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VAALEIHIN LIITTYVIEN TEHTÄVIEN TEHTÄVÄKUVAUKSET PÄÄPIIRTEISSÄÄN 
 
Vaalilautakunta 
 

Tampereen kaupunki on jaettu 68 äänestysalueeseen, joissa kussakin on oma vaali-
lautakuntansa. Kuhunkin vaalilautakuntaan kuuluu yhteensä 10 kaupunginhallituksen 
valitsemaa henkilöä, jotka vastaavat vaalin asianmukaisesta toimittamisesta ko. ää-
nestysalueella.  
 
Sähköinen vaalitietojärjestelmä on käytössä jo noin 30 äänestysalueella. Sähköinen 
vaalitietojärjestelmä edellyttää tietojenkäsittelyn perustaitoja vähintään 4 lautakunnan 
jäseneltä. Lisäksi kaikilta vaalilautakuntien jäseniltä edellytetään asiakaspalveluhen-
kisyyttä ja sitoutumista tehtävään. 

 
Vaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat yhdessä vastuussa siitä, että vaalilautakun-
ta toimittaa kyseisellä äänestysalueella vaalit asianmukaisesti. Heidän palkkionsa on 
260 euroa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävät ovat vastuullisia.  Tehtä-
vän hoitaminen edellyttää käytännössä sitä, että henkilö on toiminut aikaisemmin 
vaalilautakunnassa. Vaalipäivän kesto on yleensä noin kello 08:00 – 23:00. 

 
Vaalien toimittaminen pitää sisältää mm. seuraavat asiakokonaisuudet: 

- Perehtyminen oikeusministeriön sekä keskusvaalilautakunnan ohjeisiin 
- Vaalilautakunnan kokoon kutsuminen ja yhteydenpito jäseniin ja varajäseniin 
- Huolehtiminen tärkeistä määräpäivistä ja koulutuksiin ilmoittautumisista / osallis-

tumisista 
- Vaalipäivän aikatauluttaminen ja tehtävien organisointi 
- Vaalipäivän äänestyksestä, alustavasta ääntenlaskennasta sekä tiedotuksista 

huolehtiminen ja vaalipöytäkirjan oikeellisuuden varmistaminen 
 
Vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet 
 

Jäsenen ja varajäsenen palkkio on 200 euroa. Pääsääntöisesti kaikki jäsenet ja vara-
jäsenet kutsutaan vaalipäivän työskentelyyn. Vaalipäivän kesto on yleensä noin kello 
08:00 – 23:00. Lisäksi edellytetään tarvittaviin koulutuksiin osallistumista sekä oi-
keusministeriön ja keskusvaalilautakunnan ohjeisiin perehtymistä. 
 
Vaalipäivään kuuluvia tehtäviä ovat mm.: 

- Äänestäjien ohjeistaminen, asiakaspalvelu sekä järjestyksen ylläpito 
- Äänioikeuden käytön kirjaaminen vaalitietojärjestelmään / tai -luetteloon 
- Vaalilipukkeiden jakaminen ja leimaaminen 
- Alustava ääntenlaskenta vaalihuoneiston sulkeuduttua 

 
Vaalitoimikunta 
 

Tampereen kaupungissa on 12 vaalitoimikuntaa, jotka vastaavat ennakkoäänestyk-
sen toimittamisesta vaalitoimikunnille määrätyissä paikoissa (sairaalat ym. hoitolai-



tokset). Kuhunkin vaalitoimikuntaan kuuluu yhteensä 8 kaupunginhallituksen valitse-
maa henkilöä. 
 
Vaalitoimikunnalla on yleensä useampia kiertopäiviä (tavallisesti 3-4 arkipäivää). 
Kiertopäivät kestävät yleensä koko päivän (08:00 – 18:00). 
 
Vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja saavat saman palkkion. Palk-
kio on 260 euroa toimituspäivältä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vastaavat yh-
dessä vaalitoimituksen järjestämisestä heille määrätyissä paikoissa. Tehtävät ovat 
vastuullisia ja niiden hoitaminen edellyttää käytännössä aiempaa kokemusta vaali-
toimikunnan työskentelystä. 
 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävä pitää sisällään mm. seuraavaa: 

- Perehtyminen oikeusministeriön sekä keskusvaalilautakunnan ohjeisiin sekä 
koulutukseen osallistuminen 

- Vaalitoimikunnan kiertoaikataulun suunnitteleminen, yhteydenpito laitoksiin se-
kä toimikunnan jäseniin ja varajäseniin 

- Kuulutuksien ja yhdistelmän vieminen laitosten ilmoitustauluille 
 

Vaalitoimikunnan jäsenen ja varajäsenen palkkio on 200 euroa toimituspäivältä. Käy-
tännössä lähes kaikkia vaalitoimikunnan jäseniä ja varajäseniä tarvitaan vaalitoimi-
kunnan tehtävissä. Tehtävä edellyttää oikeusministeriön ja keskusvaalilautakunnan 
ohjeisiin perehtymistä ennalta. Toimituspäivinä vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja va-
rapuheenjohtaja ohjeistavat tarkemmin tehtävien suorittamisessa. Vaalitoimikunnan 
jäsenet kohtaavat tehtävässään paljon mm. vammaisia ja vanhuksia. Tästä johtuen 
tehtävä edellyttää asiakaspalveluhenkisyyden lisäksi korostunutta hienotunteisuutta. 

 
Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat 
 

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja valitsee kunkin vaalitoimikunnan jäsenistä 
yhden kotiäänestyksen vaalitoimitsijaksi (yhteensä 12 henkilöä). Vaalitoimitsijat kier-
tävät ennakkoäänestysaikana pareittain (pääsääntöisesti arkipäivisin 08:00 - 17:00) 
kotiäänestykseen ilmoittautuneiden luona, yleensä 2 - 3 eri päivänä. 
 
Vaalitoimitsijalla tulee olla käytettävissään oma auto. Vaalitoimitsijoille maksetaan 
kultakin toimituspäivältä palkkiona 200 euroa. 
 
Vaalitoimitsijalta edellytetään tarvittavaan koulutukseen osallistumista sekä oikeus-
ministeriön ja keskusvaalilautakunnan ohjeisiin perehtymistä. Lisäksi tehtävän hoita-
minen edellyttää asiakaspalveluhenkisyyden lisäksi myös korostunutta hienotuntei-
suutta.  
 

Muuta huomioitavaa 
 
Kaikkien edellä olevien luottamustehtävien osalta on huomioitava, että kaupunginhal-
lituksen valinnan jälkeen tehtävästä voidaan myöntää ero vain pätevästä syystä. 
Eron myöntämisen ja uuden luottamushenkilön valintaprosessin läpiviennin hitaudes-
ta johtuen mahdollisesta esteestä tulee ilmoittaa ensi tilassa. 
 
Kaikkien vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin valittujen tulee olla kirjoilla Tampereella jo 
kaupunginhallituksen esitystä tehtäessä. 


