
 

Näin äänestät kuntavaaleissa turvallisesti 

korona-aikana 

 Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä. 

 Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin. 

 Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla. 

 Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita. 

Henkilöllisyyden tarkastaminen äänestyspaikalla 

 Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan. 

 Käytä käsihuuhdetta. 

 Jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi tarttuen 

korvalenkkeihin molemmin puolin. 

 Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuksen ajan. 

 Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue maski yllesi varoen koskemasta kasvojasi. 

 Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen. 

Näin toimit, jos olet karanteenissa tai sinulla on 

hengitystieoireita 

Hengitystieoireisia ja karanteenissa olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä 

äänestyksen mahdollistamiseksi. Toimenpiteet riippuvat siitä, sairastutko ennakkoäänestysaikana 

vai vaalipäivänä. Toimenpiteet voivat vaihdella myös kunnittain. Seuraa kuntasi vaaliviestintää. 

 



Ennakkoäänestysaikana kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021 

Jos sinulla on hengitystieoireita, käy koronatestissä ja odota testitulosta ennen kuin äänestät 

ennakkoon. 

Jos olet omaehtoisessa karanteenissa, suosi ulkoäänestystä tai odota karanteenin päättymistä ennen 

kuin äänestät. 

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa, älä tule ennakkoäänestyshuoneistoon. Voit äänestää 

ulkona sijaitsevassa äänestyspaikassa tartuntatautilääkärin antamien ohjeiden mukaan. Voit 

vaihtoehtoisesti ilmoittautua kotiäänestykseen 1.6.2021 klo 16 mennessä. 

Lääkärin määräämässä eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle. Odota eristyksen 

päättymistä ennen kuin äänestät. 

Vaalipäivänä 13.6.2021  

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa karanteenissa, äänestä 

äänestyspaikan ohjeiden mukaan. 

Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa, ota yhteyttä kunnan 

vaaliviranomaisiin mahdollisuudesta äänestää ulkona. Älä tule sisälle vaalihuoneistoon. 

Eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle. 

Jos paikalliset terveysviranomaiset antavat poikkeavia ohjeita, niitä noudatetaan tämän ohjeen 

sijaan. Lisätietoja ja ohjeita saat maksuttomasta vaalipalvelupuhelimesta 080 094 770 ja oman 

kuntasi koronainfosta. 

Ohjeet turvallisesta äänestämisestä korona-aikana ovat laatineet yhteistyössä oikeusministeriö ja 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Lisäksi olemme koonneet yhteen Kysymyksiä ja vastauksia kuntavaalien järjestelyistä 

koronapandemian aikana. 

 

Oikeusministeriö 

Demokratia- ja julkisoikeusosasto  

PL 25, 00023 Valtioneuvosto 

Eteläesplanadi 10, Helsinki 

Puhelin: 02951 6001 (vaihde) 

Faksi: 09 1606 7730 

vaalit@om.fi 
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