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EDUSKUNTAVAALIT 2023 
 
 
Vaalitoimikuntien jäsenille 
 

Kaupunginhallitus on valinnut Teidät jäseneksi vaalitoimikuntaan, joka on asetettu 
laitoksissa tapahtuvaa ennakkoäänestystä varten vuoden 2023 eduskuntavaaleissa.  
 
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 22.3.2023 ja päättyy tiistaina 
28.3.2023.  
 
Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, yksi jäsen ja kolme 
varajäsentä.  
 
Vaalitoimikuntatyön järjestämisen takia Teitä pyydetään viipymättä ottamaan yhteyttä 
vaalitoimikunnan puheenjohtajaan. Vaalitoimikunnan puheenjohtajan yhteystiedot 
lähetetään erillisellä suojatulla sähköpostilla. 
 
Vaalitoimikunnalle kuuluvat laitokset käyvät ilmi erillisestä laitoslistasta. Listaan voi 
tulla vielä lisäyksiä. Mahdollisista uusista laitoksista ilmoitamme vaalitoimikunnan 
puheenjohtajalle.  
 
Tutustukaa huolellisesti liitteenä olevaan keskusvaalilautakunnan ohjeistukseen 
Vaalitoimikunnan tehtävät. Ohjeistuksessa käydään läpi äänestyksen järjestämistä 
laitoksessa ja äänestyksen kulkua sekä lähetekirjeen ja äänestäjistä pidettävän 
luettelon täyttämistä. 

 
Esteellisyys 
 

Mikäli ette pysty osallistumaan vaalitoimikunnan työskentelyyn tai olette esteellinen, 
ilmoittakaa siitä välittömästi keskusvaalilautakunnan toimistoon sähköpostitse 
vaali.kesvlk@hel.fi.  
 
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. Vaalilain mukaan vaalitoimikuntatyöskentelyyn ei saa osallistua 
Helsingissä tai missään kunnassa eduskuntavaaleissa oleva ehdokas eikä hänen 
puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa eikä vanhempansa. Puolisolla tarkoitetaan 
aviopuolisoa tai avioliitonomaisessa suhteessa ja rekisteröidyssä parisuhteessa 
elävää henkilöä. 
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Palkkiot ja korvaukset 
 

Kaupunginvaltuuston hyväksymien luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien 
mukaan vaalitoimikunnan jäsenelle ja varajäsenelle maksetaan 260 euron suuruinen 
palkkio niiltä päiviltä, joina vaalitoimikunta käy laitoksissa toimittamassa 
ennakkoäänestystä. Palkkioon sisältyy korvaus vähäisestä oman matkapuhelimen 
käytöstä. 

 
Kuntalain mukaan luottamushenkilölle maksetaan korvausta ansionmenetyksestä ja 
kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, 
lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. Vaalipalkkiosta ja 
ansiomenetyksen sekä matkakustannusten korvaamisesta laaditut lomakkeet jaetaan 
vaalitoimikuntien puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille vaalimateriaalin luovutuksen 
yhteydessä. 
 
Vaalitoimikunnan jäsen tai varajäsen saa korvausta oman auton käytöstä vain, jos 
puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla ei ole omaa autoa käytettävissään ja auton 
käyttö liittyy vaaliaineiston kuljettamiseen. 

 
Verokortti tai sen kopio tulee toimittaa vaalitoimikunnan puheenjohtajalle 
ennakkoäänestysaikana. Ennakkoäänestysajan jälkeen verokortin voi toimittaa 
taloushallintopalveluun (Talpa) sähköpostitse (talpa.vaalit@hel.fi). 
Vaalitoimikunnan puheenjohtaja toimittaa täytetyt lomakkeet ja verokortit koko 
toimikunnan osalta ennakkoäänestyksen päätyttyä keskusvaalilautakunnan 
toimistolle. Palkkiosta suoritetaan ennakonpidätys 60 %:n mukaan, mikäli 
palkkionsaaja ei ole toimittanut verokorttia. 
 
Vaalityöstä maksettava palkkio ja korvaukset maksetaan viimeistään 22.5.2023, 
mikäli tarvittavat tiedot on toimitettu taloushallintopalveluun hyvissä ajoin.  

 
Neuvonta 
 

Tietoja vaaleihin liittyvistä kysymyksistä annetaan keskusvaalilautakunnan 
toimistosta puhelimitse 09 310 64575 tai 09 310 13344 ja sähköpostitse 
vaali.kesvlk@hel.fi.  

 
 

Keskusvaalilautakunnan puolesta 

 

 

Juha Viertola    Veera Reuna 

puheenjohtaja    sihteeri 
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