
                                    

EDUSKUNTAVAALIT 2023  
 

 
 
 
 

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 2.4.2023. 
 
 
Äänioikeusrekisteri 
 
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on perustanut äänioikeusrekisterin, johon on otettu ne 
henkilöt, jotka ovat äänioikeutettuja näissä vaaleissa. Äänioikeutta koskevat tiedustelut puh. 
029 553 6370 (arkisin kello 9-16.15). Jos havaitset äänioikeusrekisterissä itseäsi koskevan 
virheen, voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen DVV:lle viimeistään perjantaina 17.3.2023.  
 
 
Yleinen ennakkoäänestys 22. – 28.3.2023 
 
Ennakkoon voi äänestää kunnantalolla valtuustosalissa, os. Haikolantie 16, seuraavasti: 
 

keskiviikko 22.3. –  perjantai 24.3. klo 12.00 – 17.00 
lauantai 25.3. – sunnuntai 26.3. klo 12.00 – 15.00 
maanantai 27.3. – tiistai 28.3. klo 12.00 – 17.00. 
 

Ennakkoon voi äänestää myös äänestysbussissa (kirjastoauto), jonka pysähdyspaikat ja –
ajat ovat seuraavat: 
 
la 25.3.2023 klo 10.00-11.00: Kiiskilän koulun piha, Kiiskilänkylätie 74 
 klo 11.30-12.30: Karjulan entisen koulun pysäkki, Myllyojantie 153 
 klo 13.00-14.00: Jokikylän entisen koulun piha, Kajaanintie 1012 
 klo 14.30-15.30: Järvikylän koulun piha, Raudaskyläntie 144 
 klo 16.00-17.00 Leppälän koulun piha, Leppälänkouluntie 25 
  
su 26.3.2023 klo 10.00-11.00: Jyringin koulun piha, Kylätie 47 
 klo 11.30-12.30: Korkia-ahon tallin piha, Sievinmäentie 7 
 klo 13.00-15.00: Korhosen koulun piha, Koulukatu 10 
 klo 15.30-17.00: Kukonkosken piha, Poleentie 29.  
 
        Huom! Äänestysbussi ei ole kirjastokäytössä edellä mainittuina äänestysaikoina. 
 
 
Ota mukaan henkilöllisyystodistus: ajokortti, kuvallinen Kela-kortti, henkilökortti tai 
passi, kun tulet äänestämään! 
 
 
 
Ennakkoäänestys laitoksissa 
 
Pajulan palvelukeskuksessa ja Kotirinteessä toimitettavasta ennakkoäänestyksestä 
tiedotetaan ko. laitoksissa erikseen. 



 
 
Kotiäänestys 
 
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan, saa äänestää 
ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen 
kotikunnakseen. Samassa taloudessa asuva omaishoitaja (sopimus Pohteen kanssa) voi 
tietyin edellytyksin äänestää samalla. Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestys-
ajanjakson päivänä. Ajankohdasta ilmoitetaan äänestäjälle etukäteen. 
 
Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotona viimeistään tiistaina 21.3.2023 
ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä myös toinen henkilö, esimerkiksi 
lähiomainen. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse virka-aikana Päivi Rossille (puh. 044 4883 
201) tai Päivi Pöllälle (puh. 044 4883 208) tai kirjallisesti täyttämällä ilmoituslomakkeen ja 
toimittamalla sen keskusvaalilautakunnalle, os. Haikolantie 16, 85410 Sievi. 
Ilmoituslomakkeen saa kunnantalon neuvonnasta tai tulostamalla internetistä osoitteesta 
https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona tai Sievin kunnan kotisivujen (www.sievi.fi) kautta. Myös 
postitse toimitetun lomakkeen tulee olla perillä viimeistään 21.3.2023 klo 16.00. 
 
 
Vaalitoimitus vaalipäivänä 2.4.2023 kunnantalolla 
 
Vaalitoimitus alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00 kunnantalolla, os. Haikolantie 16. 
 
 
Henkilöllisyyden todistaminen 
 
Äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Poliisi voi antaa 
äänestämistä varten väliaikaisen henkilökortin maksutta, mikäli henkilöllä ei ole muuta 
henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa. 
 
 
Sievissä 8.3.2023 SIEVIN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona
http://www.sievi.fi/

