
Äänestäminen valtuutetun 
välityksellä  

Sunnuntaina 15. toukokuuta pidetään kunnallinen 
kansanäänestys, joka koskee Haaparannan kunnan 
erityisasumisyksikön Kotirannan toimintaa. 
 
Tämä informaatio koskee niitä, jotka haluavat äänestää valtuutetun 
välityksellä. Valtuutetun välityksellä äänestäminen tarkoittaa sitä, 
että joku toinen käy jättämässä sinun äänesi äänestyspaikalla tai 
ennakkoäänestyspaikalla.  
 
Äänioikeus ja äänestyskortti  
Äänestyskortissa lukee, missä voit äänestää vaalipäivänä tai 
ennakkoon. Jos sinulla ei ole äänestyskorttia, ota yhteys kuntaan. 
Jos valtuutettu jättää äänesi ennakkoäänestyspaikassa, hänellä 
pitää olla mukanaan sinun äänestyskorttisi. 
 
Äänestä valtuutetun välityksellä aikaisintaan 5. toukokuuta 
Voit äänestää aikaisintaan 5. toukokuuta tai viimeistään 
vaalipäivänä. 
 
Kuka voi äänestää valtuutetun välityksellä? 
Henkilö, joka sairauden, toimintarajoitteen tai iän vuoksi ei itse 
pääse äänestyspaikalle, voi äänestää valtuutetun välityksellä. 
Voit myös äänestää valtuutetun välityksellä, jos olet pidätettynä tai 
vankilassa. 
 
Tarvitaan todistaja 
Voidaksesi äänestää valtuutetun välityksellä, tarvitset todistajan. 
Kaikki 18-vuotta täyttäneet voivat olla todistajia, mutta todistaja ei 
saa olla sama henkilö kuin valtuutettu henkilö.  
 
Kuka voi toimia valtuutettuna? 
Valtuutetun pitää olla vähintään 18-vuotias. Seuraavat henkilöt 
voivat toimia valtuutettuina: 
 

• avio- tai avopuolisosi sekä omat tai avopuolisosi lapset, 

lapsenlapset, vanhemmat tai sisarukset 

• henkilö, joka ammattinsa tai muun vastaavan puolesta 

hoitaa sinua tai muutoin auttaa sinua henkilökohtaisten 

asioiden hoidossa 

• sen paikan henkilökunta, jossa olet pidätettynä tai 

vangittuna. 
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Äänestysliput 
Materiaalipaketissa on äänestyslippu, jossa on kaksi eri 
vaihtoehtoa sekä yksi tyhjä äänestyslippu. 
 

Tee näin: 
Seuraavat ohjeet löytyvät myös kirjekuoresta, jota tulee käyttää 
silloin, kun äänestys tapahtuu valtuutetun välityksellä. On tärkeää, 
että valtuutetun välityksellä tapahtuva äänestys suoritetaan oikein. 
 

1. Suorita äänestys yksityisesti ja pane äänestyslippu 

vaalikuoreen. Sulje kuori. 

 

2. Pane vaalikuori siihen ulommaiseen kuoreen, jota tulee 

käyttää valtuutetun välityksellä tapahtuvassa 

äänestyksessä. Valtuutetun ja todistajan pitää olla paikalla 

silloin, kun laitat vaalikuoren ulommaiseen kuoreen. 

Äänestyskorttia ei pidä laittaa sinne. 

 

3. Täytä omat henkilötietosi ulommaiseen kuoreen. 

 

4. Todistaja ja valtuutettu todistavat, että äänestys on 

tapahtunut voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. He 

tekevät tämän allekirjoituksellaan ja täyttämällä omat 

henkilötietonsa ulommaiseen kuoreen. 

 

5. Nyt valtuutettu voi viedä äänesi sinun äänestyspaikkaasi 

vaalipäivänä tai ennakkoäänestyspaikkaan. Siellä 

valtuutetun on todistettava henkilöllisyytensä. Valtuutetun 

pitää ottaa mukaan sinun äänestyskorttisi siinä 

tapauksessa, että hän jättää äänesi 

ennakkoäänestyspaikkaan.  

 

 
 
 
Onko sinulla kysyttävää? 
Valtuutetun välityksellä tapahtuvan äänestysmateriaalin voi tilata 
ottamalla yhteyttä kuntaan puhelimella 073-0836206 tai 
sähköpostitse val@haparanda.se 
Materiaalin voi myös hakea äänestyspaikoilta. 
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