Tasavallan presidentin vaali 2018
Suomen kansalaiset valitsevat presidentin vaalissa kuuden vuoden välein.

Ensimmäinen vaali:


Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018




Ennakkoäänestys Suomessa 17.–23.1.2018
Ennakkoäänestys ulkomailla 17.–20.1.2018

Mahdollinen toinen vaali:




Vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2018
Ennakkoäänestys Suomessa 31.1.–6.2.2018
Ennakkoäänestys ulkomailla 31.1.–3.2.2018

Presidentin tehtävät
Presidentti vahvistaa lait, jotka eduskunta on hyväksynyt.
Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhdessä hallituksen kanssa.
Presidentti nimittää pääministerin ja muut ministerit tehtäväänsä. Lisäksi presidentti nimittää
tuomarit ja eräät korkeat virkamiehet.
Presidentti on myös Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö. Sodasta ja rauhasta presidentti
päättää eduskunnan suostumuksella.

Kuka saa äänestää?
Sinä voi äänestää presidentinvaaleissa,



jos olet Suomen kansalainen
jos olet täyttänyt 18 vuotta viimeistään 28.1.2018.

Ketä voit äänestää?
Puolueet ja valitsijayhdistykset voivat asettaa ehdokkaita presidentinvaaleihin. Ehdokkaan täytyy
olla Suomen kansalainen. Jokaisella ehdokkaalla on oma numero. Presidenttiehdokkaat ovat
ehdolla koko maassa, joten voit äänestää ketä ehdokasta haluat. Tietoa presidenttiehdokkaista
saat esimerkiksi lehdistä, televisiosta ja internetistä.

Ilmoituskortti tulee kotiin
Jos olet äänioikeutettu, sinulle lähetetään kotiin kirje. Kirjeessä on kaksi ilmoituskorttia, sillä
presidentinvaalissa voi olla kaksi äänestystä.
Ilmoituskorteissa on tieto äänestyspaikastasi vaalipäivänä. Mukana on myös luettelo
ennakkoäänestyspaikoista.

Yksi tai kaksi äänestystä
Presidentinvaalissa voi olla kaksi äänestystä. Jos joku ehdokas saa ensimmäisessä äänestyksessä yli
puolet äänistä, hänet valitaan suoraan presidentiksi.
Jos kukaan ehdokas ei saa yli puolia äänistä, järjestetään toinen äänestys.
Ensimmäinen äänestys on 28.1.2018.
Mahdollinen toinen äänestys on 11.2.2018.

Kotiäänestys
Jos olet vaikeasti vammautunut tai pitkäaikaisesti sairas, voit äänestää ennakkoon kotonasi.
Kotiäänestyksestä saat lisää tietoa oman kuntasi keskusvaalilautakunnalta. Lautakunnan
puhelinnumero on ilmoituskortissa.

Näin äänestät ennakkoon
Voit äänestää presidentinvaalissa ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.
Ennakkoäänestys on 17.–23.1.2018. Jos presidentinvaalissa järjestetään toinen äänestys, sen
ennakkoäänestys on 31.1.-6.2.2018.
Ota äänestykseen mukaan henkilöllisyystodistus,
esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti.
1. Näytä henkilöllisyystodistus vaalivirkailijalle.
Virkailija tarkistaa sen ja antaa sinulle äänestyslipun.

2. Ota äänestyslippu mukaasi ja mene äänestyskoppiin.
Kirjoita äänestyslippuun selvästi
sen ehdokkaan numero, jota äänestät.
Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta.
3. Taita äänestyslippu keskeltä.
4. Palaa vaalivirkailijan luokse.
Hän leimaa äänestyslipun
ja antaa sinulle ruskean vaalikuoren.
Laita äänestyslippu kuoreen ja liimaa kuori kiinni.
5. Vaalivirkailija pyytää sinua allekirjoittamaan lomakkeen.
Allekirjoituksella vakuutat, että olet itse täyttänyt äänestyslipun,
saanut siihen leiman ja sulkenut sen kirjekuoreen.
6. Lopuksi virkailija sulkee vaalikuoren ja lomakkeen keltaiseen lähetekuoreen.
Kun olet äänestänyt, voit poistua ennakkoäänestyspaikalta.

Näin äänestät vaalipäivänä
Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat auki kello 9–20. Tarkista ilmoituskortista, missä äänestyspaikkasi
on.
Ota äänestykseen mukaan henkilöllisyystodistus, esimerkiksi passi, henkilökortti tai ajokortti.
1. Näytä henkilöllisyystodistus vaalivirkailijalle.
Virkailija tarkistaa sen ja antaa sinulle äänestyslipun.
2. Ota äänestyslippu mukaasi ja mene äänestyskoppiin.
Kirjoita äänestyslippuun selvästi
sen ehdokkaan numero, jota äänestät.
Älä kirjoita äänestyslippuun mitään muuta.
3. Taita äänestyslippu keskeltä.
4. Palaa vaalivirkailijan luokse.
Hän leimaa äänestyslipun.

5. Pudota äänestyslippusi vaaliuurnaan.
Kun olet äänestänyt, voit poistua äänestyspaikalta.

Keneltä saat apua?
Vaalivirkailijat neuvovat sinua vaalipaikalla sekä ennakkoäänestyksessä että vaalipäivänä.
Vaalipaikalla on myös vaaliavustaja. Voit pyytää hänet avuksi äänestyskoppiin, jos et itse pysty
täyttämään äänestyslippua.
Vaaliavustajana voi toimia myös henkilö, jonka olet itse valinnut, esimerkiksi omainen tai läheinen.
Avustajana ei kuitenkaan saa olla ehdokas tai ehdokkaan läheinen. Vaaliavustaja ei saa kertoa
kenellekään, ketä äänestit.

Vaalisalaisuus
Jokainen päättää itse, haluaako äänestää ja ketä äänestää.
Vaalisalaisuus tarkoittaa myös sitä, että sinun ei tarvitse kertoa kenellekään, ketä äänestät.

Äänestä presidentinvaalissa!
Lisää tietoa äänestämisestä:
vaalit.fi

