Eka kerta.
Tasavallan presidentin virkakausi kestää kuusi vuotta.
Sama henkilö voidaan valita peräkkäin kahdeksi kaudeksi
eli 12 vuodeksi. Presidentin tulee olla syntyperäinen
Suomen kansalainen.

Presidentin tehtävät
Tasavallan presidentin tehtävät liittyvät ennen muuta
ulkopolitiikkaan. Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa
yhteistoiminnassa valtioneuvoston eli hallituksen kanssa.
Presidentti tekee valtaosan päätöksistään valtioneuvoston ehdotuksesta. Hän nimittää eduskunnan valitseman pääministerin sekä muut ministerit pääministerin
ehdotuksen mukaisesti. Presidentti vahvistaa eduskunnan
hyväksymät lait ja voi antaa asetuksia eduskunnan säätämän lain perusteella.
Tasavallan presidentti nimittää tuomarit ja valtion korkeimmat virkamiehet. Hän on puolustusvoimien ylipäällikkö. Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan
suostumuksella.

Presidentinvaali

Suomen kansa valitsee presidentin välittömällä eli suoralla
vaalilla. Vaali on tarvittaessa kaksivaiheinen. Jos kukaan ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa yli puolta annetuis-
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ta äänistä, järjestetään toinen vaali kahden viikon kuluttua.
Siinä ovat ehdolla kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta.
Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas tulee
valituksi presidentiksi.

missä voit äänestää?

Koska presidentinvaali voi olla kaksivaiheinen, saat postissa samalla kertaa kaksi samansisältöistä ilmoituskorttia
(ilmoitusta äänioikeudesta). Korteissa kerrotaan äänestyspaikkasi vaalipäivänä ja annetaan ohjeita äänestämisestä.
Ilmoituskorttien mukana saat myös luettelon oman vaalipiirisi alueella olevista ennakkoäänestyspaikoista.
Ennakkoäänestyspaikoista kotimaassa ja ulkomailla
saat tietoja myös oikeusministeriön vaalisivuilta:
www.vaalit.fi tai ministeriön maksuttomasta puhelinnumerosta 0800-1-57575 (ruotsiksi 0800-1-38383) sekä
kotikunnastasi ja sanomalehdistä.
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Toinen vaali
Mahdollisessa toisessa vaalissa toimit samoin
kuin ensimmäisessäkin. Vaalipäivänä 29.
tammikuuta äänestyspaikat ovat avoinna kello
9–20. Ennakkoäänestys on 18.–24. tammikuuta ja
ulkomailla 18.–21. tammikuuta.

VAALIPÄIV ÄT 2006

Ensimmäinen vaali
Äänestyspaikat ovat auki vaalipäivänä 15. tammi
kuuta 2006 kello 9–20. Vaalipäivänä voit äänes
tää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty
sinulle postitse lähetettyyn ilmoituskorttiin.
Ennakkoon voit äänestää 4.–5. ja 7.–10.
tammikuuta missä sitten oletkin – esimerkiksi
opiskelupaikkakunnalla tai matkalla. Ennakko
äänestyspaikkoja on muun muassa kunnanviras
toissa, posteissa ja kirjastoissa. Loppiaisena 6.
tammikuuta ennakkoäänestyspaikat on suljettu.
Ulkomailla voit äänestää ennakkoon Suomen
edustustoissa 4.–7. tammikuuta.
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Henkilöllisyystodistus mukaan
Ota mukaan äänestyspaikalle henkilölli
syystodistuksesi ja mielellään myös toinen
postitse saamistasi ilmoituskorteista, sillä se
nopeuttaa äänestämistä. Äänestyspaikalla
on selkeät ohjeet, ja äänestäminen on
ensikertalaisellekin helppoa.

ketkä ovat ehdokkaina?
Luettelo ehdokkaista ja heidän ehdokas
numeroistaan löytyy äänestyspaikalta sekä
Internetin vaalisivuilta

LISÄTIETOA: www.vaalit.fi

www.vaalit.fi
Lisätietoja
ehdokkaista saat puolueiden ja ehdokkaiden
omilta Internet-sivuilta, vaalimainoksista ja
tiedotusvälineistä.

Sinulla, 18 vuotta
täyttäneellä, on tilaisuus
käyttää ensimmäisen kerran
äänioikeuttasi tasavallan
presidentin vaalissa
tammikuussa 2006.

Lähettäjä: Oikeusministeriö
Osoitelähde: Väestörekisterikeskus

Eka kerta.
Presidentinvaali tammikuussa 2006

Näin äänestät
•
•

•
•
•

Esitä henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijalle.
Hän antaa sinulle äänestyslipun.
Mene äänestyslipun kanssa äänestyskoppiin ja
merkitse lippuun sen ehdokkaan numero, jolle
haluat antaa äänesi. Älä tee äänestyslippuun muita
merkintöjä.
Mene taitetun äänestyslipun kanssa vaalivirkailijan luo.
Hän leimaa äänestyslippusi.
Vaalipäivän äänestyksessä: Pudota äänestyslippu
vaaliuurnaan.
Ennakkoäänestyksessä: Sulje äänestyslippu
vaalivirkailijan antamaan kuoreen. Allekirjoita
ilmoituskortti tai vaalivirkailijan antama lähetekirje.
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E NNA K KOÄÄNES T YS
Loppiainen
E NNA K KOÄÄNES T YS

Ensimmäinen vaali:
vaalipäivä sunnuntai 15.1.2006
ennakkoäänestys kotimaassa 4.–5. ja 7.–10.1.2006
(ulkomailla 4.–7.1.)

VA A L I PÄ I VÄ

E NNA K KOÄÄNES T YS

mahdollinen Toinen vaali:
vaalipäivä sunnuntai 29.1.2006
ennakkoäänestys kotimaassa 18.–24.1.2006
(ulkomailla 18.–21.1.)

VA A L I PÄ I VÄ

