Bästä nya väljare
Gratulerar - i presidentvalet 2018 har du för första gången rätt att rösta!
Du kan rösta antingen på valdagen eller på förhand. 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 med posten två likadana meddelandekort
med uppgift om din vallokal på valdagen. På kortet finns ditt namn, valdagen och din vallokal.
Du har rätt att påverka genom att rösta. Använd din rösträtt.
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direktör, justitieministeriet

Besöksadress
Södra Esplanaden 10
HELSINGFORS

Postadress
PB 25
00023 STATSRÅDET

Tfn
02951 6001

Fax
09 1606 7730

E-postadress
justitieministeriet@om.fi

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 är det
möjligt att 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 samt 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.
Läs mer
Information om presidentvalet på olika språk:
http://www.vaalit.fi/sv/index/omval/presidentval/informationompresidentvalpaolikasprak.html
Facebook: Vaalit.fi
Twitter: @VaalitFI
Youtube: Oikeusministeriö Justitieministeriet
Information om republikens presidents uppgifter
Riksdagen är Finlands högsta statliga organ. Den utövar lagstiftningsmakt och beslutar också om statsfinanserna. Regeringsmakten utövas av republikens president och regeringen, vars medlemmar ska ha riksdagens
förtroende.
Republikens presidents uppgifter har närmast att göra med utrikespolitiken. Presidenten leder Finlands utrikespolitik i samverkan med statsrådet. Statsrådet svarar för den nationella beredningen av beslut som fattas i
Europeiska unionen och beslutar om Finlands åtgärder som hänför sig till dem, om inte beslutet kräver godkännande av riksdagen.
Presidenten fattar i regel sina beslut på förslag av statsrådet. Presidenten utnämner statsministern på förslag
av riksdagen samt andra ministrar enligt statsministerns förslag. Presidenten stadfäster lagarna som riksdagen
har antagit. Presidenten utnämner domarna och vissa av statens högsta tjänstemän. Han eller hon kan i enskilda fall besluta om benådning genom att mildra eller efterge av domstol bestämda straff. Presidenten är
överbefälhavare för försvarsmakten. Presidenten beslutar om krig och fred med riksdagens samtycke.
Rösträtt
Röstberättigad vid presidentval är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som senast på valdagen under
det första valet fyller 18 år.

