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Äänestäminen eduskuntavaaleissa 2023 

1. Yleinen ennakkoäänestys 

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennak-

koäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. 

Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 22.–28.3.2023. 

Ristijärven kunnan ennakkoäänestyspaikka on Kunnantalo Kyläkaivo, Aholantie 25, Ristijärvi 

Ennakkoäänestys on avoinna: 

22.–24.3. klo 9–15 
25.–26.3. klo 12–14 
27.–28.3. klo 9–15  

2. Kotiäänestys 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vai-
keuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan voi äänestää ennakkoon kotonaan. Ristijärvellä 
voivat äänestää kotona vain ne äänioikeutetut, joiden kotikunta äänioikeusrekisterin mukaan on Risti-
järvi. Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 
vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa talou-
dessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen 
kunta on hänen kotikuntansa. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilauta-
kunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. 

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 21.3.2023 klo 16 mennessä.  

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen 

- puhelimitse numeroon 08 6155 431 
- kirjallisesti toimittamalla täytetty kotiäänestyslomake osoitteeseen: 

Ristijärven kunta/keskusvaalilautakunta, Aholantie 25, 88400 Ristijärvi tai 
kunnan internet -sivuilla www.ristijarvi.fi 

- sähköpostitse osoitteeseen: yhteispalvelu(at)ristijarvi.fi 

 

http://www.ristijarvi.fi/


 
 

 

3. Laitosäänestys 

Laitosäänestys järjestetään ajanjaksolla 22.-28.3.2023 ja suoritetaan erikseen ilmoitettavana aikana Pal-
velukeskus Attendo Onnentuvassa ja Hoivakoti Pihlajassa. 

Laitosäänestykseen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 

4. Vaalipäivän äänestys 

Vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023. Äänestysaika vaalipäivänä on klo 9–20.  

Ristijärven kunnan äänestyspaikka on Kunnantalo, Aholantie 25. 

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa on äänioikeutettu henkilö, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 
vuotta ja jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on 51 päivää ennen vaalipäivää. 

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekis-
teriin hänen kohdalleen. Äänestyspaikka ilmenee äänestäjälle postitetusta ilmoituskortista ja sitä voi tar-
vittaessa tiedustella myös Digi- ja väestötietovirastosta (www.dvv.fi). 

5. Henkilöllisyyden todentaminen 

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjällä on 
oltava mukanaan henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai 
vastaava kuvallinen asiakirja.  
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