Hyvä nuori äänestäjä
Onneksi olkoon – olet ensimmäistä kertaa oikeutettu äänestämään
kuntavaaleissa. Vaalit järjestetään sunnuntaina 9.4.2017.
Voit äänestää kuntavaaleissa joko vaalipäivänä sunnuntaina 9.4.2017 tai ennakkoon.
Saat postitse ilmoituskortin, josta näet oman äänestyspaikkasi. Vaalipäivänä voit äänestää
vain omassa äänestyspaikassasi. Äänestyspaikat ovat vaalipäivänä avoinna kello 9–20.
Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 29.3.-4.4.2017. Ennakkoäänestyspaikkoja
on muun muassa kunnan virastoissa, kauppakeskuksissa ja posteissa. Ilmoituskortissa
on luettelo kotisi lähellä olevista ennakkoäänestyspaikoista. Ulkomailla voit äänestää
ennakkoon joissakin Suomen edustustoissa 29.3.-1.4.2017. Ennakkoon voit äänestää
missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.
Äänestäminen on sinun oikeutesi.
Käytä äänioikeuttasi!

Johanna Suurpää
johtaja, oikeusministeriö
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Ä Ä NESTÄ JA VA IKUTA

S

uomi on jaettu kuntiin, joissa toimii

Kuntavaaleissa ehdokkaita asettavat puolueet

paikallinen hallinto. Kuntien tehtävänä

ja valitsijayhdistykset. Puolueen tai valitsijayhdis-

on järjestää asukkaille monia palveluja,

tyksen ehdokkaiden saama äänimäärä ratkaisee

esimerkiksi:

sen, kuinka monta paikkaa se saa valtuustoon.
Puolueesta tai listalta valitaan ne, joilla on suurim-

• opetus ja kouluruoka

mat henkilökohtaiset äänimäärät. Yksikin ääni voi

• kirjastopalvelut

ratkaista, kuka tulee valituksi.

• työllisyys ja yritysten menestymisen
edellytykset
• katujen ja teiden ylläpito, hiekoitus, katuvalot

Ehdokkaiden numerot löytyvät muun muassa
äänestyspaikoilta. Tietoa ehdokkaista saat esim.

• jatkokoulutustarjonta ja päivähoitopaikat

lehdistä, televisiosta ja internetin vaalikoneista.

• nuorisotilat ja -toiminta

Lisätietoa saat internetistä osoitteesta www.vaalit.fi

• vesi- ja viemäriverkosto

sekä oikeusministeriön maksuttomasta palvelunu-

• puisto- ja harrastusalueet, liikuntapaikat,

merosta 0800 9 4770. Vaalit.fi viestii vaaliasioista
myös sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa

tonttien kaavoitus ja rakentaminen

ja Twitterissä. Lisäksi oikeusministeriön YoutubeRahaa palveluiden järjestämiseen kunta kerää

kanava sisältää videoita äänestämisestä.

asukkailta veroina. Kuntien tehtävät tulevat jatkossa
muuttumaan maakuntauudistuksen seurauksena.

Tämän kirjeen ohessa lähetämme sinulle

Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttää valtuusto,

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:n esitteen

jonka jäsenet (eli valtuutetut ja varavaltuutetut)

kuntavaaleista.

kunnan asukkaat valitsevat joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa.
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