Hyvä nuori äänestäjä
Onneksi olkoon – olet ensimmäistä kertaa oikeutettu äänestämään vaaleissa! Seuraavat vaalit ovat
kuntavaalit kesäkuussa 2021. Tässä kirjeessä kerrotaan vaalien tärkeät päivämäärät. Äänestää voit
vaalipäivänä tai ennakkoon.
Vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021
Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi, joka on merkitty sinulle saapuneeseen
äänioikeusilmoitukseen. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20.
Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021
Ennakkoon voit äänestää missä tahansa kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa niiden
aukioloaikana. Ennakkoäänestyspaikkoja on muun muassa kirjastoissa, kunnan virastoissa ja
kauppakeskuksissa. Ennakkoäänestysaika on kotimaassa koronavirusepidemiasta johtuen tavallista
pidempi, kaksi viikkoa. Ulkomailla voit äänestää kirjeitse tai ennakkoon joissakin Suomen edustustoissa
tai niiden toimipaikoissa. Voit edesauttaa äänestäjämäärien tasaisempaa jakautumista äänestämällä
ennakkoon hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestysajan päättymistä. Tyypillisesti ruuhkia voi muodostua
ennakkoäänestyspaikkoihin viimeisen ennakkoäänestyspäivän iltana.
Muista henkilöllisyystodistus!
Äänestyspaikalle mennessäsi ota 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. Lisäksi on suositeltavaa ottaa mukaan oma kasvomaski.
Äänestäminen koronavirusepidemian aikana
Saat äänioikeusilmoituksen mukana ohjeet terveysturvallisesta äänestämisestä. Kasvomaskin ja
käsidesin käyttö äänestyspaikalla on tärkeää samoin kuin kahden metrin turvavälin säilyttäminen
äänestettäessä. Vaalivirkailijat valvovat turvallisuuttasi äänestyspaikalla ja neuvovat ohjeiden
noudattamisessa. Seuraathan tiedotusta oman kotikuntasi äänestämiseen liittyvistä järjestelyistä.
Hengitystieoireisia ja lääkärin määräämässä karanteenissa olevia äänestäjiä varten on
suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi. Äänestäjät voivat kysyä neuvoa
erityisjärjestelyistä oman kuntansa keskusvaalilautakunnalta.
Mistä lisätietoa?
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-kanavalla on ohjevideoita äänestämisestä. Vaalit.fi-sivustolta löydät nyt myös ohjeita äänestämiseen korona-aikana.
Tämän kirjeen ohessa lähetämme sinulle Suomen Nuorisoalan kattojärjestö Allianssin esitteen
kuntavaaleista ja nuorten osallistumisesta.

Ääni on voimaa – nyt on sinun aikasi vaikuttaa!
Johanna Suurpää
ylijohtaja, osastopäällikkö
oikeusministeriö
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Kuntavaalit
Miksi kuntavaaleissa kannattaa äänestää?
Suomi jakautuu kuntiin, joilla on itsehallinto. Kunnat päättävät monista tärkeistä asioista ja
palveluista. Kunta kerää asukkailta veroja, joilla palvelut maksetaan.
Esimerkkejä kuntien asukkailleen järjestämistä palveluista:
• opetus ja kouluruoka
• kirjastopalvelut
• työllisyys ja yritysten menestymisen edellytykset
• katujen ja teiden ylläpito, hiekoitus, katuvalot
• päivähoitopaikat
• nuorisotilat ja -toiminta
• vesi- ja viemäriverkosto
• puisto- ja harrastusalueet, liikuntapaikat, tonttien kaavoitus ja rakentaminen.
Kunnan toiminnasta ja taloudesta vastaa valtuusto. Kun äänestät, olet mukana valitsemassa jäseniä
oman kuntasi valtuustoon. Valtuusto valitaan kuntavaaleissa neljäksi vuodeksi kerrallaan.
Ketä voit äänestää?
Kuntavaaleissa voit äänestää oman kuntasi ehdokasta. Ehdokkaita voivat asettaa puolueet
ja valitsijayhdistykset. Jokaisella ehdokkaalla on oma ehdokasnumeronsa. Tietoa kuntasi
ehdokkaista saat esimerkiksi lehdistä, televisiosta tai internetistä.
Vaalisalaisuus
Äänioikeuteen kuuluu vaalisalaisuus. Sinun ei tarvitse kertoa kenellekään, ketä ehdokasta äänestät.
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