Första gången.
Presidentens ämbetsperiod är sex år. En och samma

person kan väljas för högst två ämbetsperioder i följd,
dvs. för 12 år. Presidenten ska vara infödd finsk medborgare.

Presidentens uppgifter
Presidentens uppgifter hänför sig framför allt till utrikespolitiken. Presidenten leder Finlands utrikespolitik i samverkan med statsrådet, dvs. regeringen.
Presidenten fattar merparten av sina beslut utgående
från förslag från statsrådet. Hon eller han utnämner den
statsminister som riksdagen har valt och de övriga ministrarna på förslag av statsministern. Presidenten stadfäster
lagar som riksdagen har antagit och kan utfärda förordningar på grundval av lagar som riksdagen har stiftat.
Republikens president utnämner domarna och de
högsta statliga tjänstemännen. Presidenten är överbefälhavare för försvarsmakten. Om krig och fred beslutar
presidenten med riksdagens samtycke.

Presidentval

ett nytt val om två veckor mellan de två kandidater som
fått flest röster. Den som då får flest röster väljs till president.

Var kan du rösta?

Eftersom presidentvalet eventuellt förrättas i två omgångar,
får du två likadana meddelandekort (anmälningar om
rösträtt) med posten. På korten anges ditt röstningsställe
på valdagen och ges anvisningar om hur röstningen går
till. Med korten följer också en förteckning över förhandsröstningsställena inom din valkrets.
Uppgifter om förhandsröstningsställena får du också
på justitieministeriets webbsidor: www.vaalit.fi eller genom
att ringa till ministeriets avgiftsfria telefonnummer 08001-38383 (på finska 0800-1-57575). Också din hemkommun och tidningarna informerar om saken.

Finlands folk väljer president genom direkt val. Vid behov
hålls valet i två omgångar. Om ingen av kandidaterna får
över hälften av de avgivna rösterna i det första valet hålls
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Andra valet
Om ett andra val hålls, går det till på samma
sätt som det första valet. På valdagen den 29
januari är röstningsställena öppna klockan 9–20.
Förhandsröstningen äger rum den 18–24 januari,
utomlands den 18–21 januari.

MERA INFORMATION: www.vaalit.fi

VALDAGAR NA 2006

Första valet
Röstningsställena är öppna på valdagen den 15
januari 2006 klockan 9–20. På valdagen kan du
bara rösta på det röstningsställe som anges på den
anmälan om rösträtt som du har fått med posten.
Den 4–5 och den 7–10 januari kan du rösta
på förhand var du än råkar befinna dig, t.ex. på
din studieort eller på resa. Bl.a. kommunkanslierna, postkontoren och biblioteken fungerar som
förhandsröstningsställen. På trettondagen den 6
januari är förhandsröstningsställena stängda.
Utomlands kan du förhandsrösta på Finlands
beskickningar mellan den 4 och den 7 januari.
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Ta med ett identitetsbevis
Ta med dig ett identitetsbevis till röstningsstället. Ta gärna också det ena av de
två meddelandekort som du har fått med
posten. Röstningen går då snabbare. Det
finns tydliga anvisningar om röstningen på
röstningsstället och det är lätt att rösta
också för en förstagångsväljare.
Vilka är kandidaterna?
På röstningsstället och på valsidorna på
Internet (www.vaalit.fi) finns det en
förteckning över kandidaterna och deras
kandidatnummer.
Ytterligare information
om kandidaterna får du på partiernas och
kandidaternas egna webbsidor, i valreklamer och i medierna.

du som är 18 år
kan använda din rösträtt
för första gången vid
presidentvalet i
januari 2006.

Avsändare: Justitieministeriet
Adresskälla: Befolkningsregistercentralen

Första gången.
Presidentvalet i januari 2006

Så här röstar du
•
•

•
•
•

Visa ditt identitetsbevis för valfunktionären,
som ger dig en röstsedel.
Ta med dig röstsedeln till ett valbås och skriv
på den numret på den kandidat du vill rösta på.
Skriv ingenting annat på röstsedeln.
Gå med den hopvikta röstsedeln till valfunktionären,
som stämplar din röstsedel.
Om du röstar på valdagen: Lägg röstsedeln i valurnan.
Om du röstar på förhand: Lägg in röstsedeln i det
kuvert du får av valfunktionären. Underteckna
meddelandekortet eller det följebrev som
valfunktionären ger dig.
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F ÖR H ANDSRÖSTN IN G
Trettondag
F ÖR H ANDSRÖSTN IN G

Första valet:
valdag söndag 15 januari 2006
förhandsröstning i hemlandet 4–5 och 7–10 januari 2006
(utomlands 4–7 januari)
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Ett eventuellt andra val:
valdag söndag 29 januari 2006
förhandsröstning i hemlandet 18–24 januari 2006
(utomlands 18–21 januari)
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