Bästa unga väljare
Gratulerar! Du har för första gången rätt att rösta i ett val. Nästa val som ordnas är kommunalvalet
i juni 2021. Det här brevet innehåller information om de viktigaste datumen med tanke på valet.
Du kan rösta på valdagen eller förhandsrösta.
Valdagen är söndagen den 13 juni 2021
På valdagen får du rösta enbart vid din egen vallokal. Vallokalens adress står på den anmälan om
rösträtt som du får. Vallokalerna är öppna klockan 9–20.
Förhandsröstning ordnas i Finland 26.5.–8.6.2021 och utomlands 2.–5.6.2021
Du kan förhandsrösta vid vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland under
öppettiderna. Förhandsröstning ordnas bland annat på kommunala ämbetsverk, bibliotek och i
köpcentrum. Utomlands går det att förhandsrösta per brev eller vid vissa finska beskickningar eller
deras verksamhetsställen. Tidsperioden för förhandsröstnigen i hemlandet är längre än vanligt,
två veckor, på grund av coronavirusepidemin. Du kan främja en jämnare fördelning av antalet
väljare genom att rösta på förhand i god tid innan förhandsröstningstiden går ut. Det kan ofta
uppstå rusning på förhandsröstningsställena på kvällen av den sista förhandsröstningsdagen.
Kom ihåg ditt identitetsbevis!
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. Det lönar sig dessutom att ta med en egen ansiktsmask.
Röstning under coronavirusepidemin
I samband med anmälan om rösträtt får du anvisningar om hur man röstar hälsosäkert.
Det är viktigt att använda ansiktsmask och handsprit på röstningsstället, samt att hålla ett
säkerhetsavstånd på 2 meter under röstningen. Valfunktionärerna övervakar din säkerhet vid
vallokalen och ger råd om hur man ska följa anvisningarna. Följ informationen om hur röstningen
ordnas i din hemkommun. För väljare med andningssymtom och väljare som läkare ordinerat
i karantän har det planerats särskilda åtgärder för möjliggörandet av röstningen. Väljarna kan
begära råd om specialarrangemangen av centralvalnämnden i den egna kommunen.
Var finns mer information?
Information om val och röstning samt röstning i coronatider får du på adressen www.valfinland.
fi, på det avgiftsfria servicenumret 0800 9 4771 och på WhatsApp på numret 050 438 8730.
Valfinland.fi ger information om valfrågor också i sociala medier, till exempel på Facebook och
Twitter. På justitieministeriets YouTube-kanal finns dessutom instruktionsfilmer om röstning.
Bifogat till detta brev får du en broschyr om kommunval och ungdomars deltagande från
Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians.

Rösten ger makt – nu är det din tur att påverka!
Johanna Suurpää
överdirektör, avdelningschef
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Kommunalval
Varför lönar det sig att rösta i kommunalval?
Finland är indelat i kommuner som har självstyre. Kommunerna fattar beslut om många viktiga
frågor och tjänster. Kommunerna uppbär skatt från sina invånare och tjänsterna finansieras med
dessa skatter.
Kommunerna ska ordna många olika tjänster för sina invånare, och svarar bl.a. för:
• undervisning och skolmat
• bibliotekstjänster
• sysselsättning och företagens förutsättningar
• underhåll av gator och vägar, sandning,
• gatlyktor
• dagvårdsplatser
• ungdomslokaler och -verksamhet
• vatten- och avloppsnät
• park- och hobbyområden, idrottsanläggningar,
• byggande och planläggning av tomter.
Kommunfullmäktige ansvarar för kommunens verksamhet och ekonomi. När du röstar är du med
och väljer medlemmar till fullmäktige i din kommun. I kommunalvalet väljs fullmäktige för en
period på fyra år.
Vem kan du rösta på?
Vid kommunalval får du rösta på en kandidat som ställts upp i din egen kommun. Kandidater kan
ställas upp av partier och valmansföreningar. Varje kandidat har ett eget kandidatnummer. Du kan
hitta information om kandidaterna i din kommun i tidningar, på tv och internet.
Valhemligheten
Kom ihåg att valhemligheten är en del av rösträtten. Du inte behöver avslöja för någon vem du har
röstat på.
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