Onneksi olkoon – olet ensimmäistä kertaa oikeutettu äänestämään
Suomen valtiollisissa vaaleissa! Seuraavat vaalit ovat eduskuntavaalit
huhtikuussa ja europarlamenttivaalit toukokuussa. Tästä näet vaalien
tärkeät päivämäärät.
Eduskuntavaalit:

vaalipäivä sunnuntaina 14.4.2019
ennakkoäänestys kotimaassa 3.-9.4.2019 ja
ulkomailla 3.-6.4.2019
Europarlamenttivaalit:
vaalipäivä sunnuntaina 26.5.2019
ennakkoäänestys kotimaassa 15.-21.5.2019 ja
ulkomailla 15.-18.5.2019
Voit äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä.
Ennakkoon voit äänestää missä tahansa kotimaan
ennakkoäänestyspaikassa. Ennakkoäänestyspaikkoja on
muun muassa kunnan virastoissa, kauppakeskuksissa
ja posteissa. Ulkomailla voit äänestää ennakkoon
joissakin Suomen edustustoissa.
Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa
äänestyspaikassasi. joka on merkitty sinulle postitse
saapuneeseen ilmoituskorttiin. Itse ilmoituskorttia ei
tarvita äänestyksessä, mutta voit ottaa sen mukaasi,
jos haluat.
Äänestyspaikalle mennessäsi ota mukaan
henkilöllisyystodistuksesi. Se voi olla poliisin
myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava
kuvallinen asiakirja. Äänestyspaikalla vaalivirkailijat
ja vaaliavustajat auttavat ja neuvovat sinua kaikissa
tilanteissa.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa on ensimmäistä
kertaa käytössä kirjeäänestys, joka on tarkoitettu
vaalien ajan ulkomailla asuville tai oleskeleville
äänioikeutetuille. Kirjeäänestystä koskeviin ohjeisiin
ja aikatauluihin voi tutustua osoitteessa
www.vaalit.fi/kirjeaanestys.
Lisätietoa 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 lehdistä, televisiosta ja median
vaalikoneista.
Äänioikeuteen kuuluu vaalisalaisuus. Se tarkoittaa, että
sinun ei tarvitse kertoa kenellekään, ketä ehdokasta
äänestät.

Ääni on voimaa – nyt on sinun aikasi
vaikuttaa!
Johanna Suurpää
Johtaja, oikeusministeriö		
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Hyvä uusi
äänestäjä

Tulevat vaalit

Suomen perustuslain mukaan valta Suomessa kuuluu
kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva
eduskunta. Eduskunnan tekemät päätökset vaikuttavat
kaikkien Suomessa asuvien elämään.
Eduskunnan tärkein tehtävä on säätää lait,
joiden mukaan yhteiskunta toimii. Toinen eduskunnan
perustehtävä on päättää valtion talousarviosta.
Talousarviossa arvioidaan valtion seuraavan vuoden
tulot ja menot. Eduskunnan myös valvoo valtion
taloudenhoitoa.
Eduskunta valitsee pääministerin ja valvoo hallituksen
toimintaa. Lisäksi eduskunta hyväksyy tärkeimmät
Suomea sitovat kansainväliset sopimukset ja vaikuttaa
Euroopan unionin asioihin.
Eduskuntavaalit järjestetään joka neljäs vuosi.
Vaaleilla valitaan 200 kansanedustajaa. Suomi on
eduskuntavaaleissa jaettu 13 vaalipiiriin. Jokaisessa
vaalipiirissä on omat ehdokkaansa, joita asettavat
puolueet ja valitsijayhdistykset. Voit äänestää vain
sellaista henkilöä, joka on ehdokkaana vaalipiirissäsi.

Europarlamenttivaalit

Euroopan parlamentti on yksi Euroopan unionin
(EU) lainsäädäntöelimistä. Siellä
tehdään päivittäiseen elämäämme vaikuttavia
päätöksiä, joten äänestämällä voit vaikuttaa
itsellesi läheisiin asioihin. Ovatko vapaa liikkuvuus,
kansainväliset opiskelumahdollisuudet, oikeutesi
työntekijänä, kansalaisvapaudet, kuluttajansuoja tai
ilmastonmuutoksen torjunta sinulle tärkeitä asioita?
Näistäkin asioista Euroopan parlamentti päättää.
EU:n kansalaiset valitsevat Euroopan parlamentin
jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään
kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Suomesta
valittavien Euroopan parlamentin jäsenten eli
”meppien” määrä vuoden 2019 vaaleissa kasvaa
13:sta 14:sta, kun Yhdistynyt kuningaskunta eroaa
EU:sta 29.3.2019.
Vaaleissa ehdokkaita asettavat puolueet ja
valitsijayhdistykset. Europarlamenttivaaleissa Suomi
on yhtenä vaalipiirinä. Tämä tarkoittaa, että vaalien
ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa, joten voit
äänestää ketä tahansa ehdokasta Suomessa.

Tervetuloa oikeusministeriön
vaalisivuille! Vaalit.fi-sivustolta
löytyy laajasti yleistietoa vaaleista,
äänestämisestä ja puolueista.

www.vaalit.fi

Eduskuntavaalit

