Bästa unga väljare,
Gratulerar – i Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 har du för första gången rätt att rösta! I valet väljs Finlands ledamöter
till Europaparlamentet för de följande fem åren.
I Europaparlamentet fattas beslut som berör oss alla, och genom att rösta kan du påverka saker som står dig nära. Är fri
rörlighet, internationella studiemöjligheter, dina rättigheter som arbetstagare, medborgerliga friheter, konsumentskydd eller
bekämpning av klimatförändringen viktiga frågor för dig? Europaparlamentet fattar beslut om alla dessa ärenden.
Kandidaterna i valet ställs upp av partier och valmansföreningar. Kandidaterna är desamma i hela landet, så du kan rösta på
vilken kandidat som helst oberoende av var du bor. När du röstar på en kandidat röstar du samtidigt på det parti eller den
gemensamma lista som kandidaten hör till i Finland. Valresultatet fastställs på basis av de röstetal som vart och ett parti eller
var och en gemensam lista har fått. De kandidater som får de största personliga röstetalen i partiet eller på listan blir valda. En
enda röst kan alltså avgöra vem som blir vald.
Du kan rösta antingen på valdagen söndagen den 25 maj eller på
förhand mellan den 14 och den 20 maj (utomlands mellan den 14 och
den 17 maj).
På förhand kan du rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som
helst i Finland eller utomlands, till exempel på din studieort eller på
resa. Förhandsröstning ordnas bl.a. på kommunala ämbetsverk, på
postkontor och i köpcentrum.
På valdagen kan du rösta enbart i din egen vallokal. Information om
din vallokal finns på det meddelandekort som du får med posten. På
valdagen är alla vallokaler öppna mellan klockan 9 och 20.
Du ska ta ett identitetsbevis med dig till vallokalen. Du kan också ta med
meddelandekortet, men du måste inte ha med det.
För att få mer information om förhandsröstningsställena och andra
valfrågor kan du besöka webbplatsen www.vaalit.fi, skanna bifogade
QR-kod eller ringa det avgiftsfria servicenumret 0800 9 4771. Vaalit.
fi erbjuder information om valfrågor också på Facebook och Twitter. På
justitieministeriets YouTube-kanal finns också videoklipp om hur det går
till att rösta.

Nu är det din tur att delta och påverka!

Justitieministeriet				
vaalit@om.fi				

Som bilaga finns en broschyr om Europaparlamentsvalet utarbetat av
Finlands Ungdomssamarbete – Allians och Europaparlamentets informationskontor i Finland.

Europaparlamentets informationskontor i Finland
ephelsinki@europarl.europa.eu

