
 
ขอ้มูลเกีย่วกบัการเลอืกต ัง้ทอ้งถิน่ปี 2021 

 

ตามรฐัธรรมนูญ ฟินแลนดไ์ดแ้บ่งการปกครองเป็นเขตเทศบาลปกครองตนเอง 

โดยแตล่ะเขตเทศบาลมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัพลเมอืงของตน 

 

ตวัแทนสงูสดุของเขตการปกครองทีม่หีนา้ทีต่ดัสนิใจคอืสภาเทศบาลจากการเลอืกตัง้ของพลเมอื

ง สมาชกิสภาเทศบาล หรอืสมาชกิมาจากการเลอืกตัง้ด ารงต าแหน่งวาระละสีปี่ 

การเลอืกตัง้คร ัง้ถดัไปจะจดัขึน้ในวนัอาทติยท์ี ่ 18 เมษายน 2021  

 

ในการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 

พลเมอืงฟินแลนดแ์ละพลเมอืงประเทศอืน่ทีม่คีณุสมบตัทิีก่ าหนดสามารถลงคะแนนเสยีงและเป็น

ผูล้งสมคัรเลอืกตัง้ได ้

 

การลงคะแนนเสยีงในฟินแลนดเ์ป็นไปโดยสมคัรใจ 

 

จะไม่มกีารจดัการเลอืกตัง้ในภมูภิาค Åland ในปี 2021 

สทิธกิารลงคะแนนเสยีง – ผูใ้ดทีม่สีทิธลิงคะแนนเสยีง 
 

คณุสามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ หากคณุเป็นพลเมอืงฟินแลนด ์

ประเทศสมาชกิสหภาพยโุรป ไอซแ์ลนด ์หรอืนอรเ์วย ์และมคีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขตอ่ไปนี:้ 

 

 คณุมอีายคุรบ 18 ปีบรบิูรณก์อ่นวนัเลอืกตัง้ (18 เมษายน 2021)  

 คณุมทีีอ่ยูอ่าศยัในเขตเทศบาลในฟินแลนดก์อ่นวนัที ่ 26 กมุภาพนัธ ์  2021  

 

หากคณุเป็นพลเมอืงประเทศอืน่ คณุสามารถลงคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ได ้หาก: 

 

 คณุมอีายคุรบ 18 ปีบรบิูรณก์อ่นวนัเลอืกตัง้ (18 เมษายน 2021)  

 คณุมทีีอ่ยูอ่าศยัในเขตเทศบาลในฟินแลนดเ์ป็นเวลาอยา่งนอ้ยสองปีตอ่เน่ืองกอ่นวนัที ่

26 กมุภาพนัธ ์  2021  



 

 

เขตเทศบาลทีค่ณุอาศยัอยูก่ าหนดตามหลกักฎหมายเขตเทศบาล 

เบือ้งตน้แลว้เขตเทศบาลทีค่ณุอาศยัอยูค่อืเขตเทศบาลทีค่ณุพกัอาศยั 

 

ในการเลอืกตัง้ปี 2021 

เขตเทศบาลทีค่ณุอาศยัอยูน้ั่นก าหนดตามหลกัเขตเทศบาลทีไ่ดร้บัการบนัทกึเป็นเขตเทศบาลที่

คณุอยูใ่นระบบขอ้มูลประชากรในวนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2021 เวลา 24.00 น. หรอืเทีย่งคนื 

 

หากจ าเป็น 

คณุสามารถตรวจสอบเขตเทศบาลทีค่ณุพกัอาศยัจากหน่วยงานบรกิารขอ้มูลประชากรและดจิติ

อล 

 

ในการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ 

คณุสามารถลงคะแนนเสยีงใหเ้ฉพาะผูล้งสมคัรเลอืกตัง้ในเขตเทศบาลทีค่ณุอาศยัอยูเ่ท่าน้ัน 

การแจง้สทิธลิงคะแนนเสยีงจะส่งไปยงัผูท้ีม่สีทิธลิงคะแนนเสยีง 
 

หน่วยงานบรกิารขอ้มูลประชากรและดจิติอลเก็บรกัษาขอ้มูลการลงทะเบยีนการลงคะแนนเสยีงที่

มขีอ้มูลผูม้สีทิธลิงคะแนนเสยีงทัง้หมด ไม่จ าเป็นตอ้งลงทะเบยีนแยกตา่งหากเพือ่ลงคะแนนเสยีง 

 

หน่วยงานบรกิารขอ้มูลประชากรและดจิติอลจะสง่ใบแจง้เตอืนทีแ่จง้ใหค้ณุทราบถงึสทิธใินการลง

คะแนนเสยีงของคณุอยา่งชา้ทีส่ดุวนัที ่ 25 มนีาคม 2021  

ใบแจง้เตอืนจะสง่ไปใหแ้กผู่ท้ีม่สีทิธลิงคะแนนเสยีงและหน่วยงานทราบทีอ่ยู ่

ใบแจง้เตอืนจะสง่ใหแ้กค่ณุในรปูแบบดจิติอล หากคณุลงทะเบยีนบรกิารขอ้ความ Suomi.fi 

ซึง่เป็นบรกิารจากหน่วยงานบรกิารขอ้มูลประชากรและดจิติอล (ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ 

โปรดเยีย่มชม www.suomi.fi/messages) 

ใบแจง้เตอืนสทิธกิารลงคะแนนเสยีงมคี าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารลงคะแนนเสยีง 

หน่วยเลอืกตัง้ใกลท้ีพ่กัอาศยัของคณุ และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธกิารลงคะแนนเสยีงของคณุ 

คณุไม่จ าเป็นตอ้งน าใบแจง้เตอืนสทิธกิารลงคะแนนเสยีงไปทีห่น่วยการเลอืกตัง้ 

แตค่ณุจะตอ้งพสิจูนต์วัตนกอ่นทีจ่ะลงคะแนนเสยีง 

คุณสมบตัผูิส้มคัรรบัเลอืกต ัง้ – 

ผูใ้ดทีส่ามารถลงสมคัรรบัเลอืกต ัง้ได ้
 

คณุสามารถลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ในเขตเทศบาลทีค่ณุอาศยัอยู ่หากคณุมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี:้ 

 

 เขตเทศบาลทีค่ณุตัง้ใจจะลงสมคัรรบัเลอืกตัง้จะตอ้งเป็นเขตเทศบาลทีค่ณุอาศยัอยู ่

 คณุมสีทิธใินการลงคะแนนเสยีงในการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ในฟินแลนด ์



 

 คณุจะตอ้งไม่เป็นผูไ้รค้วามสามารถตามกฎหมาย 

 

โปรดทราบวา่เจา้หนา้ทีข่องรฐั เจา้หนา้ทีร่ะดบัสงูของเทศบาล 

และเจา้หนา้ทีร่ฐัทีม่รีายชือ่อยูใ่นกฎหมายการปกครองทอ้งถิน่อาจไม่สามารถลงสมคัรรบัเลอืกตัง้

ในการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ได ้

การเสนอชือ่ลงสมคัรรบัเลอืกต ัง้ในการเลอืกต ัง้ทอ้งถิน่ 
 

ในการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่ สามารถเสนอชือ่ผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้โดย 

 

 พรรคการเมอืงจดทะเบยีน 

 สมาคมเขตเลอืกตัง้ทีก่อ่ตัง้โดยผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ 

โดยแตล่ะพรรคการเมอืงอาจตดัสนิใจเลอืกผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ตามกฎและขอ้ก าหนดของพรร

คการเมอืง หากคณุตอ้งการสมคัรเป็นผูล้งสมคัรของพรรคการเมอืง 

คณุจะตอ้งพูดคยุเร ือ่งนีก้บัพรรคการเมอืงทีค่ณุตอ้งการ 

 

การกอ่ตัง้สมาคมเขตเลอืกตัง้จะตอ้งมผูีม้สีทิธเิลอืกตัง้อยา่งนอ้ยสบิคนทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเทศบาล

ทีจ่ะลงเลอืกตัง้ 

อยา่งไรก็ตามในเขตเทศบาลทีม่ปีระชากรนอ้ยอาจใชป้ระชากรสามหรอืหา้คนเท่าน้ัน 

 

พรรคการเมอืงสองพรรคหรอืมากกวา่มสีทิธทิีจ่ะจดัตัง้พนัธมติรการเลอืกตัง้ 

สมาคมเขตเลอืกตัง้สองสมาคมหรอืมากกวา่มสีทิธจิดัท ารายชือ่รว่ม 

 

จ านวนผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่โดยพรรคการเมอืง พนัธมติรการเลอืกตัง้ 

หรอืรายชือ่รว่มในเขตเทศบาลอาจเกนิจ านวนสมาชกิสภาทัง้หมดทีจ่ะไดร้บัการเลอืกตัง้อยา่งมา

กทีส่ดุ 1.5 เท่า โดยสมาชกิสภาอยา่งนอ้ย 13-79 

คนอาจไดร้บัการเลอืกตัง้เขา้สภาเทศบาลขึน้อยูก่บัจ านวนประชาการในเขตเทศบาลน้ัน 

แตเ่ขตเทศบาลอาจตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกสมาชกิสภาจ านวนทีม่ากกวา่ 

 

โดยผูส้มคัรแตล่ะคนจะไดร้บัการก าหนดหมายเลข รายชือ่หลกัของผูส้มคัรจะรา่งขึน้มา 

โดยแสดงรายชือ่ผูส้มคัรตามล าดบัตวัเลขเร ิม่ตน้จากหมายเลข 2 ในรายชือ่หลกั 

ผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้จะถกูจดักลุม่จากพรรคการเมอืงหรอืรายชือ่รว่ม 

รายชือ่หลกัจะมขีอ้มูลของผูส้มคัรแตล่ะคนดงัตอ่ไปนี:้ ชือ่ของผูส้มคัร หมายเลขของผูส้มคัร 

และอาชพี นอกจากน้ันรายชือ่หลกัจะระบ ุ

 

 พรรคการเมอืงทีจ่ดัตัง้พนัธมติรการเลอืกตัง้ 



 

 สมาคมเขตเลอืกตัง้ทีจ่ดัท ารายชือ่รว่ม 

 พรรคการเลอืกทีไ่ม่อยูใ่นพนัธมติรการเลอืกตัง้ 

 ผูส้มคัรทีอ่ยูน่อกรายชือ่รว่ม 

 

รายชือ่หลกัของผูส้มคัรจะจดัท าขึน้ในเขตเทศบาลทุกเขตในวนัที ่ 18 มนีาคม 2021 

รายชือ่หลกัในเขตเทศบาลของคณุจะตดิอยูท่ีค่หูาเลอืกตัง้และหนา้เพจการเลอืกตัง้ในเว็บไซต ์

กระทรวงยตุธิรรม )www.vaalit.fi) เป็นตน้ 

หากคณุตอ้งการเลอืกตัง้ลว่งหนา้ในเขตเทศบาลอืน่นอกเหนือจากเขตเทศบาลของคณุ 

คณุสามารถขอรายชือ่หลกัของเขตเทศบาลของคณุจากเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ 
 

วนัลงคะแนนเสยีงเลอืกต ัง้ 
 

คณุสามารถลงคะแนนเสยีงในวนัเลอืกตัง้จรงิในวนัอาทติยท์ี ่18 เมษายน 2021 

หรอืกอ่นวนัเลอืกตัง้ระหวา่งชว่งการเลอืกตัง้ลว่งหนา้ 

คณุสามารถลงคะแนนเสยีงไดเ้พยีงคร ัง้เดยีว 

การลงคะแนนเสยีงซ า้มโีทษตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

การลงคะแนนเสยีงลว่งหน้า: 

 

การลงคะแนนเสยีงลว่งหนา้เร ิม่ตน้ในวนัพุธที ่7 เมษายน 2021 

การลงคะแนนเสยีงลว่งหนา้จะสิน้สดุลงในวนัเสารท์ี ่10 เมษายน 2021 

ส าหรบัตา่งประเทศและวนัองัคารที ่13 เมษายน 2021 ในฟินแลนด ์

ในหน่วยเลอืกตัง้ลว่งหนา้บางหน่วย ชว่งเวลาการลงคะแนนเสยีงลว่งหนา้อาจสัน้กวา่นี ้
 

คณุสามารถเลอืกตัง้ลว่งหนา้ในทุกหน่วยเลอืกตัง้ในฟินแลนดห์รอืตา่งประเทศ 

สถานทีต่อ่ไปนีอ้าจเป็นหน่วยเลอืกตัง้ลว่งหนา้: 

 หน่วยเลอืกตัง้ลว่งหนา้ในฟินแลนดท์ีไ่ดก้ าหนดโดยเขตเทศบาล เชน่ 

ส านักงานเขตเทศบาล 

 สถานเอกอคัรราชทูตฟินแลนดใ์นตา่งประเทศ 

 สถาบนั เชน่ โรงพยาบาล หน่วยสวสัดกิารสงัคม และทณัฑสถาน 

ส าหรบัผูป่้วยหรอืผูต้อ้งขงัโดยเฉพาะ เพือ่ใหล้งคะแนนเสยีงในสถานทีด่งักลา่ว 

 เรอืของฟินแลนดท์ีอ่อกนอกประเทศในชว่งการเลอืกตัง้ลว่งหนา้ 

เฉพาะเจา้หนา้ทีใ่นเรอืเท่าน้ันทีส่ามารถลงคะแนนไดข้ณะอยูใ่นออกเดนิทาง 

ผูโ้ดยสารไม่สามารถลงคะแนนเสยีงบนเรอืได ้

 



 

การลงคะแนนเสยีงในวนัเลอืกต ัง้จรงิ: 

 

ในวนัเลอืกตัง้ การเลอืกตัง้จะจดัขึน้ในวนัอาทติยท์ี ่18 เมษายน 2021 ระหวา่งเวลา 9.00 

น. ถงึ 20.00 น. 

 

ในวนัเลอืกตัง้ 

คณุสามารถลงคะแนนเสยีงเฉพาะในหน่วยเลอืกตัง้ทีร่ะบุในใบแจง้เตอืนสทิธกิารลงคะแนนเสยีงที่

สง่ใหค้ณุเท่าน้ัน 

 

การลงคะแนนเสยีงจากทีบ่า้น: 

 

หากความสามารถในการเคลือ่นไหวของคณุมอียูอ่ยา่งจ ากดัจนท าใหค้ณุไม่สามารถไปยงัหน่วย

เลอืกตัง้โดยปราศจากความยากล าบากอยา่งไม่สมเหตสุมผล 

คณุสามารถลงคะแนนเสยีงจากทีบ่า้นในชว่งการลงคะแนนเสยีงลว่งหนา้ 

 

คณุตอ้งลงทะเบยีนการลงคะแนนเสยีงจากทีบ่า้นกอ่นวนัองัคารที ่6 เมษายน 2021 กอ่น 

16.00 น. เพือ่ทีจ่ะลงทะเบยีนดงักลา่ว 

โปรดตดิตอ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่สว่นกลางของเขตเทศบาลทีค่ณุอาศยัอยู ่

ขอ้มูลการตดิตอ่ของคณะกรรมการน้ันอยูใ่นใบแจง้เตอืนสทิธกิารลงคะแนนเสยีงของคณุ 

ภายใตเ้งือ่นไขบางประการ ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นครวัเรอืนเดยีวกนัสามารถลงคะแนนเสยีงพรอ้มกนัได ้
 

การลงคะแนนเสยีงผา่นจดหมาย: 

 

หากคณุอยูต่า่งประเทศระหวา่งชว่งเลอืกตัง้ลว่งหนา้และในวนัเลอืกตัง้จรงิ 

คณุสามารถลงคะแนนเสยีงผ่านจดหมายจากตา่งประเทศได ้

 

เพือ่ทีจ่ะลงคะแนนเสยีงผ่านจดหมาย 

โปรดสัง่เอกสารการลงคะแนนเสยีงทีจ่ าเป็นจากบรกิารออนไลนข์องกระทรวงยตุธิรรมใหส้ง่ไปยงั

ทีอ่ยูใ่นตา่งประเทศของคณุ โดยสามารถสัง่ไดไ้ม่เกนิสามเดอืนกอ่นวนัเลอืกตัง้จรงิ 

ในฐานะบุคคลทีม่สีทิธลิงคะแนนเสยีง 

คณุมหีนา้ทีก่ารสัง่เอกสารการลงคะแนนเสยีงทีจ่ าเป็นในเวลาทีก่ าหนด 

เพือ่ใหค้ณุสามารถสง่คนืบตัรลงคะแนนในซองจดหมายไปยงัคณะกรรมการการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่

สว่นกลางของเขตเทศบาลของคณุภายในเวลาทีก่ าหนดในกฎหมายเลอืกตัง้ 
 



 

วธิกีารลงคะแนนเสยีง 
 

เพือ่ทีจ่ะลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ระหวา่งชว่งเลอืกตัง้ลว่งหนา้หรอืในวนัเลอืกตัง้จรงิ 

ใหไ้ปทีห่น่วยเลอืกตัง้ในทอ้งถิน่ 

คณุสามารถลงคะแนนเสยีงใหเ้ฉพาะผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ในรายชือ่หลกัของผูล้งสมคัรรบัเลอืกตั้

งในเขตเทศบาลของคณุเท่าน้ัน 

 

1 ) พสูิจนต์วัคนกบัเจา้หน้าทีเ่ลอืกต ัง้ โดยการแสดงหนังสอืเดนิทาง บตัรประจ าตวัประชาชน 

ใบขบัขี ่หรอืเอกสารอืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั เจา้หนา้ทีเ่ลอืกตัง้จะมอบบตัรเลอืกตัง้ใหแ้กค่ณุ 

 

2 ) เขา้คูหาเลอืกต ัง้ จะสามารถเขา้ในคหูาเลอืกตัง้ไดค้ร ัง้ละหน่ึงคนเท่าน้ัน 

 

3 )

เขยีนหมายเลขของผูล้งสมคัรรบัเลอืกต ัง้ทีคุ่ณตอ้งลงคะแนนเสยีงบนบตัรเลอืกต ัง้ข

องคุณ คณุสามารถลงคะแนนใหก้บัผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ไดห้น่ึงคนเท่าน้ัน 

เขยีนหมายเลขผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ในวงกลมในบตัรเลอืกตัง้ของคณุ หา้มเขยีนหรอืวาดภาพใด ๆ 

บนบตัรเลอืกตัง้ของคณุ พบับตัรเลอืกตัง้ 

เพือ่ไม่ใหม้ผูีใ้ดเห็นหมายเลขทีค่ณุเขยีนในบตัรเลอืกตัง้ 

 

4 ) น าบตัรเลอืกต ัง้ทีพ่บัแลว้ของคุณไปใหเ้จา้หน้าทีเ่ลอืกต ัง้ 

พวกเขาจะประทบัตราทีบ่ตัรเลอืกตัง้ 

 

5a  )หากคณุลงคะแนนเสยีงในวนัเลอืกตัง้จรงิ 

ใหห้ยอ่นบตัรเลอืกต ัง้ทีป่ระทบัตราแลว้ในหบีเลอืกต ัง้ 

 

5a  )หากคณุลงคะแนนเสยีงลว่งหนา้ เจา้หน้าทีเ่ลอืกต ัง้จะใหซ้องเลอืกต ัง้แกคุ่ณ 

เพือ่ใหคุ้ณเกบ็บตัรเลอืกต ัง้ทีป่ระทบัตราแลว้ของคุณไวภ้ายใน 

 

หากความสามารถในการเขยีนหมายเลขผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ของคณุบกพรอ่งเป็นอยา่งมาก 

คณุสามารถขอใหผู้ช้ว่ยเลอืกตัง้หรอืเจา้หนา้ทีก่ารเลอืกตัง้ทีค่ณุเลอืกชว่ยคณุลงคะแนนเสยีง 

ผูช้ว่ยของคณุจะตอ้งไม่เป็นผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืมญีาตใิกลช้ดิเป็นผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

ผูช้ว่ยของคณุจะตอ้งรกัษาการเลอืกตัง้ของคณุไวเ้ป็นความลบั น่ันคอืเก็บขอ้มูลใด ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงคะแนนของคณุไวเ้ป็นความลบั 

  



 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ 

 ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ 

กรณุาตดิตอ่คณะกรรมการการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่สว่นกลางของเขตเทศบาลของคณุ 

สามารถสง่ขอ้สงสยัใด ๆ 

เกีย่วกบัสทิธกิารลงคะแนนเสยีงสว่นบุคคลไปทีห่น่วยงานบรกิารขอ้มูลประชากรและดจิติ

อล 

ขอ้มูลการตดิตอ่ทัง้สองหน่วยงานน้ันอยูใ่นใบแจง้เตอืนสทิธกิารลงคะแนนเสยีงของคณุ 

 

 ทีอ่ยูแ่ละเวลาท าการของหน่วยเลอืกตัง้ลว่งหนา้ 

ค าแนะน าในการสัง่เอกสารการลงคะแนนเสยีงผ่านจดหมาย 

ขอ้มูลของผูล้งสมคัรรบัเลอืกตัง้ 

และขอ้มูลการเลอืกตัง้อืน่น้ันอยูใ่นเว็บไซตก์ารเลอืกตัง้ของกระทรวงยตุธิรรมที ่

www.vaalit.fi 

 

 ขอ้มูลเกีย่วกบัการลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ในการเลอืกตัง้ทอ้งถิน่น้ันอยูใ่นหนา้เพจการเลอืกตั้

งของกระทรวงยตุธิรรมหลงัจากวนัที ่ 18 มนีาคม 2021 

ขอ้มูลเกีย่วกบัหน่วยเลอืกตัง้ลว่งหนา้จะปรากฎหลงัจากวนัที ่ 1 กมุภาพนัธ ์ 2120  

 

 

 

หน่วยงานบรกิารขอ้มูลประชากรและดจิติอล, 2 ธนัวาคม 2020 


