INFORMACJA O WYBORACH REGIONALNYCH W 2022r.
Reforma służby zdrowia i opieki społecznej wchodzi w życie z dniem 1.1.2023r. W ramach
reformy odpowiedzialność za służbę zdrowia, opiekę społeczną oraz służby ratownicze
zostanie przeniesiona z gmin na 21 rejonów opieki społecznej. Miasto Helsinki nie będzie
przy tym stanowić samodzielnego rejonu ani należeć do innego z nich, lecz będzie
samodzielnie zarządzać swoimi usługami opieki społecznej, służby zdrowia i służb
ratowniczych.
Rejony opieki społecznej będą stanowić oddzielne jednostki formalno-prawne w państwie i
gminach o regionalnej autonomii. Nowo powstałe rejony będą w dużej mierze odpowiadać
dzisiejszym granicom pomiędzy regionami. Na terenie stołecznego regionu Uusimaa mają
powstać cztery rejony opieki społecznej.
Najwyższym organem opieki społecznym ma być rada rejonu wybierana przez jego
mieszkańców. Członkowie rady mają być wyłaniani w drodze wyborów regionalnych.
Pierwsze wybory zostaną przeprowadzone w niedzielę 23.1.2022r. Kadencja rad
wybranych w wyborach rozpocznie się z początkiem marca 2022r. i wygaśnie wraz z
końcem maja 2025r. Począwszy od 2025r. wybory regionalne będą przeprowadzane
wspólnie z wyborami samorządowymi.
W wyborach mogą uczestniczyć i być mianowani jedynie pełnoletni obywatele Finlandii
zamieszkali tamże, a także pod pewnym warunkami obcokrajowcy mieszkający na terenie
Finlandii.
Głosowanie jest w Finlandii dobrowolne.
Na terenie miasta Helsinki i Wysp Alandzkich wybory regionalne nie będą organizowane.

Prawo głosu
Prawo głosu w wyborach regionalnych przysługuje każdemu obywatelowi Finlandii, EU,
Islandii lub Norwegii, który spełnia następujące warunki:



w dniu wyborów (23.1.2022r.) miał ukończone 18 lat
posiadał miejsce zamieszkania na terenie Finlandii w jednym z rejonów opieki
społecznej na dzień 3.12.2021r.

Obywatel innego kraju może głosować, o ile spełnia następujące warunki:





w dniu wyborów (23.1.2022r.) miał ukończone 18 lat
posiadał miejsce zamieszkania na terenie Finlandii w jednym z rejonów opieki
społecznej na dzień 3.12.2021r.
posiadał miejsce zamieszkania na terenie Finlandii nieprzerwanie przez okres co
najmniej dwóch lat przed 3.12.2021r.

Miejsce zamieszkania podlega określeniu zgodnie z ustawą o miejscu zamieszkania. W
normalnym przypadku jest to gmina, w której mieszkasz.
Gminę zamieszkania określa również przynależność do rejonu opieki zdrowia, czyli
uprawnień do głosowania w danym rejonie. W wyborach regionalnych możesz głosować
jedynie na kandydata ze swojego rejonu.
W wyborach 2022r. gmina zamieszkania podlega określeniu zgodnie z ewidencją ludności
na dzień 31.12.2021r. godz. 24.
W razie potrzeby możesz sprawdzić twoje dane zamieszkania w Urzędzie Cyfryzacji i
Ewidencji Ludności.

Zawiadomienie o przyznaniu prawa do głosu jest przesyłane
uprawnionym do głosowania
Urząd Cyfryzacji i Ewidencji Ludności prowadzi rejestr praw do głosowania obejmujące
dane wszystkich uprawnionych. Nie ma potrzeby oddzielnej rejestracji w rejestrze.
Urząd prześle najpóźniej do dnia 30.12.2021r. zawiadomienie o prawie do głosowania w
postaci karty zgłoszeniowej każdemu uprawnionemu, którego adres znajduje się w
posiadaniu urzędu. Otrzymasz kartę zgłoszeniową w formie elektronicznej, jeśli jesteś
użytkownikiem platformy obsługowej Urzędu i otrzymujesz wiadomości z serwisu Suomi.fi
(więcej informacji pod adresem www.suomi.fi/viestit).
W zawiadomieniu znajdują się instrukcje, informacja o miejscu głosowania w dniu
wyborów, zadaniach rady rejonu oraz wykaz lokali wyborczych do głosowania uprzedniego
w pobliżu twojego miejsca zamieszkania. Zawiadomienia nie musisz zabierać ze sobą do
lokalu - wystarczy dokument tożsamości.

Kandydowanie - kto może kandydować
Jesteś zdolny do kandydowania w wyborach w Twoim rejonie, jeśli spełniasz następujące
wymagania:




twoje miejsce zamieszkania należy do rejonu, w którym chcesz kandydować
posiadasz prawo do głosowania w jednym z rejonów
nie zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem sądowym.

Niektórzy urzędnicy państwowi określeni w ustawie o opiece społecznej oraz osoby
zajmujące stanowiska kierownicze w danym rejonie nie mogą również kandydować w
wyborach.

Zgłaszanie kandydatów
Następujące podmioty mogą zgłaszać kandydatów w wyborach



zarejestrowane partie
uprawnieni do głosowania, którzy utworzyli komitet wyborczy.

Partie mogą wyłaniać swoich kandydatów zgodnie z wewnętrznym regulaminem. Jeśli
chcesz zostać kandydatem partii, musisz uzgodnić to z samą partią.
Do założenia komitetu wyborczego konieczne jest pozyskanie co najmniej 50
uprawnionych z danego rejonu.
Dwie lub więcej partii może założyć koalicję wyborczą. Dwa lub więcej komitetów
wyborczych może stworzyć wspólną listę.
Parte, koalicje lub listy mogą mieć maksymalnie o 1,25 razy większą ilość kandydatów niż
ilość mianowanych członków rady. Odpowiednio do liczby mieszkańców w skład rady
danego regionu wchodzi od 59 do 79 radnych.
Każdy kandydat posiada własny numer. Komisja wyborcza sporządzi zestawienie list
kandydatów, na których będą oni ponumerowani począwszy od liczby 2. Kandydaci będą
podzieleni na partie i komitety. Na zestawieniu będą widnieć następujące dane
kandydatów: imię i nazwisko, numer kandydata, tytuł/zawód/stanowisko oraz gmina
zamieszkania. Poza tym na zestawieniu będzie się znajdować informacja o:





partiach tworzących koalicję
komitetach tworzących listy wspólne
partiach nie wchodzących w skład koalicji
kandydatach znajdujących się poza listami wspólnymi.

Zestawienia list kandydatów zostaną sporządzone we wszystkich rejonach do dnia
23.12.2021r. Zestawienie dla twojego rejonu będzie widoczne m.in. w budkach do
głosowania oraz na stronach wyborczych Ministerstwa Sprawiedliwości (www.vaalit.fi).
Jeśli będziesz głosować z wyprzedzeniem poza Twoim rejonem, możesz poprosić członka
komisji wyborczej o pismo z wykazem kandydatów, w którym widoczne są dane
kandydatów we wszystkich rejonach.

Termin wyborów
Możesz przystąpić do głosowania w niedzielę 23.1.2022r. lub wcześniej w okresie
głosowania uprzedniego. Możesz głosować tylko raz. Wielokrotne głosowanie podlega
karze określonej w kodeksie karnym.
Głosowanie uprzednie:
Okres głosowania uprzedniego rozpoczyna się 12.1.2022r.
Okres głosowania uprzedniego dobiega końca za granicą w sobotę 15.1.2022r., a w
Finlandii we wtorek 18.1.2022r. W niektórych lokalach okres głosowania może być krótszy.

Możesz głosować z wyprzedzeniem w dowolnym lokalu wyborczym w kraju lub zagranicą.
Lokale wyborcze do głosowania uprzedniego są następujące:
 lokale do głosowania uprzedniego, np. urzędy gminne
 większość ambasad Finlandii
 placówki, takie jak szpitale, ośrodki pomocy społecznej i zakłady karne.
Jedynie podopieczni lub pacjenci tychże placówek mogą w nich głosować.
 fińskie statki, które znajdują się za granicą w okresie głosowania uprzedniego. Na
statku może głosować jedynie jego załoga, nie pasażerowie.
Głosowanie w dniu wyborów:
Głosowanie w dniu wyborów odbywa się w niedzielę 23.1.2022r. w godz. 9-20.
Możesz głosować w dniu wyborów jedynie w miejscu głosowania wyznaczonym dla ciebie
w przesłanym zawiadomieniu.
Głosowanie z domu:
Jeśli twoja zdolność do przemieszczania się jest ograniczona w stopniu
uniemożliwiającym dotarcie do lokalu możesz głosować w okresie głosowania
uprzedniego.
W przypadku głosowania z domu musisz zarejestrować się najpóźniej we wtorek
11.1.2022r. do godz. 16. Rejestracja odbywa się w komisji wyborczej gminy zamieszkania,
której dane kontaktowe znajdziesz w twoim zgłoszeniu. Pielęgniarka lub pielęgniarz
mieszkający w tym samym gospodarstwie może również głosować w ten sposób w
określonych okolicznościach.
Głosowanie korespondencyjne:
Jeśli w czasie całego okresu głosowania uprzedniego przebywasz za granicą, możesz
głosować listownie.
Głosowanie korespondencyjne wymaga zamówienia odpowiedniego pakietu do
głosowania w serwisie Ministerstwa Sprawiedliwości na adres zagraniczny. Głosowanie
można wykonać najwcześniej na trzy miesiące przed terminem wyborów. Jako uprawniony
do głosowania odpowiadasz sam za to, aby dokumenty do głosowania zostały zamówione
odpowiednio wcześnie i przesłane w kopercie zwrotnej do komisji wyborczej odpowiedniej
dla Twojej gminy w określonym terminie.

Procedura głosowania
Głosowanie uprzednie oraz w dniu wyborów odbywa się w miejscu głosowania. Możesz
zagłosować tylko na jednego kandydata oznaczonego na liście kandydatów Twojego
rejonu.

1) Potwierdź Twoją tożsamość u urzędnika, czyli okaż paszport, dowód osobisty,
prawo jazdy lub inny odpowiedni dokument. Następnie urzędnik wyda Tobie kartę
głosowania.
2) Udaj się do stanowiska do głosowania. W danym stanowisku do głosowania
może jednocześnie przebywać tylko jedna osoba.
3) Wpisz na karcie numer kandydata, na którego głosujesz. Możesz zagłosować
tylko na jednego kandydata. Wpisz numer kandydata w okrąg znajdujący się na
karcie do głosowania. Nie dokonuj jakichkolwiek innych oznaczeń na karcie do
głosowania. Zagnij kartę tak, aby wpisany numer był ukryty w środku i niewidoczny
na zewnątrz.
4) Przekaż złożoną kartę urzędnikowi komisji wyborczej. Następnie urzędnik podbije
kartę.
5a) Jeśli głosujesz w dniu wyborów, wrzuć podbitą kartę głosowania do urny.
5b) Jeśli głosujesz w trybie uprzednim, urzędnik przekaże Ci kopertę, w której
musisz zamknąć podbitą kartę do głosowania.
Jeśli Twoja zdolność wpisania numeru kandydata na karcie jest ograniczona, możesz
poprosić o pomoc wybranego asystenta lub pracownika komisji wyborczej. Asystent nie
może być kandydatem w wyborach ani jego bliskim. Asystent musi dochować tajemnicy
wyborczej, czyli zachować w tajemnicy informacje otrzymane w czasie głosowania.

Informacje dodatkowe
 Informacji dodatkowych na temat wyborów udziela centralna komisja wyborcza.
Na zapytania dotyczące indywidualnych uprawnień do głosowania odpowiada
Urząd Cyfryzacji i Ewidencji Ludności.
Dane kontaktowe obydwu instytucji są podane na zawiadomieniu o głosowaniu.
 Adresy i godziny otwarcia lokali głosowania uprzedniego, instrukcje zamawiania
pakietu do głosowania korespondencyjnego oraz inne informacje na temat wyborów
znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.vaalit.fi.
 Informacje o kandydatach w rejonach będą widoczne na stronach Ministerstwa
Sprawiedliwości od dnia 23.12.2021r., a informacje o lokalach głosowania
uprzedniego od 5.11.2021r.

Urząd Cyfryzacji i Ewidencji Ludności, 12.10.2021r.

