Gratulerar – du har för första gången rätt att rösta i statliga val i Finland!
Nästa val är riksdagsvalet i april och europaparlamentsvalet i maj.
Här ser du de datum som är viktiga med tanke på valen.
Riksdagsvalet:

valdag söndagen den 14 april 2019
förhandsröstning i Finland den 3–9 april 2019
och utomlands den 3–6 april 2019
Europaparlamentsvalet:
valdag söndagen den 26 maj 2019
förhandsröstning i Finland den 15–21 maj 2019
och utomlands den 15–18 maj 2019
Du kan rösta antingen på förhand eller på
valdagen. På förhand kan du rösta på vilket allmänt
förhandsröstningsställe som helst i Finland.
Förhandsröstning ordnas bland annat på kommunala
ämbetsverk, på postkontor och i köpcentrum.
Utomlands går det att rösta på förhand vid vissa finska
beskickningar.
På valdagen kan du rösta enbart i din egen vallokal.
Den anges på den anmälan om rösträtt som du får
med posten. Du behöver inte ha själva anmälan om
rösträtt med dig när du röstar, men du kan ta med den
om du vill.
Ta med ditt identitetsbevis till röstningsstället, t.ex.
ett av polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort
eller någon annan motsvarande handling försedd
med foto. Om du behöver hjälp med att rösta, kan en
valfunktionär eller ett valbiträden hjälpa dig.

I riksdagsvalet 2019 blir det för första gången
möjligt att brevrösta. Denna möjlighet är avsedd
för röstberättigade personer som bor eller vistas
utomlands vid tidpunkten för valet. Anvisningar och
tidtabeller för förhandsröstningen finns på adressen
www.vaalit.fi/sv/brevrostning.
Mer information om val och röstning får du på adressen
www.valfinland.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. Kandidaterna presenteras bl.a.
i tidningar, tv och olika mediers kandidattester.
Rösträtten är förknippad med valhemlighet.
Valhemligheten betyder att ingen behöver berätta för
någon annan vilken kandidat man röstar på.

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

Statsmakten i Finland tillkommer enligt grundlagen
folket, som företräds av riksdagen. De beslut riksdagen
fattar påverkar livet för alla som bor i Finland.

Att stifta lagar är en av riksdagens viktigaste uppgifter.
En annan viktig uppgift riksdagen har är att fatta beslut
om statsbudgeten. I statsbudgeten bedöms det vilka
inkomster och utgifter staten kommer att ha under
följande år. Riksdagen övervakar också statsfinanserna.
Riksdagen väljer statsministern och övervakar
regeringens verksamhet. Riksdagen godkänner också
de viktigaste internationella avtal som är bindande
för Finland och påverkar dessutom ärenden inom
Europeiska unionen.
Riksdagsval förrättas vart fjärde år. I valet väljs 200
riksdagsledamöter. I riksdagsvalet är Finland indelat i
13 valkretsar. Varje valkrets har egna kandidater, som
ställs upp av partier och valmansföreningar. Du kan
bara rösta på en kandidat inom din egen valkrets.

Europaparlamentsvalet

Europaparlamentet är ett av Europeiska unionens
(EU) lagstiftningsorgan. Där fattas beslut som
påverkar våra dagliga liv, så genom att rösta
kan du påverka ärenden som berör dig. Är fri
rörlighet, internationella studiemöjligheter, dina
rättigheter som arbetstagare, medborgerliga fri- och
rättigheter, konsumentskydd eller bekämpning av
klimatförändringen viktigt för dig? Europaparlamentet
fattar beslut också om de här frågorna.
EU-medborgarna väljer ledamöterna till
Europaparlamentet genom direkta val som förrättas
i alla medlemsstater vart femte år. Antalet finländska
ledamöter i Europaparlamentet ökar år 2019 från 13
till 14 på grund av att Förenade kungariket lämnar
EU den 29 mars 2019.
Kandidaterna i valet ställs upp av partier och
valmansföreningar. I europaparlamentsvalet utgör
hela Finland en valkrets. Det betyder att kandidaterna
i valet är uppställda i hela landet, så du kan rösta på
vilken som helst av kandidaterna i Finland.

Välkommen till justitieministeriets
valsidor! På webbplatsen
www.valfinland.fi hittar du allmän
information om val, röstning och
partier.

www.valfinland.fi

Riksdagsvalet

