Bästa unga väljare,
Gratulerar – i kommunalvalet den 28 oktober 2012 har du för första gången rätt att rösta! I valet väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige för följande fyra år.
I kommunernas fullmäktige fattas beslut som berör oss alla och genom att rösta kan du påverka saker som står dig nära. Det är
säkert viktigt för dig att det i din hemkommun finns hobby-, mötes- och utbildningsplatser för ungdomar, att hälsovårds- och
bibliotekstjänsterna fungerar och att miljön är välskött. Kommunfullmäktige behandlar även dessa ärenden.
Kandidaterna i valet ställs upp av partier och valmansföreningar. När du röstar på en kandidat röstar du samtidigt på det parti
eller den gemensamma lista som kandidaten hör till. Antalet platser i fullmäktige avgörs enligt partiets eller den gemensamma
listans röstetal. De kandidater som får de största personliga röstetalen i
partiet eller på listan blir valda. En enda röst kan avgöra vem som blir
vald.
Du kan rösta antingen på valdagen söndagen den 28 oktober eller på
förhand i Finland mellan den 17 och den 23 oktober eller utomlands
mellan den 17 och den 20 oktober.
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. 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 får du i ett meddelandekort som du får med posten. På valdagen
är vallokalerna 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 kan du
besöka www.vaalit.fi eller ringa det avgiftsfria servicenumret 0800 9
4771 (svenska) eller 0800 9 4770 (finska). På dessa tjänster ges också
annan information om val. Du kan även bekanta dig med justitieministeriets Vaalit.fi-sida på Facebook.
Bifogat sänds Finlands Ungdomssamarbete Allians broschyr om
kommunalvalet.
Rösten ger makt – nu är det din tur att påverka.
Justitieministeriet
vaalit@om.fi

