Selkoesite

EUROPARLAMENTTIVAALIT
2019
Ennakkoäänestys 15.–21.5.2019
Vaalipäivä sunnuntaina 26.5.2019

Äänestäminen
on helppoa!

Europarlamenttivaalit 2019
Euroopan parlamentti säätää lakeja,
jotka vaikuttavat päivittäiseen elämäämme.
Parlamentti myös päättää EU:n talousarviosta.
EU-maiden kansalaiset valitsevat
Euroopan parlamentin jäsenet vaaleilla joka viides vuosi.
Vaalit järjestetään kaikissa EU:n jäsenmaissa samaan aikaan.
Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 26.5.
Ennakkoäänestys on 15.–21.5.
Suomesta valitaan Euroopan parlamenttiin 13 jäsentä.
Ehdokkaita voivat asettaa puolueet ja valitsijayhdistykset.
Kaikki ehdokkaat ovat ehdolla koko maassa.
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Keneltä saat apua?
Vaalivirkailijat neuvovat sinua äänestyspaikalla
ennakkoäänestyksessä ja vaalipäivänä.
Äänestyspaikalla on myös vaaliavustaja.
Voit pyytää hänet avuksi äänestyskoppiin,
jos et itse pysty täyttämään äänestyslippua.
Vaaliavustajana voi toimia myös henkilö,
jonka olet itse valinnut, esimerkiksi omainen tai läheinen.
Vaaliavustaja ei saa kuitenkaan olla ehdokas
tai ehdokkaan läheinen.
Vaaliavustaja ei saa kertoa kenellekään, ketä äänestit.

Vaalisalaisuus
Jokainen päättää itse, haluaako äänestää ja ketä äänestää.
Vaalisalaisuus tarkoittaa sitä,
että sinun ei tarvitse kertoa kenellekään,
ketä äänestät.
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Kuka saa äänestää?
Sinä voit äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa,
•

jos olet Suomen kansalainen

•

jos olet jonkin muun EU-maan kansalainen
ja olet ilmoittautunut äänioikeusrekisteriin
Suomessa 7.3.2019 mennessä.

Saat äänestää vaaleissa joko ennakkoon tai vaalipäivänä,
jos täytät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 26.5.2019.
Voit äänestää vain yhden EU-maan europarlamenttivaaleissa.

Ilmoitus äänioikeudesta tulee kotiin
Lähettäjä

Uudenmaan maistraatti, Helsingin yksikkö
Albertinkatu 25
00180 HELSINKI
puh. 029 553 6370
FINLAND

244054

00800 - 175

Vastaanottaja

Sukunimi-Sukunimi
Etunimi Etunimi Etunimi
Pohjoinen Rautatiekatu 28 A 36
00160 HELSINKI
FINLAND

Ilmoitus äänioikeudesta
europarlamenttivaaleissa
Teillä on äänioikeus sunnuntaina 26.5.2019 Suomessa
toimitettavissa europarlamenttivaaleissa.
Voitte äänestää joko vaalipäivänä tässä ilmoituksessa
mainitussa äänestyspaikassa tai ennakkoäänestysaika
na missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa
kotimaassa tai ulkomailla taikka tietyin edellytyksin laitos- tai kotiäänestyksessä. Jos asutte tai oleskelette ulkomailla ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän ajan, voitte
vaihtoehtoisesti äänestää kirjeitse ulkomailta. Tarkemmat äänestysohjeet löytyvät kääntöpuolelta.
Teidän on todistettava henkilöllisyytenne äänestäessänne.

Kunta, äänestysalue sekä vaalipäivän äänestyspaikka

Helsinki
5A Punavuori A
Punavuoren asukastalo Betania
Perämiehenkatu 13

Ennakkoäänestyksen ajanjakso.
Ennakkoäänestyspaikka voi olla avoinna lyhyemmän ajan.

Suomessa 15. - 21.5.2019 ja
ulkomailla 15. - 18.5.2019

Vaalipäivän äänestysaika

Yleiset ennakkoäänestyspaikat aukioloaikoineen

26.5.2019 klo 9.00 - 20.00

www.vaalit.fi ja tämän ilmoituksen liite

Tietolähde: Väestötietojärjestelmä 5.4.2019

Jos sinulla on oikeus äänestää, saat siitä kotiisi kirjeen.
Kirjeessä on äänioikeusilmoitus,
jossa on tieto äänestyspaikastasi vaalipäivänä.
Mukana on myös luettelo ennakkoäänestyspaikoista.
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Ketä voit äänestää?
Jokaisella ehdokkaalla on oma ehdokasnumeronsa.
Voit äänestää ketä tahansa ehdokasta
Suomen europarlamenttivaaleissa.
Tietoa ehdokkaista saat esimerkiksi
lehdistä, televisiosta tai internetistä.

Kotiäänestys
Jos olet vaikeasti vammautunut tai pitkäaikaisesti sairas,
voit äänestää ennakkoon kotonasi.
Sinun pitää ilmoittautua kotiäänestykseen
14.5.2019 kello 16 mennessä
oman kuntasi keskusvaalilautakunnalle.
Lautakunnan puhelinnumero on äänioikeusilmoituksessa.
Saat lautakunnalta myös lisätietoa kotiäänestyksestä.
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Näin äänestät ennakkoon
Voit valita, äänestätkö vaalipäivänä vai ennakkoon.
Voit äänestää ennakkoon 15.–21.5.2019
missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.
Ota äänestykseen mukaan henkilöllisyystodistus,
esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti.
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1

Näytä henkilöllisyystodistus vaalivirkailijalle.
Virkailija tarkistaa sen ja antaa sinulle äänestyslipun.

2

Mene äänestyskoppiin.
Kirjoita äänestyslippuun selvästi
sen ehdokkaan numero, jota äänestät.
Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta.

3

Taita äänestyslippu keskeltä.

4

Palaa vaalivirkailijan luokse.
Hän leimaa äänestyslipun
ja antaa sinulle ruskean kirjekuoren.
Laita äänestyslippu kuoreen ja liimaa kuori kiinni.
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Vaalivirkailija pyytää, että allekirjoitat lomakkeen.
Allekirjoituksella vakuutat,
että olet itse täyttänyt äänestyslipun,
saanut siihen leiman ja sulkenut sen kirjekuoreen.
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Lopuksi virkailija sulkee vaalikuoren
ja lomakkeen keltaiseen lähetekuoreen.

Näin äänestät vaalipäivänä
Vaalipäivänä 26.5.2019 äänestyspaikat
ovat auki kello 9–20.
Tarkista äänioikeusilmoituksesta, missä äänestyspaikkasi on.
Voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa,
joka lukee äänioikeusilmoituksessasi.
Ota äänestykseen mukaan henkilöllisyystodistus,
esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti.
1

Näytä henkilöllisyystodistus vaalivirkailijalle.
Virkailija tarkistaa sen, etsii nimesi vaaliluettelosta
ja antaa sinulle äänestyslipun.

2

Mene äänestyskoppiin.
Kirjoita äänestyslippuun selvästi
sen ehdokkaan numero, jota äänestät.
Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta.

3

Taita äänestyslippu keskeltä.

4

Palaa vaalivirkailijan luokse.
Hän leimaa äänestyslipun.

5

Pudota äänestyslippusi vaaliuurnaan.
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Äänestä europarlamenttivaaleissa!
Tässä esitteessä kerrotaan selkokielellä äänestämisestä
ja europarlamenttivaaleista 2019.
Lisää tietoa vaaleista:
vaalit.fi
eurovaalit.eu
selkokeskus.fi
Voit kysyä vaaleista ja äänestämisestä myös
oikeusministeriön palvelunumerosta 0800 9 4770.

