KUNTAVAALIT

2021

Ennakkoäänestys 7.–13.4.2021
Vaalipäivä 18.4.2021

Selkoesite

Miksi kuntavaaleissa kannattaa äänestää?
Suomi jakautuu kuntiin, joilla on itsehallinto.
Kunnat päättävät monista tärkeistä asioista ja palveluista.
Kunta kerää asukkailta veroja, joilla palvelut maksetaan.
Kunnan toiminnasta ja taloudesta vastaa kunnanvaltuusto.
Kun äänestät, olet mukana valitsemassa jäseniä
oman kuntasi valtuustoon.
Valtuusto valitaan kuntavaaleissa
neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Kuntavaalien ennakkoäänestys on 7.–13.4.2021.
Vaalipäivä on 18.4.2021.
Lisätietoa internetissä osoitteessa: www.vaalit.fi

Kuka saa äänestää?
Sinä voit äänestää kuntavaaleissa,
jos olet yli 18-vuotias tai täytät 18 vuotta
viimeistään vaalipäivänä 18.4.2021.
Lisäksi vaaditaan,
että jokin seuraavista ehdoista täyttyy:
1. olet Suomen kansalainen
ja sinulla on kotikunta Suomessa
2. olet EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen
ja sinulla on kotikunta Suomessa
tai
3. olet jonkun muun maan kansalainen
ja sinulla on ollut kotikunta Suomessa
yhtäjaksoisesti vähintään kaksi vuotta.
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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.

Äänioikeusilmoitus
Jos sinulla on äänioikeus kuntavaaleissa,
saat äänioikeusilmoituksen maaliskuussa postitse tai sähköisesti.
Äänioikeusilmoituksessa on sinun nimesi,
vaalipäivä ja ennakkoäänestysaika.
Äänioikeusilmoituksessa lukee,
mikä on äänestyspaikkasi vaalipäivänä.
Mukana on myös luettelo lähialueellasi olevista paikoista,
joissa voi äänestää ennakkoon.

Noudata näitä ohjeita äänestyspaikalla:
• Pidä 2 metrin etäisyys muihin ihmisiin.
• Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.
• Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä.
Poista kasvomaski, jos vaalivirkailija pyytää.
• Käytä kyniä ja lomakkeita ohjeiden mukaan.
Jos haluat, voit tuoda mukana oman kynän.
Koronatilanne voi vaihdella eri puolilla maata.
Seuraa tiedotusta, miten koronatilanne vaikuttaa
äänestämiseen omassa kotikunnassasi.
Jos paikalliset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita,
niitä noudatetaan tämän ohjeen sijaan.
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Ennakkoäänestys kuntavaaleissa 2021
Voit äänestää kuntavaaleissa vaalipäivänä,
tai sitä ennen ennakkoäänestyksessä.
Vaalivirkailijat valvovat turvallisuuttasi
äänestyspaikalla ja neuvovat äänestäjiä.
Ennakkoäänestys on Suomessa 7.–13.4.2021.
Ennakkoäänestys on ulkomailla 7.–10.4.2021.
Voit äänestää ennakkoon
missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.
Ennakkoäänestyspaikkoja on esimerkiksi
monissa kunnan virastoissa ja kirjastoissa.
Kaikki kuntasi ennakkoäänestyspaikat
löydät äänioikeusilmoituksesta tai internetistä
osoitteesta www.vaalit.fi
Seuraa oman kotikuntasi vaalitiedotusta.
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Näin äänestät ennakkoon
Ota äänestykseen mukaan henkilöllisyystodistus,
esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti.
1. Näytä henkilöllisyystodistus vaalivirkailijalle.
Virkailija tarkistaa henkilöllisyystodistuksen
ja antaa sinulle äänestyslipun.
2. Mene äänestyskoppiin.
Kirjoita äänestyslippuun selvästi
sen ehdokkaan numero, jota äänestät.

Ajokortti

Henkilökortti

PASSI
PASS

Voit äänestää vain oman kuntasi ehdokasta.
Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta
kuin ehdokkaasi numero.
3. Taita äänestyslippu keskeltä niin,
että kukaan ei voi nähdä numeroa.
4. Palaa vaalivirkailijan luokse.
Hän leimaa taitetun äänestyslipun
ja antaa sinulle ruskean vaalikuoren.
Laita äänestyslippu kuoreen ja liimaa kuori kiinni.
5. Vaalivirkailija pyytää sinua
allekirjoittamaan lomakkeen.
Allekirjoituksella vakuutat,
että olet itse täyttänyt äänestyslipun,
saanut siihen leiman ja sulkenut sen kirjekuoreen.
Vaalivirkailija voi pyytää, että poistat kasvomaskin
henkilöllisyyden tarkistamisen ajaksi.
6. Lopuksi virkailija sulkee vaalikuoren
ja lomakkeen keltaiseen lähetekuoreen.
Lähetekuori lähtee keskusvaalilautakunnalle,
jossa äänet lasketaan.
Kun olet äänestänyt,
voit poistua ennakkoäänestyspaikalta.
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Äänestys vaalipäivänä 18.4.2021
Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat auki kello 9–20.
Voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa,
joka lukee äänioikeusilmoituksessasi.

Näin äänestät vaalipäivänä
Ota äänestykseen mukaan henkilöllisyystodistus,
esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti.
Näin äänestät vaalipäivänä:
1. Näytä henkilöllisyystodistus vaalivirkailijalle.
Vaalivirkailija voi pyytää, että poistat kasvomaskin
henkilöllisyyden tarkistamisen ajaksi.
Virkailija tarkistaa henkilöllisyystodistuksen
ja antaa sinulle äänestyslipun.
2. Mene äänestyskoppiin.
Kirjoita äänestyslippuun selvästi
sen ehdokkaan numero, jota äänestät.
Jos et muista numeroa, tarkista numero
luettelosta, joka on äänestyskopin seinällä.
Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta
kuin ehdokkaasi numero.
3. Taita äänestyslippu keskeltä niin,
että kukaan ei voi nähdä numeroa.
4. Palaa vaalivirkailijan luokse.
Hän leimaa taitetun äänestyslipun.
5. Pudota taitettu ja leimattu äänestyslippusi
vaaliuurnaan.
Kun olet äänestänyt, voit poistua äänestyspaikalta.
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Ajokortti

Henkilökortti

PASSI
PASS

Kotiäänestys
Jos olet sairas tai
äänestyspaikalla äänestäminen
olisi kohtuuttoman vaikeaa,
voit äänestää ennakkoon kotonasi.
Ilmoita kotiäänestyksestä puhelimella tai lomakkeella
oman kuntasi keskusvaalilautakunnalle.
Lautakunnan puhelinnumeron löydät
äänioikeusilmoituksestasi.
Ilmoitus kotiäänestyksestä pitää tehdä hyvissä ajoin:
6.4.2021 kello 16 mennessä.
Myös sairaaloissa ja laitoksissa
voi äänestää ennakkoon.

Keneltä saat apua?
Ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä
voit pyytää apua vaalivirkailijoilta.
He neuvovat ja auttavat sinua kaikissa tilanteissa.
Vaalipaikalla on myös vaaliavustaja.
Jos et itse pysty täyttämään äänestyslippua,
voit pyytää vaaliavustajan avuksesi äänestyskoppiin.
Vaaliavustajana voi toimia myös henkilö,
jonka olet itse valinnut,
esimerkiksi omainen tai läheinen.
Avustajana ei kuitenkaan saa olla ehdokas
tai ehdokkaan läheinen.
Vaaliavustaja ei saa kertoa kenellekään,
ketä äänestit.

Vaalisalaisuus
Jokainen päättää itse,
haluaako äänestää ja ketä äänestää.
Vaalisalaisuus tarkoittaa myös sitä,
että sinun ei tarvitse kertoa kenellekään,
ketä ehdokasta äänestät.
Vaalisalaisuuden takia äänestyslippu
täytetään äänestyskopissa.
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Äänestä kuntavaaleissa!
Näin vaikutat siihen,
ketkä päättävät yhteisistä asioistamme.
Tässä esitteessä kerrotaan selkokielellä
äänestämisestä ja kuntavaaleista 2021.
Lisää tietoa äänestämisestä:
www.vaalit.fi
www.selkokeskus.fi

