Hyvä uusi äänestäjä
Onneksi olkoon – olet oikeutettu äänestämään tammikuussa 2018 toimitettavassa tasavallan presidentin vaalissa!
Presidentinvaalin ensimmäisellä kierroksella voit äänestää joko vaalipäivänä tai ennakkoon. Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018. Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa 17.-23.1.2018 ja ulkomailla
17.-20.1.2018.
Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä ensimmäisessä vaalissa yli puolet annetuista äänistä, tulee hän
valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten
ääniä saaneen ehdokkaan kesken sunnuntaina 11.2.2018. Ennakkoon voit äänestää mahdollisessa
toisessa vaalissa kotimaassa 31.1.-6.2.2018 ja ulkomailla 31.1.-3.2.2018.
Koska presidentinvaali voi olla kaksivaiheinen, saat postitse samalla kertaa kaksi samansisältöistä
ilmoituskorttia. Niissä on nimesi, vaalipäivä ja äänestyspaikkasi.
Äänestäminen on sinun oikeutesi – käytä äänioikeuttasi.
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Näin äänestät
Ennakkoon voit äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa tai ulkomailla. Ennakkoäänestyspaikkoja on esimerkiksi kunnan virastoissa, posteissa ja kauppakeskuksissa. Ulkomailla voit äänestää ennakkoon Suomen edustustoissa ja niiden toimipaikoissa. Tiedot kaikista ennakkoäänestyspaikoista löytyvät vaalit.fi -verkkosivustolta.
Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi, jonka tiedot näet sinulle postitse saapuvasta ilmoituskortista. Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20.
Äänestäessäsi tarvitset mukaan henkilöllisyystodistuksen. Voit ottaa mukaan myös ilmoituskortin, mutta se ei
kuitenkaan ole välttämätön. Jos tarvitset apua äänestämisessä, vaalivirkailija tai vaaliavustaja auttaa sinua.
Ehdokkaiden numerot löytyvät muun muassa äänestyspaikoilta. Tietoa ehdokkaista saat esimerkiksi lehdistä,
televisiosta ja internetin vaalikoneista. Lisätietoa vaaleista saat www.vaalit.fi-sivustolta sekä oikeusministeriön
maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770. Oikeusministeriön vaalit.fi viestii vaaliasioista myös sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa ja Twitterissä. Lisäksi oikeusministeriön Youtube-kanava sisältää videoita äänestämisestä.
Lue lisää
Tietoa tasavallan presidentin vaalista eri kielillä:
http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/presidentinvaali/tietoapresidentinvaalistaerikielilla.html
Facebook: Vaalit.fi
Twitter: @VaalitFI
Youtube: Oikeusministeriö Justitieministeriet
Tasavallan presidentin tehtävistä
Suomen ylin valtioelin on eduskunta. Se käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää valtiontaloudesta. Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä hallitus, jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.
Tasavallan presidentin tehtävät liittyvät ennen muuta ulkopolitiikkaan. Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja niihin liittyvistä Suomen päätöksistä vastaa puolestaan valtioneuvosto, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä.
Presidentti tekee päätöksensä lähtökohtaisesti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta. Hän nimittää eduskunnan valitseman pääministerin sekä muut ministerit pääministerin ehdotuksen mukaisesti. Presidentti vahvistaa eduskunnan hyväksymät lait. Presidentti myös nimittää tuomarit ja eräät valtion korkeimmat virkamiehet.
Hän voi yksittäisessä tapauksessa armahtaa tuomioistuimen määräämästä rangaistuksesta joko kokonaan tai
osittain. Presidentti on puolustusvoimien ylipäällikkö. Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan
suostumuksella.
Äänioikeus
Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

