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Muista tilata 
kirjeäänestys- 

materiaali ajoissa. 

Seuraavien eduskuntavaalien aikaan ulkomailla asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut 
henkilöt voivat ennakkoäänestää kirjeitse. Kirjeäänestyksen käyttö edellyttää 
äänestysmateriaalin tilaamista hyvissä ajoin oikeusministeriön tilauspalvelusta. 
Vaihtoehtona säilyy ennakkoäänestys Suomen ulkomaanedustustoissa.  
 
TEKSTI: JUHA PELTONEN

K I R J E Ä Ä N E S T Y S

ULKOMAILTA VOI 
ÄÄNESTÄÄ KIRJEITSE
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KIRJEÄÄNESTYS on ollut käytössä jo pit-
kään melkein kaikissa EU-maissa sekä esimer-
kiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Suomessa 
ulkosuomalaisparlamentti on ajanut kirjeää-
nestystä jo lähes parikymmentä vuotta, ja nyt 
se vihdoinkin toteutuu ensi kevään eduskun-
tavaaleissa.  

– Tavoitteena on nostaa äänestysaktiivisuut-
ta helpottamalla äänestystapahtumaa, Suo-
mi-Seuran puheenjohtaja Jarmo Virmavirta 
sanoi Ulkosuomalaiset ja kirjeäänestys -semi-
naarissa lokakuussa.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Suomessa 
asuvien äänestysprosentti oli 66,8 ja ulkosuo-
malaisten 10,1 prosenttia. Johanna Peltonie-
men väitöstutkimuksen mukaan ulkosuoma-
laisten suurin syy äänestämättä jättämiseen oli 
äänestämisen vaikeus eli äänestyspaikan sijain-
ti liian kaukana.

Tutkimuksessaan Peltoniemi on myös tar-
kastellut kirjeäänestyksen vaikutusta äänestys-
vilkkauteen Ruotsissa ja Italiassa. Ruotsissa 
kirjeäänestys on ollut käytössä vuodesta 2002. 
Ulkoruotsalaisten äänestysaktiivisuus on nous-
sut vaali vaalilta ollen 32,4 prosenttia vuoden 

2014 vaaleissa, kun se ennen kirjeäänestystä 
vuonna 1998 oli 26,8 prosenttia. Luvut eivät ole 
täysin vertailukelpoisia muuttuneen rekisteröi-
tymisvaatimuksen takia.

Italiassa vaikutus on ollut suurempi. Vuon-
na 2006 mahdolliseksi tullut kirjeäänestysoi-
keus, oma vaalipiiri ja ehdokkaat nostivat ul-
koitalialaisten äänestysvilkkauden 38,9 pro-
senttiin. Edeltävissä vuoden 2001 vaaleissa se 
oli vain 4,4 prosenttia.

Peltoniemi ei usko kirjeäänestämisen lisäävän 
äänestysvilkkautta Suomen vaaleissa räjähdys-
mäisesti, pikemminkin Ruotsin mallin mukaan.

– Äänestysaktiivisuus riippuu siitä, miten 
tieto uudesta mahdollisuudesta saadaan peril-
le. Suurin kynnys on siinä, että äänioikeutetut 
ymmärtävät tilata kirjeäänestysmateriaalin tar-
peeksi ajoissa. Tiukka aikataulu voi vaikuttaa 
ensimmäisissä vaaleissa, hän sanoo.

ÄÄNESTYSMATERIAALI
PITÄÄ TILATA ITSE
Kirjeäänestystä voivat käyttää ulkomailla asu-
vat ja vaalien aikaan ulkomailla oleskelevat ää-
nioikeutetut.

Väestörekisterikeskus lähettää kaikille ääni-
oikeutetuille, myös ulkomailla asuville, ilmoi-
tuksen äänioikeudesta noin 40 päivää ennen 
vaalipäivää. Ilmoituskortti lähetetään siihen 
osoitteeseen, joka on tiedossa 51 päivää ennen 
vaaleja. 

Jos ilmoituskortti jää saamatta, on syynä to-
dennäköisesti Väestörekisterikeskukselta puut-
tuvat osoitetiedot. Se ei estä äänestämästä, 
mutta ilmoituskortista on kirjeäänestyksessä 
hyötyä. Ilmoituskortissa kerrotaan, missä vaa-
lipiirissä äänestäjä on äänioikeutettu, ja äänes-
täjän keskusvaalilautakunnan osoite, johon 
kirjeääni tulee lähettää. Ilmoituskortissa neu-
votaan myös, miten kirjeäänestyksen materi-
aali tilataan. 

Äänioikeutettu vastaa itse siitä, että hän tilaa 
kirjeäänestykseen tarvittavat asiakirjat ajoissa. 
Helpoiten se käy oikeusministeriön vaalit.fi-si-
vuille 14.1.2019 avautuvasta tilauspalvelusta. 
Asiakirjat voi tilata myös postitse tai sähköpos-
tilla. Tilauksessa pitää ilmoittaa äänioikeutetun 
nimi, henkilötunnus ja ulkomailla oleva posti-
osoite, johon kirjeäänestysmateriaali lähete-
tään.
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Human
Potential
Unlimited. tuni.fi

Figuring out your special 
interests to find a Bachelor’s? 

Wanting to grow your 
expertise with Master’s 
and beyond?

Choose your path 
from hundreds 
of options.

You’ve got 
potential!

p. 010 230 8400
www.punamusta.com

Painotuotteet Suurkuvatulostus Sähköiset julkaisut

Positiivisesti 
erilainen painotalo

PunaMusta on hyvässä tikissä oleva painotalo joka elää 
vahvasti tässä päivässä. Henkilökohtainen palvelu, laa-
tu ja tekemisen ripeys ovat meille itsestään selvyyksiä. 
Palvelemme asiakkaitamme lähes kaikilla graafisen alan 
tuotteilla aina aikakauslehtien painamisesta sanomaleh-
tipainoon ja myymäläsisustuksen rakentamisesta käynti-
korttiin. Toki huolehdimme myös tuotteesi suunnittelus-
ta ja painotuotteesi muuntamisesta sähköiseksi lehdeksi.
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DU KAN  
BREVRÖSTA 
FRÅN UTLANDET
RÖSTBERÄTTIGADE som bor el-
ler vistas utomlands under nästa 
riksdagsval kan förhandsrösta per 
brev. Alternativt kan de förhands-
rösta på finländska beskickningar 
utomlands. 

Läs hela artikeln i adressen 
suomi-seura.fi/suomen-silta-
lehti/. 

PÅ SVENSKA IN ENGLISH

K I R J E Ä Ä N E S T Y S

Ministeriön asiakaspalvelu neu-
voo puhelinnumerossa +358 295 
150 030 ja sähköpostitse kirjeaa-
nestys@vaalit.fi.

KAKSI TODISTAJAA 
TARVITAAN
Kirjeäänestysmateriaalin mukana 
tulevat äänestysohjeet ja tarvitta-
vat asiakirjat eli äänestyslippu ja 
vaalikuori sekä kirjeäänestyksen 
lähetekirje, joka äänestäjän tulee 
täyttää. Mukana on myös lähete-
kuori, johon lähetekirje ja vaali-
kuori suljetaan.

Ilmoituskortin voi laittaa lähete-
kuoreen päällimmäiseksi niin, että 
keskusvaalilautakunnan osoite nä-
kyy lähetekuoren osoiteikkunassa. 
Lähetekuori voidaan lähettää ai-
noastaan ulkomailta, mikä on voi-
tava todentaa kuoren merkinnöis-
tä, kunhan se on perillä viimeis-
tään 12.4.2019 kello 19. 

Äänestämistä varten paikalla 
täytyy olla kaksi täysi-ikäistä todis-
tajaa, jotka allekirjoittavat lähete-
kirjeen todistuksen siitä, että ää-
nestys on tapahtunut vaalisalaisuus 
säilyttäen ja vaalivapautta kunni-
oittaen. Todistajat eivät voi olla ää-
nestäjän sukulaisia.

Määräaikaan mennessä kirjeää-
nestyksen kautta saapuneet äänes-
tysliput lasketaan yhdessä muiden 
ennakkoäänten kanssa.

Kirjeäänestystä voivat käyttää 
myös sellaiset äänioikeutetut, jotka 
oleskelevat ulkomailla matkan tai 
muun tilapäisen syyn takia sekä 
ennakkoäänestysaikana että varsi-
naisena vaalipäivänä. Kirjeäänes-

tysmateriaali on silloinkin tilattava 
ulkomaiseen osoitteeseen, ja se tu-
lee postittaa takaisin ulkomailta. 
Kirjeääntä ei saa lähettää Suomes-
ta.

Kirjeäänestyksen rinnalla säilyy 
mahdollisuus ennakkoäänestyk-
seen Suomen ulkomaanedustus-
toissa. Viime eduskuntavaaleissa 
Suomen edustustoissa ja niiden 
toimipaikoissa 89 valtiossa. Ennak-
koäänestystä ulkomailla käytti 
noin 35 500 äänestäjää.

NELJÄNNESMILJOONA 
ÄÄNIOIKEUTETTUA 
ULKOMAILLA
Viime presidentinvaaleissa ulko-
mailla asuvia äänioikeutettuja oli 
251 201, mikä oli 5,6 prosenttia 
kaikista äänioikeutetuista. Se on 
enemmän kuin esimerkiksi Kes-
ki-Suomen vaalipiirissä, josta va-
litaan kymmenen kansanedustajaa. 
Samankokoinen väestöryhmä ovat 
Suomessa asuvat suomenruotsalai-
set.

Suhteessa eniten ulkomailla 
asuu Ahvenanmaan vaalipiirin ää-
nioikeutetuista, 22,7 prosenttia. 
Lukumääräisesti eniten ulkosuo-
malaisia on Helsingin vaalipiiristä, 
seuraavaksi eniten Uudeltamaalta.

– Emme puhu marginaaliryh-
mästä, johtaja Johanna Suurpää 
oikeusministeriöstä totesi kirjeää-
nestysseminaarissa.

› Katso Kirjeäänestys ja ulko-
suomalaiset -seminaarin tallenne 
osoitteessa www.suomi-seura.fi

eira.fi

Mietitkö opintoja yliopistossa? Onko lukio vielä 
suorittamatta? Haluatko korottaa arvosanojasi? 
Eiran aikuislukiossa opiskelu onnistuu myös 
etänä verkko-opiskeluna. Voit opiskella lukion 
suomeksi tai kaksikielisesti 
suomeksi ja englanniksi.

EIRASSA 
ON VARAA 
VALITA!

Ilmoittaudu ja aloita heti! 
www.eira.fi  applications@eira.fi

Aina on hyvä hetki 
aloittaa opiskelu!

LUKIO  |  HIGH SCHOOL  |  PERUSKOULU  |  FIRST STEPS IN FINLAND  |  AINEOPINNOT 

YOU CAN NOW
ABSENTEE VOTE
OVERSEAS
FINNS entitled to vote but living 
or residing overseas during the 
next Finnish parliamentary elec-
tions are allowed to vote absen-
tee in advance. Advance voting at 
Finnish foreign representations 
will remain an option as well. 

Read the whole article at 
suomi-seura.fi/suomen-silta-
lehti/

Rastikaari 12
FI-14200 Janakkala
Tel. +358 10 281 0690

www.ulkomaanmuutot.com
kahari@sci.fi
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K I R J E Ä Ä N E S T Y S

LISÄTIETOA  
KIRJEÄÄNESTYKSESTÄ
OIKEUSMINISTERIÖN VAALISIVUSTO 
WWW.VAALIT.FI
› ohjeita äänestäjälle
› ulkomaan ennakkoäänestyspaikat ja ehdokastiedot
› vaalien tulospalvelu

KIRJEÄÄNESTYKSEN ASIAKASPALVELU 
AUTTAA TARVITTAESSA 
› puh. +358 (0) 295 150 030, kirjeaanestys@vaalit.fi

Suomi-Seura ry 
www.suomi-seura.fi 
info@suomi-seura.fi 
puh. +358 (0)9 6841 210
› neuvontaa ja viestintää 

maailmalla asuville 
ja liikkuville suomalaisille
sekä tukea ulko-

 suomalaisyhteisöille

› ulkosuomalaisten
edunvalvontaa

Oletko maailmalla asuva suomalainen tai oleskeletko ulkomailla vaalien ajan? Mikäli vastasit kyllä, voit kevään 2019 eduskuntavaaleissa 
ensimmäistä kertaa valita kahden äänestystavan välillä: Kuten ennenkin, voit äänestää ennakkoon Suomen edustustoissa ja konsulaateissa. 
Löydät tiedot ennakkoäänestyspaikoista esimerkiksi osoitteesta www.vaalit.fi. Tai vaihtoehtoisesti, voit äänestää kirjeitse.

KIRJEÄÄNESTYS ULKOMAILLA 
OLESKELEVILLE SUOMALAISILLE

Ilmoita oikea osoitteesi Suomen 
väestötietojärjestelmään!

› tulosta ilmoituslomake osoitteesta
https://www.maistraatti.fi/
> Palvelut > Muuttoilmoitus

› toimita lomake maistraattiin sähköpostitse
address@maistraatti.fi tai postitse:

Länsi-Suomen Maistraatti
Seinäjoen yksikkö
PL 168, 60101 Seinäjoki, Finland

JOS ÄÄNESTÄT KIRJEITSE, TOIMI NÄIN:

1 Tilaa kirjeäänestysmateriaali

2 Selvitä vaalipiirisi ja 
ehdokkaan numero 

3 Äänestä

4 Postita kirjeääni Suomeen

Tilaa kirjeäänestysmateriaali hyvissä ajoin oikeusministeriön 
tilauspalvelusta osoitteessa www.vaalit.fi/kirjeaanestys. 
Tilauspalvelu avataan 14. tammikuuta 2019. 

Asiakaspalvelu auttaa tarvittaessa puh. +358 (0) 295 150 030 
(auki arkisin klo 8-16 Suomen aikaa), kirjeaanestys@vaalit.fi

Saat ilmoituskortin äänioikeudesta Suomen väestötieto-
järjestelmään merkittyyn osoitteeseen, joka on tiedossa 
51 päivää ennen vaaleja. Voit äänestää myös ilman 
ilmoituskorttia. Ilmoituskortti kertoo oikean keskusvaalilauta-
kunnan osoitteen, johon lähetät kirjeäänesi.

Postita kirjeäänesi ajoissa! Olet itse vastuussa siitä, että 
kirjeäänesi ehtii perille Suomeen oikealle keskusvaalilauta-
kunnalle viimeistään 12.4.2019 klo 19. Tämän jälkeen 
saapuneita ääniä ei oteta huomioon. Kirjettä ei saa postittaa 
Suomesta.

Kirjeäänestämisessä tarvitset kaksi täysi-ikäistä todistajaa. 
Kirjeäänestysmateriaali sisältää tarkemmat ohjeet.

K I R J E Ä Ä N E S T Y S
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