
komailta (kirjeäänestys) siten kuin kyseisessä vaalilain luvussa sääde-
tään.

Äänioikeutetun tulee tilata kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille oikeusmi-
nisteriön palvelusta. Äänestäjän tulee äänestää ohjeistuksen mukaises-
ti ja toimittaa kirjeäänestysasiakirjat sen kunnan keskusvaalilautakun-
nalle, jossa hän on äänioikeutettu. 
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Keskusvaalilautakunnan tulee tarkastaa sille saapuneet kirjeäänesty-
sasiakirjat samalla lailla kuin ennakkoäänestysasiakirjat vaalilain 63 §:n 
mukaisesti. Kirjeäänestys on 63 §:n 1-3 momentissa tarkoitettujen syi-
den lisäksi jätettävä huomioon ottamatta, jos:

1) kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkin-
töjen perusteella ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on posti-
tettu tai lähetetty ulkomailta;

2) kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että 
avonaisuus johtuu muusta kuin vaalikuoren teknisestä toimimattomuu-
desta, tai muutoin sellainen, ettei varmasti voida vakuuttua, että äänes-
tys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin;

3) kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat 66 d §:n 5 momentissa 
tarkoitettujen kirjeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.

Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen jälkeen keskusvaalilautakun-
nan on vaalisalaisuus säilyttäen avattava hyväksytyt kirjeäänestyksen 
vaalikuoret, leimattava niissä olevat äänestysliput ja suljettava leimatut 
äänestysliput 50 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin vaalikuoriin. Tämä 
tehtävä tulee suorittaa keskusvaalilautakunnan toimesta, sen valvon-
nassa tai keskusvaalilautakunta voi päättää, että tehtävän suorittaa 
keskusvaalilautakunnan sihteeri ja vähintään kolme muuta samanaikai-
sesti paikalla olevaa henkilöä. 

Esitetään, että keskusvaalilautakunta valtuuttaa keskusvaalilautakun-
nan sihteerit ja heidän määräämänsä henkilöt suorittamaan kirjeäänes-
tysasiakirjojen tarkastukseen liittyvät toimenpiteet.

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna

Lisätiedot
Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 310 64572

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

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, keskusvaalilautakunta
.


