Ta

Bästa unga väljare
Gratulerar - du har för första gången rätt att rösta i allmänna val!
Valet av republikens president förrättas i januari. I den första omgången av presidentvalet kan du rösta antingen på förhand eller på valdagen. Valdagen är söndagen den 28
januari 2018. Förhandsröstning ordnas i Finland den 17–23.1.2018 och utomlands den
17.–20.1.2018.
Om en kandidat får mer än hälften av rösterna redan i den första omgången blir han eller hon vald till president. Om ingen av kandidaterna fått mer än hälften av rösterna,
blir det ett nytt val mellan de två kandidater som fått flest röster söndagen den 11 februari 2018. Förhandsröstningsperioden i den eventuella andra omgången är i Finland
31.1–6.2.2018 och utomlands 31.1–6.2.2018.
Eftersom det kan bli två omgångar i presidentvalet får du två likadana meddelandekort
med posten. På kortet finns ditt namn, valdagen och din vallokal.
Rösten ger makt - nu är det din tur att påverka.

Johanna Suurpää
direktör, justitieministeriet
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Hur går det till att rösta?
På förhand kan du rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands.
Förhandsröstning ordnas bl.a. på kommunala ämbetsverk, på postkontor och i köpcentrum. Utomlands kan du rösta på förhand vid finska beskickningar och deras verksamhetsställen. Information om
alla allmänna förhandsröstningsställen finns på webbplatsen vaalit.fi.
På valdagen kan du rösta enbart i den vallokal som anges på meddelandekortet du fått med posten.
På valdagen är vallokalerna öppna mellan klockan 9 och 20.
För att kunna rösta behöver du ett identitetsbevis. Du kan också ta med meddelandekortet, men du
måste inte ha med det. Om du behöver hjälp med att rösta, kan en valfunktionär eller ett valbiträde
hjälpa dig.
Kandidatnumren finns framlagda bland annat i vallokalerna. Kandidaterna presenteras bl.a. i tidningar, i televisionen och i olika kandidattester som finns på webben. Mer information om valet ges på
webben på adressen www.vaalit.fi och på justitieministeriets avgiftsfria servicenummer 0800 9 4771.
Justitieministeriets 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.
Bifogat sänds Finlands Ungdomssamarbete Allians broschyr om presidentvalet.
Läs mer:
Internet: vaalit.fi
Facebook: Vaalit.fi
Twitter: @VaalitFI
Youtube: Oikeusministeriö Justitieministeriet

