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

Gratulerar – du har för första gången rätt att rösta i statliga val i Finland!
Nästa val är riksdagsvalet i april och europaparlamentsvalet i maj.
Här ser du de datum som är viktiga med tanke på valen.
Riksdagsvalet:

valdag söndagen den 14 april 2019
förhandsröstning i Finland den 3–9 april 2019
och utomlands den 3–6 april 2019
Europaparlamentsvalet:
valdag söndagen den 26 maj 2019
förhandsröstning i Finland den 15–21 maj 2019
och utomlands den 15–18 maj 2019
Du kan rösta antingen på förhand eller på
valdagen. På förhand kan du rösta på vilket allmänt
förhandsröstningsställe som helst i Finland.
Förhandsröstning ordnas bland annat på kommunala
ämbetsverk, på postkontor och i köpcentrum.
Utomlands går det att rösta på förhand vid vissa finska
beskickningar.
På valdagen kan du rösta enbart i din egen vallokal.
Den anges på den anmälan om rösträtt som du får
med posten. Du behöver inte ha själva anmälan om
rösträtt med dig när du röstar, men du kan ta med den
om du vill.
Ta med ditt identitetsbevis till röstningsstället, t.ex.
ett av polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort
eller någon annan motsvarande handling försedd
med foto. Om du behöver hjälp med att rösta, kan en
valfunktionär eller ett valbiträden hjälpa dig.

I riksdagsvalet 2019 blir det för första gången
möjligt att brevrösta. Denna möjlighet är avsedd
för röstberättigade personer som bor eller vistas
utomlands vid tidpunkten för valet. Anvisningar och
tidtabeller för förhandsröstningen finns på adressen
www.vaalit.fi/sv/brevrostning.
Mer information om val och röstning får du på adressen
www.valfinland.fi, på det avgiftsfria servicenumret
0800 9 4771 och på WhatsApp på numret 050 438
8730. Vaalit.fi ger information om valfrågor också i
sociala medier, till exempel på Facebook och Twitter.
På justitieministeriets Youtube-kanal finns dessutom
videofilmer om röstning. Kandidaterna presenteras bl.a.
i tidningar, tv och olika mediers kandidattester.
Rösträtten är förknippad med valhemlighet.
Valhemligheten betyder att ingen behöver berätta för
någon annan vilken kandidat man röstar på.

Rösten ger makt – nu är det din tur
att påverka!
Johanna Suurpää
Direktör, justitieministeriet			
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Bästa nya
väljare

Kommande val

Statsmakten i Finland tillkommer enligt grundlagen
folket, som företräds av riksdagen. De beslut riksdagen
fattar påverkar livet för alla som bor i Finland.

Att stifta lagar är en av riksdagens viktigaste uppgifter.
En annan viktig uppgift riksdagen har är att fatta beslut
om statsbudgeten. I statsbudgeten bedöms det vilka
inkomster och utgifter staten kommer att ha under
följande år. Riksdagen övervakar också statsfinanserna.
Riksdagen väljer statsministern och övervakar
regeringens verksamhet. Riksdagen godkänner också
de viktigaste internationella avtal som är bindande
för Finland och påverkar dessutom ärenden inom
Europeiska unionen.
Riksdagsval förrättas vart fjärde år. I valet väljs 200
riksdagsledamöter. I riksdagsvalet är Finland indelat i
13 valkretsar. Varje valkrets har egna kandidater, som
ställs upp av partier och valmansföreningar. Du kan
bara rösta på en kandidat inom din egen valkrets.

Europaparlamentsvalet

Europaparlamentet är ett av Europeiska unionens
(EU) lagstiftningsorgan. Där fattas beslut som
påverkar våra dagliga liv, så genom att rösta
kan du påverka ärenden som berör dig. Är fri
rörlighet, internationella studiemöjligheter, dina
rättigheter som arbetstagare, medborgerliga fri- och
rättigheter, konsumentskydd eller bekämpning av
klimatförändringen viktigt för dig? Europaparlamentet
fattar beslut också om de här frågorna.
EU-medborgarna väljer ledamöterna till
Europaparlamentet genom direkta val som förrättas
i alla medlemsstater vart femte år. Antalet finländska
ledamöter i Europaparlamentet ökar år 2019 från 13
till 14 på grund av att Förenade kungariket lämnar
EU den 29 mars 2019.
Kandidaterna i valet ställs upp av partier och
valmansföreningar. I europaparlamentsvalet utgör
hela Finland en valkrets. Det betyder att kandidaterna
i valet är uppställda i hela landet, så du kan rösta på
vilken som helst av kandidaterna i Finland.

Välkommen till justitieministeriets
valsidor! På webbplatsen
www.valfinland.fi hittar du allmän
information om val, röstning och
partier.

www.valfinland.fi

Riksdagsvalet

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 YouTubekanavalta löydät videoita äänestämisestä.
Tietoa ehdokkaista saat esimerkiksi lehdistä,
televisiosta ja median vaalikoneista. Tämän kirjeen
ohessa lähetämme sinulle Suomen nuorisoalan
kattojärjestö Allianssi ry:n esitteen eduskuntavaaleista
sekä Euroopan parlamentin Suomen toimiston
esitteen europarlamenttivaaleista.

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

Gratulerar – du har för första gången rätt att rösta i statliga val i Finland.
Nästa val är riksdagsvalet i april och europaparlamentsvalet i maj.
Här ser du de datum som är viktiga med tanke på valen.
Riksdagsvalet:

valdag söndagen den 14 april 2019
förhandsröstning i Finland den 3–9 april 2019
och utomlands den 3–6 april 2019
Europaparlamentsvalet:
valdag söndagen den 26 maj 2019
förhandsröstning i Finland den 15–21 maj 2019
och utomlands den 15–18 maj 2019
Du kan rösta antingen på förhand eller på
valdagen. På förhand kan du rösta på vilket allmänt
förhandsröstningsställe som helst i Finland.
Förhandsröstning ordnas bland annat på kommunala
ämbetsverk, på postkontor och i köpcentrum.
Utomlands går det att rösta på förhand vid vissa
finska beskickningar.
På valdagen kan du rösta enbart i din egen vallokal.
Den anges på den anmälan om rösträtt som du får
med posten. Du behöver inte ha själva anmälan om
rösträtt med dig när du röstar, men du kan ta med
den om du vill.
Ta med ditt identitetsbevis till röstningsstället,
t.ex. ett av polisen utfärdat identitetskort, pass,
körkort eller någon annan motsvarande handling
försedd med foto. Om du behöver hjälp med att
rösta, kan en valfunktionär eller ett valbiträde
hjälpa dig.

I riksdagsvalet 2019 blir det för första gången
möjligt att brevrösta. Denna möjlighet är avsedd
för röstberättigade personer som bor eller vistas
utomlands vid tidpunkten för valet. Anvisningar och
tidtabeller för förhandsröstningen finns på adressen
www.vaalit.fi/sv/brevrostning.
Mer information om val och röstning får du på
adressen www.valfinland.fi, på det avgiftsfria
servicenumret 0800 9 4771 och på WhatsApp på
numret 050 438 8730. Vaalit.fi ger information om
valfrågor också i sociala medier, till exempel på
Facebook och Twitter. På justitieministeriets Youtubekanal finns dessutom videofilmer om röstning.
Kandidaterna presenteras bl.a. i tidningar, tv och
olika mediers kandidattester. Som bilaga till det här
brevet skickar vi dig en broschyr om riksdagsvalet från
Ungdomssektorns takorganisat-ion i Finland Allians
rf och en broschyr om europaparlamentsvalet från
Europaparlamentets kontor i Finland.

Rösten ger makt – nu är det din tur
att påverka!
Johanna Suurpää
Direktör, justitieministeriet			

Postadress: PB 25, 00023 Statsrådet . Besöksadress: Södra esplanaden 10, Helsingfors
Telefon: 02951 6001 . E-post: justitieministeriet@om.fi

Bästa unga
väljare

Kommande val

Statsmakten i Finland tillkommer enligt grundlagen
folket, som företräds av riksdagen. De beslut riksdagen
fattar påverkar livet för alla som bor i Finland.

Att stifta lagar är en av riksdagens viktigaste uppgifter.
En annan viktig uppgift riksdagen har är att fatta beslut
om statsbudgeten. I statsbudgeten bedöms det vilka
inkomster och utgifter staten kommer att ha under
följande år. Riksdagen övervakar också statsfinanserna.
Riksdagen väljer statsministern och övervakar
regeringens verksamhet. Riksdagen godkänner också
de viktigaste internationella avtal som är bindande
för Finland och påverkar dessutom ärenden inom
Europeiska unionen.
Riksdagsval förrättas vart fjärde år. I valet väljs 200
riksdagsledamöter. I riksdagsvalet är Finland indelat i
13 valkretsar. Varje valkrets har egna kandidater, som
ställs upp av partier och valmansföreningar. Du kan
bara rösta på en kandidat inom din egen valkrets.

Europaparlamentsvalet

Europaparlamentet är ett av Europeiska unionens
(EU) lagstiftningsorgan. Där fattas beslut som
påverkar våra dagliga liv, så genom att rösta
kan du påverka ärenden som berör dig. Är fri
rörlighet, internationella studiemöjligheter, dina
rättigheter som arbetstagare, medborgerliga
fri- och rättigheter, konsumentskydd eller
bekämpning av klimatförändringen viktigt för dig?
Europaparlamentet fattar beslut också om de här
frågorna.
EU-medborgarna väljer ledamöterna till
Europaparlamentet genom direkta val som förrättas
i alla medlemsstater vart femte år. Antalet finländska
ledamöter i Europaparlamentet ökar år 2019 från 13
till 14 på grund av att Förenade kungariket lämnar
EU den 29 mars 2019.
Kandidaterna i valet ställs upp av partier och
valmansföreningar. I europaparlamentsvalet
utgör hela Finland en valkrets. Det betyder att
kandidaterna i valet är uppställda i hela landet, så
du kan rösta på vilken som helst av kandidaterna
i Finland.

Välkommen till justitieministeriets
valsidor! På webbplatsen
www.valfinland.fi hittar du allmän
information om val, röstning och
partier.

www.valfinland.fi

Riksdagsvalet

