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Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit 2019 
 

Ilmoittautumisohjeet kotiäänestystä varten Kirkkonummella 
 
Keväällä 2019 pidettävät vaalit 
 

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. 
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3 – 9.4.2019.  
 
Europarlamenttivaalit toimitetaan Suomessa sunnuntaina 26.5.2019. 
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15 - 21.5.2019. 
 

Kuka voi äänestää kotonaan? 
 
Äänioikeutettu henkilö, jonka kotikunta äänioikeusrekisterin mukaan on Kirkkonummi ja 
jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä 
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta 
kotonaan.  
 
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa 
samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu 
omaishoitaja, jos tämän henkilön kotikunta on vastaavasti äänioikeusrekisterin mukaan 
Kirkkonummi. Kotiäänestyksen yhteydessä voi mainittujen edellytysten täyttyessä 
äänestää myös omaishoidontuesta annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettu sijaishoitaja.  
 

Kuinka kotiäänestykseen ilmoittaudutaan? 
 

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoittauduttava 
Kirkkonummen keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän 
puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo 
äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.  
 
Ilmoitus tehdään keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoituksen on 
oltava perillä keskusvaalilautakunnalla eduskuntavaalien osalta viimeistään tiistaina 
2.4.2019 ennen kello 16. Europarlamenttivaalien kotiäänestykseen tulee ilmoittautua 
viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16. Yhteystiedot ilmoituksen tekemistä varten 
ovat tämän kirjeen lopussa sekä ilmoittautumislomakkeen kääntöpuolella.  
 
Omaishoitaja tai sijaishoitaja ei voi ilmoittautua pelkästään omasta puolestaan mutta 
hän voi tehdä ilmoituksen kotiäänestykseen oikeutetun puolesta. Silloin hän ilmoittaa 
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kotiäänestykseen hoidettavansa ja ilmoittaa samalla, että hän itse omaishoitajana 
äänestää samassa yhteydessä.  
 
Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä joko vapaamuotoisesti tai mieluiten ohessa olevaa 
kotiäänestyslomaketta käyttäen. Jos teet kirjallisen ilmoituksen vapaamuotoisesti tai 
ilmoittaudut puhelimitse, tulee molemmissa tapauksissa antaa samat tiedot kuin 
lomakkeessa pyydetään täyttämään. Ilmoittaja allekirjoittaa ilmoituksen.  
 
Voit eduskuntavaalien kotiäänestykseen ilmoittautumisen yhteydessä samanaikaisesti 
ilmoittautua myös toukokuussa pidettävien europarlamenttivaalien kotiäänestykseen.  
 
Kotiäänestyslomake on kunnan kotisivuilla linkissä 

https://www.kirkkonummi.fi/eduskuntavaalit-ja-europarlamenttivaalit-2019 
 
Kotiäänestystä koskevaa tietoa myös Oikeusministeriön vaalit.fi- sivustolta 
https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona  
 
 

Ilmoituksessa tulee olla seuraavat tiedot 
 

- äänestäjän täydellinen nimi, henkilötunnus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero sekä jos 
ilmoituksen tekee äänestäjän valitsema henkilö, myös tämän nimi ja osoite ja 
puhelinnumero 
 

- äänestäjän ilmoitus siitä, onko hänen kykynsä liikkua tai toimia siinä määrin rajoittunut, 
ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia ja 
että tämän vuoksi hän haluaa äänestää ennakolta kotonaan 
 

- voiko äänestäjä huolehtia siitä, että kotiäänestyksessä on läsnä 18 vuotta täyttänyt 
äänestäjän valitsema henkilö (VaaliL 54 §) 
 

- äänestääkö kotiäänestyksen yhteydessä myös omaishoidon tuesta annetussa laissa 
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja? Onko omaishoitajasopimus voimassa toistaiseksi tai 
määräajaksi? 

 

- em. omaishoitajan täydellinen nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero. Vastaavat tiedot 
myös sijaishoitajasta ja sijaishoitosopimuksen voimassaoloajasta. 

 

https://www.kirkkonummi.fi/eduskuntavaalit-ja-europarlamenttivaalit-2019
https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona
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Tietosuojasitoumus 

 
Kirkkonummen kunnassa vaalien järjestämiseksi käytettävät henkilötiedot tallentuvat 
Kirkkonummen päätöksenterekisteriin. Kirkkonummen rekistereiden tietosuojaselosteet 
löytyvät osoitteesta https://www.kirkkonummi.fi/tietosuoja 
 

Lähetä ilmoitus postitse (lomake tai vapaamuotoinen ilmoitus): 
 

- Kirjepostilla osoitteella, jolloin maksat itse postimaksun 
 

Kirkkonummen kunta, keskusvaalilautakunta 
Ulla Gahmberg 
PL 20 
02401 Kirkkonummi 
 

 
- Kirjepostilla osoitteella, jolloin kunta maksaa postimaksun 

 
KIRKKONUMMEN KUNTA 
Info 1009 / Keskusvaalilautakunta, Ulla Gahmberg 
Tunnus 5005274 
00003 VASTAUSLÄHETYS 

 
TAI 
 
Ilmoittaudu puhelimitse  
 

johdon assistentti Gunnel Ekström, puh. 040 758 3646 tai 
vaalipäällikkö Ulla Gahmberg, puh. 040 528 4959 

 
 
Aikataulut 
 

- eduskuntavaalien kotiäänestysilmoitus viimeistään 2.4.2019 klo 16.00 mennessä  
- europarlamenttivaalien kotiäänestysilmoitus viimeistään 14.5.2019 klo 16.00 mennessä 

  
Ilmoittautumisenne jälkeen keskusvaalilautakunta ottaa Teihin yhteyttä 
äänestämisajasta sopimiseksi. Eduskuntavaalien kotiäänestys toimitetaan 
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ennakkoäänestysajanjakson aikana 3.4. – 9.4.2019 klo 9 - 20.  Europarlamenttivaalien 
kotiäänestys toimitetaan vastaavasti 15.5. – 21.5.2019- klo 9 - 20.  
 

Lisätiedot 
 
Lisätietoja kotiäänestyksestä saa Kirkkonummen keskusvaalilautakunnalta puh. 040 528 
4959. 


