Soome parlamendi Eduskunta valimised 2019
Parlamendivalimised peetakse iga nelja aasta tagant.
Valimistel valivad Soome
kodanikud parlamenti 200 rahvasaadikut
meie ühiste asjade üle otsustama.
2019. aasta parlamendivalimised korraldatakse
pühapäeval 14.04.2019.
Eelhääletamine on Soomes 3.-9.04.2019
ja välisriigis 3.-6.04.2019.
Parlamendi ülesanded
Parlamendi kõige tähtsam ülesanne on võtta vastu seadused,
mille järgi ühiskond toimib.
Teine tähtis parlamendi ülesanne
on riigieelarve kinnitamine.
Riigieelarves määratakse kindlaks,
kust riik raha saab ja kuhu raha kasutatakse.
Parlament teeb ka riigi rahakasutuse järelevalvet
Parlament valib
riigi valitsusele peaministri
ja teeb valitsuse tegevuse järelevalvet.
Lisaks kujundab parlament,
Soome riigi arvamuse
paljudes Euroopa Liidu küsimustes.

Kes võib hääletada?
Te võite hääletada parlamendivalimistel, kui
 olete Soome kodanik; ja
 olete saanud 18-aastaseks hiljemalt 14.04.2019.
Valijakaart tuleb koju
Kui teil on õigus hääletada,
saate selle kohta kirja koju.
Kirjas on valijakaart,
kus on teave teie valmisjaoskonnast valimispäeval.
Samuti on kaasas eelhääletamise valimisjaoskondade nimekiri.
Keda võite hääletada?
Soome on jagatud 13 valimisringkonnaks.
Igas valimisringkonnas on oma kandidaadid.
Võite hääletada isikut,
kes on parlamendivalimiste kandidaadiks
teie valimisringkonnas.
Teie valimisringkond on valijakaardil kirjas.
Igal kandidaadil on oma kandidaadinumber.
Oma valimisringkonna kandidaatide numbrid
leiate muuhulgas valmisjaoskondadest.
Teavet kandidaatidest saate näiteks ajalehtedest,
televiisorist ja internetist.
Kodus hääletamine
Kui olete raske puudega
või pikaajaliselt haige,
võite hääletada eelhääletamisel kodus.
Te peate esitama taotluse kodus hääletamiseks
hiljemalt 02.04.2019 kell 16
oma valla keskvalimiskomisjonile.
Valimiskomisjoni telefoninumber on valijakaardil.
Lisateavet kodus hääletamise kohta

saate ka valimiskomisjonist.
Nii hääletate eelhääletamisel
Võite hääletada parlamendivalimistel eelhääletamisel
ükskõik millises eelhääletamise valimisjaoskonnas
Soomes või välisriigis.
Võtke hääletamisele kaasa isikut tõendav dokument,
näiteks pass, isikutunnistus (ID-kaart) või juhiluba.
1. Näidake isikut tõendavat dokumenti jaoskonnakomisjoni liikmele.
Jaoskonnakomisjoni liige kontrollib seda
ja annab teile hääletamissedeli.
2. Minge hääletamiskabiini.
Kirjutage hääletamissedelile selgelt
selle kandidaadi number, keda hääletate.
Ärge kirjutage hääletamissedelile
midagi muud.
3. Murdke hääletamissedel keskelt kokku.
4. Minge tagasi jaoskonnakomisjoni liikme juurde.
Ta lööb hääletamissedelile pitsati jäljendi
ja annab teile pruuni valimisümbriku.
Pange hääletamissedel ümbrikusse
ja liimige ümbrik kinni.
5. Jaoskonnakomisjoni liige palub teil
anda allkiri blanketile.
Allkirjaga kinnitate,
et olete hääletamissedeli ise täitnud,
saanud sellele pitsati jäljendi
ja sulgenud selle ümbrikusse.

6. Lõpuks sulgeb jaoskonnakomisjoni liige valimisümbriku
ja blanketi kollasesse ümbrikusse.
Kui olete hääletanud, võite eelhääletamise valimisjaoskonnast lahkuda.
Nii hääletate valimispäeval
Valimispäeval 14.04.2019 on valimisjaoskonnad avatud kell 9-20.
Kontrollige valijakaardilt,
kus teie valimisjaoskond asub.
Saate hääletada ainult selles valimisjaoskonnas,
Mis teie valijakaardil kirjas on.
Võtke hääletamisele kaasa isikut tõendav dokument,
näiteks pass, isikutunnistus (ID-kaart) või juhiluba.
1. Näidake isikut tõendavat dokumenti jaoskonnakomisjoni liikmele.
Jaoskonnakomisjoni liige kontrollib seda
ja annab teile hääletamissedeli.
2. Minge hääletamiskabiini.
Kirjutage hääletamissedelile selgelt
selle kandidaadi number, keda hääletate.
Ärge kirjutage hääletamissedelile midagi muud.
3. Murdke hääletamissedel keskelt kokku.
4. Minge tagasi jaoskonnakomisjoni liikme juurde.
Ta lööb hääletamissedelile pitsati jäljendi.
5. Asetage hääletamissedel valimiskasti.
Kui olete hääletanud, võite valimisjaoskonnast lahkuda.
Kellelt saate abi?
Jaoskonnakomisjoni liikmed nõustavad teid valimisjaoskonnas
eelhääletamisel ja valimispäeval.

Valimisjaoskonnas on ka valimisabistaja.
Võite paluda teda appi hääletamiskabiini,
kui te ei saa ise hääletamissedelit täita.
Valimisabistajaks võib olla ka isik,
kelle olete ise valinud,
näiteks omane või lähedane.
Valimisabistaja ei tohi siiski olla
kandidaat või kandidaadi lähedane.
Valimisabistaja ei tohi kellelegi rääkida,
keda te hääletasite.
Valimissaladus
Igaüks otsustab ise,
kas ta soovib hääletada ja keda ta hääletab.
Valimissaladus tähendab seda,
et te ei pea mitte kellelegi rääkima,
keda hääletate.

(TAGAKAAS)
Hääletage parlamendivalimistel!
Selles brošüüris räägitakse lihtsas keeles hääletamisest ja parlamendivalimistest
2019.
Lisateave hääletamise kohta:
vaalit.fi
selkokeskus.fi
Justiitsministeerium
Lihtsa keele keskus

