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ESPOON VAMMAISNEUVOSTO
ESBO HANDIKAPPRÅD

VAMMAISNEUVOSTON KIRJE: ÄÄNESTYPAIKKOJEN ESTEETTÖMYYS
Vammaisneuvosto muistuttaa keskusvaalilautakuntaa kaikkien ennakkoäänestyspaikkojen ja
äänestyspaikkojen esteettömyydestä. Esteettömyys tulee todeta käytännössä ja sen tulee
koskea niin tiloja, toimintatapoja kuin opastustakin.

Hyvä on tarkastaa, että:

1.

Ennakkoinformaatio kertoo, ovatko ennakkoäänestyspaikat ja äänestyspaikat esteettömiä.

2.

Äänestyspaikat ovat käytännössäkin esteettömiä äänestystapahtuman aikana. Tilanne tulisi tarkistaa ja ongelmatilanteiden toimintatavat tulee sopia.

3.

Vaalisalaisuus on aina turvattu.

Äänestäjien tulee voida etukäteen tarkistaa ennakkoäänestyspaikan ja äänestyspaikan esteettömyys. Näin hän voi valita itselleen sopivimman tavan äänestää.

Esteettömyys alkaa jo äänestyspaikkaa lähestyttäessä opastuksesta esteettömälle reitille,
sekä jalankulkijat että autolla/taksilla saapuvat huomioiden. Lisätietoa äänestyspaikkojen esteettömyydestä oheisesti tarkistuslistasta:
http://www.esteeton.fi/portal/fi/rakennettu_ymparisto/tarkistuslistoja/aanestyspaikkojen_estee
ttomyyden_tarkistuslista/

Esimerkki tilanteesta, jossa hissi oli rikki juuri äänestyspäivänä.
Äänestäjä saapui taksilla ovelle, josta pääsee hissiin. Kun hän totesi, että hissi on rikki, oli
hänet tuova taksi jo ehtinyt lähteä. Taksilla hän olisi päässyt rakennuksen toisella puolella
olevalle ovelle, josta oli esteetön kulku äänestyspaikalle. Jos hissin toimivuus olisi tarkastettu, olisi voitu ohjeistaa (jo ulkona) esteetön reitti toiselle ovelle.
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On myös ollut tilanteita, joissa porrasnostin ei ole ollut käytettävissä. Tieto ongelmasta ei välittynyt vaaliavustajalle (koska ei näköyhteyttä), eikä tilanteelle ollut mietittynä vaihtoehtoista
ratkaisua.

Esimerkki kertoo myös siitä, että on varmistettava esteettömyyden toteutuminen myös äänestyspäivänä. Jos äänestyspaikan esteettömyys tarkastetaan esimerkiksi edellisenä päivänä, voidaan korjaustoimenpiteitä ehtiä tekemään tai informoida esim. opasteilla äänestäjiä tilanteesta.

Kaikkien äänestäjien vaalisalaisuus tulee turvata. Äänestyspaikoille tulee olla esteetön äänestyskoppi tai tila, jossa äänestys voidaan suorittaa. Esteetön äänestystila voidaan tehdä
esimerkiksi varaamalla sopivan korkuinen pöytä pyörätuolin käyttäjälle ja muille tarvitsijoille
tuoli sekä näkösuojaksi sermit. Tämän järjestelyn etuna on myös, että ehdokaslistat voidaan
sijoittaa sopivalle korkeudelle. Pelkkä pöydänkulma ei riitä, koska siihen on äänestäjän takana oleville näköyhteys.

Toivomme kaikille onnistunutta ja sujuvaa äänestyspäivää!
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