Vabariigi presidendi valimised 2018
Soome kodanikud valivad presidendi valimistel iga kuue aasta tagant.

Esimene valimine:


Valimispäev on pühapäev 28.01.2018




Eelhääletus Soomes 17.– 23.01.2018
Eelhääletus välismaal 17.– 20.01.2018

Võimalik teine valimine:




Valimispäev on pühapäev 11.02.2018
Eelhääletus Soomes 31.01.– 06.02.2018
Eelhääletus välismaal 31.01.– 03.02.2018

Presidendi ülesanded
President kinnitab seadused, mis Soome parlament Eduskunta heaks kiitnud on.
President juhib Soome välispoliitikat koos valitsusega.
President nimetab ametisse peaministri ja muud ministrid. Lisaks nimetab president ametisse
kohtunikud ja mõned kõrged ametiisikud.
President on ka Soome kaitsejõudude ülemjuhataja. Sõja ja rahu üle otsustab president Soome
parlamendi Eduskunta nõusolekul.

Kes võib hääletada?
Teie võite hääletada presidendivalimistel,



kui olete Soome kodanik
kui olete saanud 18-aastaseks hiljemalt 28.01.2018.

Keda võite hääletada?
Parteid ja valimisliidud võivad asetada kandidaate presidendivalimistele. Kandidaat peab olema
Soome kodanik. Igal kandidaadil on oma number. Presidendikandidaadid kandideerivad kogu riigis,
seega võite hääletada keda kandidaati soovite. Teavet presidendikandidaatidest saate näiteks
ajalehtedest, televiisorist ja internetist.

Valijakaart tuleb koju
Kui olete hääleõiguslik, saadetakse teile kiri koju. Kirjas on kaks valijakaarti, sest
presidendivalimistel võib olla kaks hääletust.
Valijakaartidel on info teie hääletuspunkti kohta valimiskuupäeval. Kaasas on ka loend
eelhääletuspunktidest.

Üks või kaks hääletust
Presidendivalimistel võib olla kaks hääletust. Kui keegi kandidaat saab esimesel hääletamisel üle
poolte häältest, valitakse ta otse presidendiks.
Kui keegi kandidaatidest ei saa üle poolte häältest, korraldatakse teine hääletus.
Esimene hääletus on 28.01.2018.
Võimalik teine hääletus on 11.02.2018.

Koduhääletus
Kui olete raske puudega või pikaajaliselt haige, võite hääletada eelnevalt kodus. Koduhääletuse
kohta saate lisateavet oma valla keskvalimiskomisjonilt. Valimiskomisjoni telefoninumber on
valijakaardil.

Nii hääletate eelhääletusel
Võite hääletada presidendivalimistel eelhääletusel ükskõik mis eelhääletuspunktis. Eelhääletus on
17.– 23.01.2018. Kui presidendivalimistel korraldatakse teine hääletus, selle eelhääletus on
31.01.– 06.02.2018.
Võtke hääletamisele kaasa isikut tõendav dokument,
näiteks pass, ID-kaart või juhiload.
1. Näidake isikut tõendavat dokumenti valimisametnikule.
Ametnik kontrollib seda ja annab teile hääletussedeli.

2. Võtke hääletussedel kaasa ja minge hääletuskabiini.
Kirjutage hääletussedelile selgelt
selle kandidaadi number, keda hääletate.
Ärge kirjutage hääletussedelile midagi muud.
3. Murdke hääletussedel keskelt kokku.
4. Minge tagasi valimisametniku juurde.
Ta tembeldab hääletussedeli
ja annab teile pruuni valimisümbriku.
Pange hääletussedel ümbrikusse ja liimige ümbrik kinni.
5. Valimisametnik palub teil allkirjastada blanketi.
Allkirjaga kinnitate, et olete ise täitnud hääletussedeli,
saanud sellele templi ja sulgenud selle ümbrikusse.
6. Lõpuks suleb ametnik valimisümbriku ja blanketi kollasesse saateümbrikusse.
Kui olete hääletanud, võite eelhääletuspunktist lahkuda.

Nii hääletate valimispäeval
Valimispäeval on hääletuspunktid avatud kell 9-20. Kontrollige valijakaardilt, kus teie
hääletuspunkt asub.
Võtke hääletamisele kaasa isikut tõendav dokument, näiteks pass, ID-kaart või juhiload.
1. Näidake isikut tõendavat dokumenti valimisametnikule.
Ametnik kontrollib seda ja annab teile hääletussedeli.
2. Võtke hääletussedel kaasa ja minge hääletuskabiini.
Kirjutage hääletussedelile selgelt
selle kandidaadi number, keda hääletate.
Ärge kirjutage hääletussedelile midagi muud.
3. Murdke hääletussedel keskelt kokku.
4. Minge tagasi valimisametniku juurde.
Ta tembeldab hääletussedeli.

5. Asetage hääletussedel valimiskasti.
Kui olete hääletanud, võite hääletuspunktist lahkuda.

Kellelt saate abi?
Valimisametnikud nõustavad teid valimispunktis nii eelhääletamisel kui valimispäeval.
Valimispunktis on ka valimisabistaja. Võite paluda teda appi hääletuskabiini, kui te ei saa ise
hääletussedelit täita.
Valimisabistajana võib toimida ka isik, kelle olete ise valinud, näiteks omane või lähedane. Abistaja
ei saa siiski olla kandidaat või kandidaadi lähedane. Valimisabistaja ei tohi kellelegi rääkida, keda te
hääletasite.

Valimissaladus
Igaüks otsustab ise, kas ta soovib hääletada ja keda ta hääletab.
Valimissaladus tähendab ka seda, et te ei pea mitte kellelegi rääkima, keda hääletate.

Hääletage presidendivalimistel!
Lisateavet hääletamise kohta:
vaalit.fi

