Hyvä uusi äänestäjä
Onneksi olkoon – sinulla on nyt oikeus äänestää vaaleissa ja vaikuttaa! Seuraavat vaalit ovat
aluevaalit tammikuussa 2022. Aluevaalit ovat uudet vaalit kaikille. Tästä kirjeestä löydät
vaalien tärkeät päivämäärät sekä tietoa siitä, mihin äänestämällä voi vaikuttaa. Äänestää voit joko
vaalipäivänä tai ennakkoon.
Vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022, jolloin äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20
Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi, joka on merkitty sinulle saapuneeseen
äänioikeusilmoitukseen.
Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022
Jos haluat mieluummin äänestää ennakkoon kuin vaalipäivänä, voit tehdä sen missä tahansa
kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa niiden aukioloaikana. Ennakkoäänestyspaikkoja
on muun muassa kunnan virastoissa ja kauppakeskuksissa. Ulkomailla voit äänestää
ennakkoon joissakin Suomen edustustoissa tai niiden toimipaikoissa. Jos asut tai oleskelet
vaalien ajan ulkomailla, voit vaihtoehtoisesti äänestää myös kirjeitse, jolloin sinun tulee tilata
kirjeäänestysasiakirjat ulkomailla olevaan osoitteeseesi.
Äänestäessäsi vaalivirkailija pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi
Äänestyspaikalle mennessäsi ota siis mukaan henkilöllisyystodistuksesi. Se voi olla poliisin
myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Äänioikeusilmoitusta ei
tarvita äänestyksessä, mutta voit ottaa sen mukaasi, jos haluat.
Tietoa vaaleista ja äänestämisestä saat
osoitteesta www.vaalit.fi, maksuttomasta palvelunumerosta 0800 9 4770 sekä WhatsApp
numerosta 050 438 8730. Vaalit.fi viestii vaaliasioista myös sosiaalisessa mediassa, kuten
Facebookissa ja Twitterissä. Lisäksi oikeusministeriön YouTube-kanavalta löydät videoita
äänestämisestä. Tietoa ehdokkaista saat esimerkiksi verkosta, lehdistä ja televisiosta.
Tämän kirjeen ohessa lähetämme sinulle Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin esitteen
aluevaaleista ja nuorten osallistumisesta.

Ääni on voimaa – nyt on sinun aikasi vaikuttaa!

Johanna Suurpää
ylijohtaja, osastopäällikkö
oikeusministeriö
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Aluevaalit
Miksi aluevaaleissa kannattaa äänestää?
Aluevaaleissa valittava valtuusto on hyvinvointialueen ylin päättävä elin. Äänestämällä
aluevaaleissa olet mukana päättämässä, kuka hyvinvointialueella päättää sosiaali- ja
terveyspalveluista sekä pelastustoimesta. Aluevaltuuston toimikausi alkaa maaliskuun 2022 alusta
ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.
Ketä voi äänestää?
Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Äänestää voit vain oman hyvinvointialueesi
ehdokasta. Ehdokkaita vaaleihin ovat asettaneet puolueet ja valitsijayhdistykset. Jokaisella
ehdokkaalla on oma ehdokasnumeronsa.
Mikä on hyvinvointialue?
Aiemmin vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä pelastustoimen järjestämisestä
kuului kunnille. Sote-uudistuksen myötä ne siirtyvät vuoden 2023 alusta uusille
hyvinvointialueille, joilla on itsehallinto. Hyvinvointialueita on 21. Lisäksi Helsingin kaupunki
vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä alueellaan.
Helsingissä aluevaaleja ei järjestetä. Helsinki kuitenkin järjestää aluevaaleissa
ennakkoäänestyspaikkoja muiden hyvinvointialueiden äänestäjille.
Lisätietoa uudistuksesta ja hyvinvointialueista: https://soteuudistus.fi/ukk
Mitä äänioikeus tarkoittaa?
• Äänioikeus on yleinen. Aluevaaleissa voivat äänestää ja asettua ehdolle 18 vuotta täyttäneet
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset sekä tietyillä ehdoilla Suomessa asuvat muiden
maiden kansalaiset. Näissä vaaleissa helsinkiläisillä tai Helsingissä asuvilla muiden maiden
kansalaisilla ei ole kuitenkaan äänioikeutta.
• Äänioikeus on yhtäläinen. Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni.
• Äänioikeus on luovuttamaton oikeus. Äänioikeutta on käytettävä aina henkilökohtaisesti, eikä
kukaan voi äänestää toisen puolesta.
• Äänioikeuden käyttö on oikeus, mutta ei velvollisuus. Jokainen äänioikeutettu päättää itse
siitä, äänestääkö hän vaaleissa vai ei.
• Äänioikeuteen liittyy vaalisalaisuus. Äänestäjän ei tarvitse kertoa kenellekään ketä ehdokasta
hän äänestää.
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