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KUNTAVAALIT 2021
Valtuutettujen lukumäärä
Kuntavaalien uusi vaalipäivä on 13.6.2021. Vaaleissa valitaan 43 valtuutettua 1.8.2021 alkavaksi nelivuo‐
tiskaudeksi.
Ehdokasasettelu
Ehdokashakemukset on toimitettu keskusvaalilautakunnalle tiistaina 9.3.2021 ennen klo 16.00. Nämä
ehdokashakemukset ja suostumukset tulevat olemaan voimassa myös vaalipäivän ollessa 13.6.2021.
Ehdokasasettajien on mahdollista täydentää hakemuksiaan tiistaihin 4.5.2021 ennen klo 16.00. Asiakir‐
jat vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Ben Weizmann, puh. 044 780 9216, postiosoite: Kaup‐
patori 5, 67100 Kokkola.
Äänioikeusrekisteri
Vaaleja varten laadittu äänioikeusrekisteri ja siellä olevat tiedot lukuun ottamatta henkilötunnuksia
ovat tarkastuksia varten puhelimitse saatavissa Digi‐ ja väestötietovirastossa Kokkolan yksikössä os.
Kaarlelankatu 74, puh. 029 553 7408 klo 9.00–12.00 arkipäivinä 3.5.2021 lukien.
Viimeistään 20.5.2021 Digi‐ ja väestötietovirasto lähettää ilmoituskortit niille äänioikeutetuille, joiden
osoite on tiedossa. Ilmoituskorteista käy ilmi mm. äänestysalue ja ‐paikka, äänioikeutetun äänestyspai‐
kan osoite. Äänestyspaikka määräytyy äänestäjän 23.4.2021 olleen kotikunnan mukaisesti.
Ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:
Ennakkoäänestys toimitetaan 26.5.–8.6.2021
Kokkolan kaupungintalo, Kauppatori 5,
67100 Kokkola

Kokkolan kaupunginkirjasto, Isokatu 3,
67100 Kokkola

26.– 28.5.2021 klo 9.00–19.00
29.–30.5.2021 klo 10.00–16.00
31.5.–4.6.2021 klo 9.00–19.00
5.‐6.6.2021 klo 10.00‐16.00
7.‐8.6.2021 klo 9.00‐19.00

26.– 28.5.2021 klo 10.00–17.00
29.–30.5.2021 klo 12.00–15.00
31.5.–4.6.2021 klo 10.00–17.00
5.–6.6.2021 klo 12.00–15.00
7.–8.6.2021 klo 10.00–17.00

Kälviän aluetoimisto, Kälviäntie 24, 68300 Kälviä
Lohtajan kirjasto, Metsäpellontie 2, 68230 Lohtaja
Ullavan kirkonkylän kirjasto, Vionojantie 29, 68370 Ullava
26.– 28.5.2021 klo 10.00–17.00
29.–30.5.2021 klo 12.00–15.00
31.5.–4.6.2021 klo 10.00–17.00
5.–6.6.2021 klo 12.00–15.00
7.–8.6.2021 klo 10.00–17.00
Ennakkoäänestys ulkomailla edustustoissa toimitetaan 2.–5.6.2021.
Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut
saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Lisätietoja kirjeäänestyksestä
www.vaalit.fi/kirjeaanestys.
Äänestyksessä äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys
henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa
asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Vaalitoimitus
Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13.6.2021, jolloin jäljempänä mainitut äänestyspaikat ovat
avoinna klo 9.00–20.00.
Äänestyspaikat Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat:
Äänestys‐
alueen nro
Äänestyspaikka
1.
Koivuhaan palvelukeskus
2.
Kiviniityn koulu
3.
Hollihaan koulu
4.
Kaupungintalo
5.
Donnerska skolan
Villan koulu
6.
7.
Rytimäen koulu
8.
Jokilaakson koulu
9.
Halkokarin koulu
10.
Isokylän monitoimitalo
11.
Öjan koulu
12.
Kälviän aluetoimisto
13.
Lohtajan kirjasto
14.
Marinkaisten koulu
15.
Rahkosen koulu

Osoite
Mäntynäädänkatu 6
Kuusitie 3
Pikiruukintie 4
Kauppatori 5
Banerinkatu 3
Kartanontie 3
Rytimäentie 16
Jokilaaksontie 6
Halkokarintie 20
Sillanpääntie 12
Öjantie 454
Kälviäntie 24
Metsäpellontie 2
Niementie 2
Rahkosentie 246

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänes‐
tys‐ eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan
siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydes‐
sä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta an‐
netussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisteris‐
sä hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua puhelimitse tai kirjallisesti etukäteen. Ilmoittautumisaikaa on tiis‐
taihin 1.6.2021 kello 16.00 saakka. Ilmoittautumisen voi suorittaa äänestäjän puolesta myös tämän va‐
litsema henkilö. Määräaika ilmoituksen toimittamisella on ehdoton. Jos ilmoitus on tehty keskusvaalilau‐
takunnalle tämän määräajan jälkeen, kotiäänestystä ei voida toimittaa. Ilmoitus on tehtävä Kokkolan
kaupungin keskusvaalilautakunnalle osoitteella Pl 43, 67101 Kokkola tai puh. 044 780 9590/Seija Läh‐
teenmäki tai sähköpostilla seija.lahteenmaki@kokkola.fi.
Laitosäänestys
Laitoksissa ja sairaaloissa äänestys tapahtuu ennakkoäänestyksen aikana sen mukaan kuin vaalitoimi‐
kunta määrää.
Kunnan järjestämä vaalimainonta
Vaalimainonta on sallittua ainoastaan tätä tarkoitusta varten pystytetyillä telineillä ja hyväksytyillä vaa‐
limainospaikoilla. Vaalimainonta saadaan aloittaa aikaisintaan 19.5.2021 alkaen.
Lisätietoja vaaleista www.vaalit.fi
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