Bästa nya väljare
Gratulerar! Du har för första gången rätt att rösta i ett val. Nästa val som ordnas är
välfärdsområdesvalet i januari 2022. Välfärdsområdesvalet är ett nytt val för alla. Det här brevet
innehåller information om de viktigaste datumen och på vilket sätt du kan påverka genom att
rösta. Du kan rösta på valdagen eller på förhand.
Valdagen är söndagen den 23 januari 2022 och vallokalerna är öppna kl. 9–20.
På valdagen får du rösta enbart i din egen vallokal. Vallokalens adress står på den anmälan om
rösträtt du fått.
Förhandsröstning ordnas i Finland 12–18 januari 2022 och utomlands 12–15
januari 2022.
Om du hellre vill rösta på förhand än på valdagen, kan du göra det på vilket som helst av de
allmänna förhandsröstningsställena i hemlandet under öppettiderna. Förhandsröstning
ordnas bland annat på kommunala ämbetsverk och i köpcentrum. Utomlands går det att
förhandsrösta vid vissa finska beskickningar eller deras verksamhetsställen. Om du bor eller
vistas utomlands under valtiden har du också möjlighet att rösta per brev. För det ska du beställa
brevröstningshandlingarna till din adress utomlands.
Valfunktionären ber dig styrka din identitet
Därför ska du ta med ditt identitetsbevis när du går och röstar. Det kan vara till exempel ett av
polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort eller någon annan motsvarande handling försedd
med foto. Du behöver inte ha själva anmälan om rösträtt med dig när du röstar, men du kan ta
med den om du vill.
Information om val och röstning får du
på adressen www.vaalit.fi, på det avgiftsfria servicenumret 0800 9 4771 och på WhatsApp på
numret 050 438 8730. Vaalit.fi ger information om valfrågor också i sociala medier, till exempel
på Facebook och Twitter. På justitieministeriets Youtube-kanal finns dessutom videofilmer om
röstning. Du får information om kandidaterna till exempel på webben, i tidningar och på tv.
Bifogat till detta brev får du en broschyr med information om välfärdsområdesvalet och
ungdomars deltagande från Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians.

Rösten ger makt – nu är det din tur att påverka!

Johanna Suurpää
överdirektör, avdelningschef
justitieministeriet
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Välfärdsområdesval
Varför lönar det sig att rösta i välfärdsområdesval?
I valet väljs ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige som är välfärdsområdets högsta
beslutande organ. Genom att rösta i valet är du med och väljer vem som beslutar om social- och
hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet i ditt välfärdsområde. Välfärdsområdesfullmäktiges
mandatperiod börjar vid ingången av mars 2022 och fortsätter till utgången av maj 2025.
Vem kan du rösta på?
Vid välfärdsområdesvalet är välfärdsområdena valkretsar. Du kan rösta enbart på en kandidat som
ställts upp i ditt eget välfärdsområde. Kandidater har ställts upp av partier och valmansföreningar.
Varje kandidat har ett eget kandidatnummer.
Vad är ett välfärdsområde?
Tidigare ansvarade kommunerna för social- och hälsovårdstjänsterna och ordnandet av
räddningsväsendet. I social- och hälsovårdsreformen överförs dessa tjänster från ingången
av 2023 till nya välfärdsområden med självstyrelse. Det finns 21 välfärdsområden. Därtill
ansvarar Helsingfors stad för att ordna social- och hälsovården och räddningsväsendet inom
sitt område. I Helsingfors ordnas inte välfärdsområdesval, men också i Helsingfors finns
förhandsröstningsställen för väljare i andra välfärdsområden.
Mer information om reformen och välfärdsområdena:
https://soteuudistus.fi/sv/fragor-och-svar
Vad betyder rösträtt?
• Rösträtten är en allmän rättighet. Vid välfärdsområdesval kan finska medborgare som har fyllt
18 år och som är bosatta i Finland samt, på vissa villkor, medborgare i andra länder som är
bosatta i Finland rösta och ställas upp som kandidat. I detta val har dock varken Helsingforsbor
eller medborgare i andra länder som är bosatta i Helsingfors rösträtt.
• Rösträtten är lika, det vill säga varje röstberättigad har en röst.
• Rösträtten är en oöverlåtbar rättighet. Det betyder att rösträtten ska utövas personligen, och
ingen kan rösta på någon annans vägnar.
• Utövande av rösträtten är en rättighet, men inte en skyldighet. Du bestämmer själv om du vill
rösta i valet eller inte.
• Valhemlighet är en del av rösträtten. Du inte behöver avslöja för någon vem du har röstat på.
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