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Bästa unga väljare
Följande riksdagsval ordnas i april i år och i det valet har du för första gången rätt att rösta – gratulerar!
Riksdagsval förrättas vart fjärde år. I valet väljs 200 riksdagsledamöter. Riksdagen fattar beslut om lagstiftningen som
gäller medborgarnas rättigheter och skyldigheter. Besluten är av avgörande betydelse för alla som bor i Finland, också
för dig.
Du kan rösta antingen på valdagen söndagen den 19 april 2015 eller vid förhandsröstningen som ordnas i Finland
8–14.4.2015 (utomlands 8–11.4.2015). När du går för att rösta ska du ta med dig ett identitetsbevis.
På valdagen kan du rösta enbart i din egen vallokal. På anmälan om rösträtt som du får med posten anges också din vallokal. Vallokalerna är öppna på valdagen mellan klockan 9 och 20.
På förhand kan du rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands. Under förhandsröstningsperioden kan du alltså rösta på den plats där du råkar befinna dig, t.ex. på studieorten eller på resa. Om du
är utomlands kan du rösta på förhand vid vissa finska beskickningar. I Finland ordnas förhandsröstning bland annat
på kommunala ämbetsverk, på postkontor och i köpcentrum. På anmälan om rösträtt finns en lista över förhandsröstningsställen nära din hemadress.
För riksdagsvalet är Finland indelat i 13 valkretsar. Varje valkrets har egna kandidater som ställs upp av partier och valmansföreningar. Du kan endast rösta på kandidater från din egen valkrets. Kandidatnumren finns framlagda bland annat
i vallokalerna. Information om kandidaterna sprids via tidningarna, televisionen och mediernas kandidattester.
Besök www.vaalit.fi/sv, skanna den bifogade QR-koden eller ring det avgiftsfria servicenumret 0800 9 4771 för mer
information. 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 till detta brev finns också Finlands Ungdomssamarbete – Allians rf:s broschyr om riksdagsvalet och om ungas valmaskin som hjälper dig hitta den lämpligaste kandidaten för just dig.
Rösten ger makt – nu är det din tur att påverka!
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