COMUNICAT PRIVIND ALEGERILE REGIONALE DIN ANUL 2022
Reforma din domeniul asistenței sociale și sanitare va intra în vigoare la data de
01.01.2023. În cadrul reformei se transferă responsabilitatea organizării asistenței sociale
și sanitare, precum și a serviciilor de urgență de la autoritățile municipale către cele 21 de
regiuni de prosperitate. Cu toate acestea, municipiul Helsinki nu este regiune de
prosperitate și nici nu aparține vreunei regiuni de prosperitate, ci își organizează propriile
servicii de urgență și de asistență socială și sanitară.
Regiunile de prosperitate sunt comunități publice distincte de cele municipale și de stat și
sunt autonome în regiunea lor. Regiunile de prosperitate se formează, în principal, pe
baza actualelor diviziuni regionale. Cu toate acestea, regiunea Uusimaa cuprinde patru
regiuni de prosperitate.
Organismul suprem al unei regiuni de prosperitate este consiliul regional, ales de către
locuitori. Membrii consiliului regional sau persoanele delegate sunt alese în cadrul
alegerilor regionale.
Primele alegeri regionale se vor organiza duminică, 23.01.2022. Mandatul consiliului
regional ales în acea zi începe în prima zi a lunii martie din anul 2022 și se termină în
ultima zi a lunii mai din anul 2025. Începând cu anul 2025, se vor organiza alegeri
regionale simultan cu cele municipale.
În cadrul alegerilor regionale pot vota și candida cetățeni finlandezi care au atins vârsta
majoratului și care locuiesc în Finlanda, precum și, în anumite condiții, cetățeni ai altor
state, care locuiesc în Finlanda.
În Finlanda votul nu este obligatoriu.
În municipiul Helsinki și Insulele Åland nu se organizează alegeri regionale.

Dreptul de vot - cine poate vota
Aveți dreptul să votați în alegerile regionale dacă sunteți cetățean finlandez, islandez,
norvegian sau cetățean al altui stat membru al Uniunii Europene și îndepliniți următoarele
condiții:



ați împlinit 18 ani cel târziu în ziua alegerilor (23.01.2022);
aveți domiciliul în Finlanda, în oricare dintre municipalitățile ce aparțin unei regiuni
de prosperitate la data de 03.12.2021.

Dacă sunteți cetățean al altui stat, aveți dreptul să votați în alegerile regionale dacă:





ați împlinit 18 ani cel târziu în ziua alegerilor (23.01.2022);
aveți domiciliul în Finlanda, în oricare dintre municipalitățile ce aparțin unei regiuni
de prosperitate la data de 03.12.2021;
ați avut domiciliul undeva într-o municipalitate din Finlanda pe o perioadă
neîntreruptă de cel puțin doi ani înainte de data de 03.12.2021.

Municipalitatea de reședință este stabilită în baza Legii administrației locale. În general,
municipalitatea de reședință este municipalitatea în care locuiți.
Municipalitatea dvs. de reședință mai poate fi considerată și cea care aparține unei regiuni
de prosperitate, cu alte cuvinte, acea regiune de prosperitate pe a cărei listă de alegători
vă aflați pentru alegerile regionale. În cadrul alegerilor regionale puteți vota doar pentru
cadidații care reprezintă regiunea dvs. de prosperitate.
În cadrul alegerilor regionale din anul 2022, municipalitatea dvs. de reședință este așadar
determinată de indicațiile privind ceea ce alcătuiește municipalitatea de reședință în
registrul populației la data de 03.12.2021, ora 24.
La nevoie, puteți verifica informațiile despre municipalitate la Agenția pentru servicii
digitale și informații privind populația.

Informarea privind dreptul de vot este transmisă tuturor
alegătorilor
Agenția pentru servicii digitale și informații privind populația gestionează registrul
alegătorilor, în care se regăsesc toate informațiile despre persoanele cu drept de vot. Nu
este necesar să vă înregistrați în mod special în registrul alegătorilor.
Agenția pentru servicii digitale și informații privind populația va trimite până cel târziu în
data de 30.12.2021 informări privind dreptul de vot sau carduri de informare tuturor
alegătorilor, ale căror adrese sunt cunoscute. Veți primi informarea electronic dacă ați
optat pentru mesageria Suomi.fi, adică serviciul electronic de comunicare a Agenției
pentru servicii digitale și informații privind populația (pentru informații suplimentare vizitați
www.suomi.fi/viestit).
Informarea privind dreptul de vot conține instrucțiuni privind votarea, informații privind
secția dvs. de votare din ziua votului, informații despre îndatoririle consiliului regional,
precum și lista cu secțiile pentru votare anticipată, aflate în imediata apropiere a locului
dvs. de domiciliu. Nu este obligatoriu să aduceți cu dvs. informarea privind dreptul de vot;
este suficient să aveți la dvs. cartea de identitate.

Eligibilitatea - cine poate candida
Sunteți eligibil(ă) sau puteți candida în alegerile regionale din regiunea dvs. de
prosperitate dacă îndepliniți următoarele condiții:



municipalitatea dvs. de reședință aparține regiunii de prosperitate pentru care
intenționați să candidați în administrația locală;
aveți drept de vot oriunde în regiunea de prosperitate;



nu ați fost declarat(ă) lipsit(ă) de capacitate de exercițiu prin hotărâre
judecătorească.

Cu toate acestea, anumiți oficiali ai statului, enumerați în Legea privind regiunile de
prosperitate, precum și oficiali și angajați în administrația regiunii de prosperitate nu pot fi
eligibili pentru alegerile regionale.

Înaintarea candidaturilor în alegerile regionale
Pentru alegerile regionale pot fi înaintate următoarele candidaturi:



partide politice înregistrate;
persoane cu drept de vot, care sunt stabilite de asociația electorală.

Partidele decid asupra propriilor candidaturi, conform reglementărilor interne. Dacă doriți
să candidați din partea unui partid, trebuie să stabiliți un acord cu acesta.
Pentru constituirea unei asociații electorale sunt necesare minim 50 de persoane cu drept
de vot, care locuiesc în regiunea de prosperitate.
Două sau mai multe partide au dreptul să formeze o alianță electorală. Două sau mai
multe asociații electorale au dreptul să constituie o listă comună.
Un partid, o alianță electorală sau o listă comună poate avea un număr de candidaturi din
regiunea de prosperitate cu cel mult 1,25 ori mai mare decât numărul de reprezentanți
aleși. În administrația locală sunt aleși între 59 și 79 de reprezentanți, în funcție de
numărul de locuitori din regiunea de prosperitate.
Fiecărui candidat îi este atribuit un număr propriu. Candidaturile sunt adunate într-o listă a
candidaturilor, redactată și imprimată pe foaie, în care candidații sunt menționați într-o
ordine numerică, pornind de la 2. Candidaturile sunt adunate și grupate pe partide și liste
comune. Fiecare candidatură din set are atribuite următoarele informații: nume, număr de
candidatură și statutul/profesia/ocupația, precum și municipalitatea de reședință. Adițional
setului de liste ce conțin candidaturile mai reies următoarele informații:





care partide s-au constituit în alianță electorală;
care asociații electorale alcătuiesc o listă comună;
care partide nu sunt cuprinse în alianțe electorale;
care candidaturi nu sunt incluse pe lista comună.

Seturile de liste de candidaturi sunt redactate pentru fiecare regiune de prosperitate în
parte până la data de 23.12.2021. Setul pentru regiunea dvs. de prosperitate poate fi
consultat, printre altele, în cabina de vot și pe pagina Ministerului Justiției dedicată
alegerilor (www.vaalit.fi). Dacă vă exprimați votul anticipat într-o altă regiune decât
regiunea dvs. de prosperitate, puteți solicita autorităților electorale documentul privind
candidaturile, în care sunt prezentate toate informațiile privind candidații din regiunea dvs.
de prosperitate.

Timpul afectat votului
Puteți vota sau în ziua alegerilor, duminică, 23.01.2022, sau premergător zilei alegerilor, în
perioada votării anticipate. Puteți vota o singură dată. Votul multiplu se pedepsește
conform prevederilor Codului Penal.
Votul anticipat:
Votarea anticipată începe miercuri, 12.01.2022.
În afara țării, votarea anticipată se termină sâmbătă, 15.01.2022, iar în Finlanda marți,
18.01.2022. În anumite secții de votare anticipată, timpul afectat votului este mai scurt.
Puteți vota anticipat în oricare din secțiile de votare anticipată din țară sau din afara țării.
Secțiile de votare anticipată sunt
 desemnate în Finlanda de către municipalități, cel mai des, de exemplu, de către
autoritățile municipale;
 diferite misiuni diplomatice ale Finlandei peste hotare;
 instituții, precum spitale, instituții de asistență socială și penitenciare.
În aceste instituții pot vota doar persoanele care se află în îngrijire sau în detenție.
 vasele sub pavilion finlandez, care se află peste hotare în perioada votului anticipat.
Pe navă poate vota doar personalul navigant. Călătorii nu au voie să voteze pe
vapor.

Votul din ziua alegerilor:
Ziua alegerilor, în care vă exprimați votul, este duminica, 23.01.2022, între orele 9 și 20.
În ziua alegerilor se poate vota doar în secția de votare menționată în informarea privind
dreptul de vot, care v-a fost trimisă.
Votul de acasă:
În cazul în care capacitatea dvs. de a vă deplasa sau funcționa este limitată în așa
măsură, încât vă este peste putință să ajungeți la secția de votare, puteți vota de acasă în
perioada de votare anticipată.
Trebuie să vă înregistrați pentru votul de acasă până cel târziu marți, 11.01.2022, înainte
de ora 16. Înregistrarea se efectuează la comisia electorală centrală de la nivel municipal,
ale cărei date de contact le găsiți în informarea privind dreptul de vot, ce v-a fost adresată.
Persoana care vă acordă îngrijire și care locuiește în aceeași gospodărie poate vota, în
anumite condiții, în același timp cu dvs.
Votul prin corespondență:
Dacă pe parcursul întregii perioade de votare anticipată, precum și în ziua alegerilor vă
aflați peste hotare, puteți vota din afara țării și prin corespondență.
Pentru a vă exprima votul prin corespondență, trebuie să vă abonați la materialele pentru
votul prin corespondență prin serviciul de abonare al Ministerului Justiției, la adresa dvs.

din afara țării. Abonarea se poate efectua cu cel mult trei luni înainte de ziua alegerilor. În
calitate de alegător, sunteți personal responsabil să vă abonați la documentele pentru
votul prin corespondență în timp util în așa fel, încât să reușiți să returnați plicul cu votul
dvs. prin corespondență comisiei electorale centrale din municipiul dvs. până la data limită
specificată în legea electorală.

Cum votați
Votul anticipat și votul din ziua alegerilor au loc în secția de votare. Puteți vota pentru o
singură candidatură, care reprezintă regiunea dvs. de prosperitate din setul de liste
electorale.
1) Vă legitimați în fața membrului biroului electoral, adică prezentați pașaportul, cardul
de identitate, carnetul de șofer sau un alt document similar. Membrul biroului electoral vă
înmânează buletinul de vot.
2) Mergeți în cabina de vot. În cabina de vot se poate afla o singură persoană.
3) Pe buletinul de vot marcați numărul candidatului pentru care votați. Puteți vota
pentru un singur candidat. Marcați numărul candidatului în interiorul cercului de pe
buletinul de vot. Nu facți nici o altă însemnare pe buletinul de vot. Pliați buletinul de vot în
așa fel încât numărul marcat de dvs. să rămână în interiorul colii pliate și să nu se vadă din
afară.
4) Aduceți buletinul de vot pliat și închis membrului biroului electoral. Membrul
biroului electoral va ștampila buletinul de vot.
5a) Dacă vă exprimați votul în ziua alegerilor, depuneți buletinul de vot ștampilat în
urna de vot.
5b) Dacă vă exprimați votul în perioada votării anticipate, membrul biroului electoral vă
va înmâna plicul de vot, în care veți sigila buletinul de vot ștampilat.
În cazul în care capacitatea dvs. de a marca numărul candidatului pe buletinul de vot este
afectată substanțial, puteți solicita ajutor pentru a vă exprima votul persoanei alese de dvs.
sau unui membru al biroului electoral. Persoana care vă asistă nu poate fi persoana care
candidează în alegeri și nici o rudă apropiată a candidatului. Persoana care vă asistă este
obligată să păstreze confidențialitatea votului, adică să păstreze secretul informațiilor
obținute în timpul votului.

Informații suplimentare
 Informații suplimentare despre alegeri vă sunt oferite de către comisia electorală
centrală municipală.
Agenția pentru servicii digitale și informații privind populația răspunde la întrebări
legate de drepturile personale de exprimare a votului.
Datele de contact ale ambelor instituții se află în informarea privind dreptul de vot.

 Adresele și programul de funcționare a secțiilor pentru votare anticipată, indicațiile
privind abonarea la votul prin corespondență, informații privind candidații, precum și
alte informații despre alegeri pot fi găsite pe pagina Ministerului Justiției destinată
alegerilor, la adresa www.vaalit.fi.
 Informațiile despre candidații la alegerile regionale se găsesc pe pagina Ministerului
Justiției destinată alegerilor după data de 23.12.2021, iar informațiile despre secțiile
pentru votare anticipată, după data de 05.11.2021.

Agenția pentru servicii digitale și informații privind populația 12.10.2021

