Bästa unga väljare
Gratulerar – du har för första gången rätt att rösta i kommunalval.
Valet förrättas på söndagen den 9 april 2017.
Du kan rösta antingen på valdagen den 9 april 2017 eller på förhand. Din vallokal anges
på anmälan om rösträtt som du får med posten. På valdagen får du rösta enbart i din egen
vallokal. Vallokalerna är öppna på valdagen mellan klockan 9 och 20.
Förhandsröstning ordnas i Finland den 29.3–4.4.2017. Det är möjligt att rösta på
förhand bland annat på kommunala ämbetsverk, i köpcentrum och på postkontor. Med
anmälan om rösträtt skickas en förteckning över förhandsröstningsställena nära din hemadress. Utomlands går det att rösta på förhand vid vissa finska beskickningar under tiden
29.3–1.4.2017. På förhand får du rösta på vilket förhandsröstningsställe som helst.
Du har rätt att påverka genom att rösta.
Använd din rösträtt!

Johanna Suurpää
direktör, justitieministeriet

Besöksadress
Södra esplanaden 10
HELSINGFORS

Postadress
PB 25
00023 STATSRÅDET

Telefon
02951 6001

Fax
09 1606 7524

E-post
justitieministeriet@om.fi
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inland har indelats i kommuner med

Kandidater ställs upp av partier och valmans-

en lokal förvaltning. Kommunerna ska

föreningar. Fullmäktigeplatserna fördelas mellan

ordna många olika tjänster för sina invå-

partierna och valmansföreningarna enligt hur
många röster deras kandidater får. De kandidater

nare, och svarar bl.a. för:

som får de största personliga röstetalen i ett parti

• undervisning och skolmat

eller en lista blir valda. En enda röst kan avgöra

• bibliotekstjänster
• sysselsättning och företagens förutsättningar
för framgång

vem som blir vald.
Kandidatnumren finns framlagda bland annat

• underhåll av gator och vägar, sandning,

i vallokalerna. Kandidaterna presenteras bl.a. i tid-

gatlyktor

ningar, i televisionen och i olika kandidattester som

• vidareutbildning och dagvårdsplatser

finns på webben. Mer information om valet ges på

• ungdomslokaler och -verksamhet

webben på adressen www.vaalit.fi och på justitie-

• vatten- och avloppsnät

ministeriets avgiftsfria servicenummer 0800 9 4771.

• park- och hobbyområden, idrottsanläggningar,

Vaalit.fi ger information om valfrågor också i sociala
medier, till exempel på Facebook och Twitter. På

byggande och planläggning av tomter

justitieministeriets Youtube-kanal finns dessutom
För att finansiera tjänsterna samlar kommunen

videofilmer om röstning.

in skatt av invånarna. Till följd av landskapsreformen kommer kommunernas uppgifter att ändras

Bifogat till detta brev finns också Finlands

i framtiden. Fullmäktige har högsta beslutanderätt

Ungdomssamarbete – Allians rf:s broschyr om

i kommunen, och fullmäktigeledamöterna och deras

kommunalvalet.

ersättare väljs av invånarna genom kommunalval
vart fjärde år.
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