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oman kunnan keskusvaalilautakunnalle.
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KESKUSVAALILAUTAKUNNALLE
Haluan äänestää ennakolta kotona, koska kykyni liikkua tai toimia on siinä määrin raioittunut, eften pääse äänestys- enkä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.
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KortÄÄruesrYrsesrÄ

Kuka saa äänestää ennakkoon kotonaan?
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua taitoimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse
äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää
ennakolta kotonaan. Kotiäänestys toimitetaan siinä kunnassa, joka on merkitty
äänioikeusrekisterii n äänestäjän koti ku nnaksi.

Mikäli äänioikeutettu voi mennä äänestyspaikalle tai ennakkoäänestyspaikalle omin neuvoin
taikka kuljetuspalveluita ja äänestysavustajaa hyväksikäyttäen, kotiäänestystä eijärjestetä.
Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös
kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta
annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty
äänioi keusrekisterissä hänen koti kunnakseen.

Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan?
Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoittauduttava kotikuntaan keskusvaalilautakunnalle,

jonka osoite ja puhelinnumero ovat äänioikeutetuille saapuneessa ilmoituskortissa (ilmoitus
äänioikeudesta). llmoittautuessa on mainittava, jos kotiäänestyksen yhteydessä äänestää
omaishoitaja.
llmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti tällä lomakkeella tai puhelimitse. llmoittautuminen
voidaan toimittaa keskusvaalilautakunnalle postitse tai sähköpostin välityksellä. Lomakkeita
saa kunnan keskusvaalilautakunnalta. Lomakkeen yläosa on täytettävä huolellisestija
allekirjoitettava.
llmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen henkilÖ, esimerkiksi lähiomainen'

Kirjallisen tai puhelimitse tehdyn ilmoituksen on oltava perillä kunnan keskusvaalilauiakunnassa viimeistään tiistaina 12. päivänä ennen vaalipäivää ennen klo 16.

Milloin kotiäänestys toimitetaan?
Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 11.-5. päivänä ennen vaalipäivää eli
keskiviikosia tiistaihin. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen kirjeitse tai puhelimitse kahden
tunnin tarkkuudella se ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu äänestäjän luo toimittamaan
äänestyksen.

Miten kotiäänestys toimitetaan?
Kotiäänestys eroaa vain vähän tavallisesta ennakkoäänestyksestä. Tärkeä ero on siinä, että
kotiäänestyksessä on vaalitoimitsijan ja äänestäjän lisäksi oltava läsnä äänestäjän valitsema
tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö.
Äänestäjällä on oikeus käyttää äänestystoimituksessa avustajaa, jona voi olla myös edellä
mainittu hänen valitsemansa tai hyväksymänsä henkilö.
Äänestäjä merkitsee ehdokkaan numeron äänestyslippuun siten, että vaalisalaisuus säilyy.
Äänestyslippu suljetaan leimattuna vaalikuoreen, joka on väriltään ruskea. Aänestäjä täyttää
läheteklrjeen ja osoittaa sen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Paikalle kutsuttu henkilö
merkitsee nimikirjoituksensa lähetekirjeeseen. Vaalitoimitsija merkitsee lähetekirjeeseen
todistuksen, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin. Lopuksi lähetekirje sekä
siihen mahdollisesti liitetty ilmoituskortti sekä vaalikuori suljetaan lähetekuoreen, joka on
väriltään keltainen ja jonka vaalitoimitsija toimittaa kunnan keskusvaalilautakunnalle.

VaaIiIomake nro 14, KOTIÄÄNESTYSLOMAKE

