2022 SENESİNİN BÖLGE SEÇİMLERİ BÜLTENİ
Sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler reformu (sote-reformu) 1.1.2023 tarihinde yürürlüğe
girecektir. Reformda sağlık hizmetlerinin, sosyal hizmetlerin ve de arama kurtarma
hizmetlerinin düzenlenmesi sorumluluğu belediyelerden 21 refah bölgesine aktarılacaktır.
Helsinki Şehri bir refah bölgesi değildir ve herhangi bir refah bölgesine de bağlı değildir ve
sağlık ve sosyal hizmetlerini ve de arama kurtarma hizmetlerini kendi düzenleyecektir.
Refah bölgeleri belediyelerden ve devletten ayrı kamu hukukuna bağlı ve bölgelerinde
özerklik olan organlardır. Refah bölgeleri başlıca mevcut bölgelerden oluşturulmuştur. Yine
de Uusimaa Bölgesi’nde dört tane refah bölgesi vardır.
Refah bölgesinin en üst karar verici organı ikamet edenlerin seçtikleri bölge kuruludur.
Kurul üyeleri yani temsilciler bölge seçimlerinde seçilecektir. İlk bölge seçimleri 23.1.2022
Pazar günü gerçekleştirilecektir. Seçilen bölge kurulunun faaliyet dönemi 2022 mart
ayının başında başlayacak ve 2025 mayıs ayının sonuna kadar devam edecektir. 2025
senesinden itibaren bölge seçimleri yerel seçimlerle eş zamanlı gerçekleştirilecektir.
Bölge seçimlerinde Finlandiya’da ikamet eden Finlandiya vatandaşları ve bazı koşullarda
Finlandiya’da ikamet eden diğer ülke vatandaşları oy kullanabilir ve aday olabilir.
Oy kullanmak Finlandiya’da gönüllülük ilkesine dayanmaktadır.
Helsinki Şehri’nde ve Åland Bölgesi’nde bölge seçimleri yapılmayacaktır.

Oy kullanma hakkı – kim oy kullanabilir
Finlandiya veya Avrupa Birliği’ne bağlı bir başka ülke, İzlanda veya Norveç
vatandaşıysanız ve aşağıdaki koşulları yerine getiriyorsanız, bölge seçimlerinde oy
kullanabilirsiniz:



en geç seçim günü (23.1.2022) 18 yaşını dolduracaksanız
Finlandiya’da, bir refah bölgesine bağlı bir belediyede 3.12.2022 tarihinde ikamet
yeriniz varsa

Bir başka ülkenin vatandaşıysanız, bölge seçimlerinde oy kullanabilirsiniz eğer,


en geç seçim günü (23.1.2021) 18 yaşını dolduracaksanız




Finlandiya’da, bir refah bölgesine bağlı bir belediyede 3.12.2022 tarihinde ikamet
yeriniz varsa
3.12.2022 tarihinden önce Finlandiya’nın bir belediyesinde kesintisiz olarak en az iki
sene ikamet ettiyseniz

İkamet yeri, İkamet Yeri Kanunu’na göre belirlenir. Genelde ikamet yeri yaşadığınız
belediyedir. İkamet yeriniz ayrıca hangi refah bölgesine bağlı olduğunuzu, yani hangi refah
bölgesi bölge seçimlerinde oy kullanma hakkınız olduğunu belirler. Bölge seçimlerinde
yalnızca kendi refah bölgenizin adayına oy verebilirsiniz.
2022 senesinin bölge seçimlerinde ikamet yeriniz, nüfus bilgi sisteminde 3.12.2021
tarihinde saat 24.00’te hangi belediyenin ikamet yeriniz olarak kayıtlı olduğuna bağlıdır
Gerekirse ikamet yeri bilgisini Dijital Veri ve Nüfus Dairesinden kontrol edebilirsiniz.

Oy kullanma hakkı bildirimi her seçmene gönderilecek
Dijital Veri ve Nüfus Dairesi, oy kullanma hakkına sahip herkesin bilgilerinin yer aldığı bir
seçmen kütüğü tutmaktadır. Seçmen kütüğüne ayrıca kayıt olmaya gerek yoktur.
Dijital Veri ve Nüfus Dairesi, adres bilgileri belli olan her seçmene en geç 30.12.2021
tarihine kadar oy kullanmaya ilişkin bildirimi yani bildirim kartını gönderecektir. Dijital Veri
ve Nüfus Dairesinin sunduğu elektronik mesaj alma hizmetini, yani Suomi.fi-viestit
hizmetini kullanıma soktuysanız, bildirim kartı size elektronik olarak ulaştırılacaktır (ek
bilgiler www.suomi.fi/viestit adresinde). Oy kullanma hakkı bildirimi, oy kullanma
konusunda yol gösterici bilgileri, seçim gününde oy kullanma yeriniz hakkında bilgiyi, bölge
kurulunun görevleri ve yaşadığınız yere yakın erken oy kullanma yerleri hakkındaki bilgileri
içerir. Oy kullanma hakkı bildiriminizi oy kullanma yerine götürmenize gerek yoktur, bir
kimlik belgesi yeterlidir.

Seçim yeterliliği – kim aday olabilir
Aşağıdaki koşulları yerine getiriyorsanız, seçim yeterliliğiniz var demektir, yani refah
bölgenizdeki bölge seçimlerinde aday olabilirsiniz:




ikamet yeriniz aday olmak istediğiniz kurula bağlı refah bölgesiyse
herhangi bir refah bölgesinde oy kullanma hakkınız varsa
mahkeme kararıyla kısıtlı olarak beyan edilmediyseniz

Yasalarca, refah bölgelerinde listelenen bazı devlet memurlarının ve refah bölgesinin
yönetici konumundaki memurlarının ve çalışanlarının bölge seçimlerinde seçim yeterlilikleri
yoktur.

Bölge seçimlerinde aday göstermek
Bölge seçimlerinde aday gösterebilecekler:




kayıtlı siyasi partiler
seçim birliği kurmuş seçmenler

Siyasi partiler, kendi adayları konusunda kuralları uyarınca karar verirler. Bir siyasi
partiden aday olmak istiyorsanız, bunu siyasi parti ile anlaşın.
Seçim birliği kurmak için oy hakkı olan en az 50 refah bölgesi sakinine ihtiyaç vardır.
İki ya da daha çok siyasi partinin seçim ittifakı kurma hakkı vardır. İki ya da daha çok
seçim birliğinin ortak liste oluşturma hakkı vardır.
Bir siyasi partinin, seçim ittifakının veya ortak listenin aday sayısı, refah bölgesinde
seçilecek temsilci sayısının en fazla 1,25 katı kadar olabilir. Refah bölgesinin nüfusuna
dayanarak, kurullara 59-79 temsilci seçilecektir.
Her adayın kendi numarası vardır. Adaylardan, kağıda basılmış aday listelerinin toplu
listesi oluşturulacak ve adaylar 2. sıra numarasından başlayarak işaretlenecek. Toplu
listede adaylar, siyasi parti ve ortak liste altında gruplandırılacak. Toplu listede her adayın,
isim, aday numarası ve unvan/meslek/faaliyet alanı ve de ikamet yeri bilgileri olacaktır.
Ayrıca toplu aday listesinde belli olacaklar:





hangi siyasi partilerin seçim ittifakı oluşturduğu
hangi seçim birliklerinin ortak liste oluşturduğu
hangi siyasi partilerin seçim ittifakında yer almadığı
hangi adayların ortak listenin dışında kalan adaylar olduğu

Bütün refah bölgelerinde toplu aday listeleri 23.12.2021 tarihinde derlenecektir. Kendi
refah bölgenizin toplu listesi oy kullanma kabinlerinde ve Adalet Bakanlığının seçim
sayfalarında (www.vaalit.fi) görülebilir. Bağlı olduğunuz refah bölgesinin dışında bir yerde
erken oy verecekseniz, seçim görevlisinden bütün refah bölgelerinin adaylarının bilgilerinin
olduğu aday kitapçığını isteyebilirsiniz.

Seçim zamanları
Oyunuzu 23.1.2022 seçim gününde veya seçim gününden önce erken oy kullanma
süresinde verebilirsiniz. Yalnızca bir kez oy kullanabilirsiniz. İki kez oy kullanmanın Ceza
Kanunu’nda cezai bir düzenlemesi vardır.
Erken oy kullanma
Erken oy kullanma 12.1.2022 Çarşamba günü başlayacak.
Erken oy kullanma yurtdışında 15.1.2022 Cumartesi günü ve Finlandiya’da 18.1.2022
Salı günü bitecek. Bazı erken oy kullanma yerlerinde oy kullanma süresi daha kısadır.
Erken oyunuzu yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir erken oy kullanma yerinde
verebilirsiniz. Erken oy kullanma yerleri:






yurt içinde, belediyelerin belirledikleri oy kullanma yerleri, örneğin genelde
belediyelerin resmi binaları
Finlandiya’nın yurt dışındaki temsilciliklerinin bir çoğu
hastaneler, sosyal hizmet birimleri ve ceza kurumları gibi kurumlar
Kurumlarda yalnızca orada tedavi edilen veya oraya alınmış olan kişiler oy
kullanabilir.
erken oy verme süresinde yurt dışında olan gemiler. Gemilerde yalnızca gemi
personeli oy kullanabilir, yolcular gemide oy kullanamazlar.

Seçim gününde oy kullanma:
Seçim gününde oy kullanma 23.1.2022 Pazar günü 09.00-20.00 saatleri arasında
gerçekleşecektir.
Seçim günü yalnızca, size gönderilmiş seçmen bildiriminde belirtilen oy kullanma yerinde
oy kullanabilirsiniz.
Evden oy kullanma:
Hareket veya faaliyet kabiliyetiniz, makul olmayan zorluklar yaratacak kadar kısıtlıysa;
erken oy verme süresinde oyunuzu evde kullanabilirsiniz.
Evde oy kullanmak için en geç 11.1.2022 Salı günü saat 16:00’dan önce kayıt olmalısınız.
Kayıt başvurusu, iletişim bilgileri seçmen bildiriminde olan, ikamet ettiğiniz yerin merkez
seçim kuruluna yapılır. Aynı hanede yaşayan, kişinin kendi bakıcısı konumunda olan kişi
de belirli ön şartlarla aynı anda oy kullanabilir.
Mektupla oy kullanma:
Bütün erken oy verme süresinde ve seçim gününde yurt dışındaysanız, yurt dışından
mektupla da oy kullanabilirsiniz.
Mektupla oy kullanmak için Adalet Bakanlığının sipariş hizmetlerinden mektup yoluyla oy
kullanma materyalini yurt dışında olan adrese gönderilmesini istemeniz gerekir. Sipariş
seçim gününden en erken üç ay öncesinden yapılabilir. Seçmen olarak, seçim kanununda
saptanmış son tarihe kadar mektupla oy verme gönderme zarfının belediyeniniz merkez
seçim kurulana zamanında ulaşması sizin sorumluluğunuzdadır, bu yüzden mektupla oy
kullanma belgelerini zamanında sipariş edin.

Oy kullanmak
Erken oylama ve seçim gününde oy kullanma oy verme yerinde gerçekleşir. Kendi refah
bölgenizin toplu aday listelerinde belirtilen adaylardan yalnızca birine oy verebilirsiniz.
1) Kimliğinizi seçim görevlisine kanıtlayın, yani pasaport, kimlik belgesi, sürücü ehliyeti
veya bunlara denk bir belge gösterin. Seçim görevlisi size oy pusulası verecektir.
2) Oy kabinine gidin. Oy kabininde bir kerede yalnızca bir kişi olabilir.

3) Oy verdiğiniz adayın numarasını oy pusulasına yazın. Yalnızca bir adaya oy
verebilirsiniz. Oy pusulasının iç tarafında olan çembere adayın numarasını yazın. Oy
pusulasına başka bir işaret koymayın. Oy pusulasını, yazdığınız numaranın katlamanın iç
tarafında kalacak ve görünmeyecek şekilde katlayın.
4) Oy pusulasını katlanmış olarak seçim görevlisine götürün. Seçim görevlisi oy
pusulasını mühürleyecektir.
5a) Seçim gününde oy kullanıyorsanız, mühürlenmiş oy pusulasını oy sandığına atın.
5b) Erken oylamada oy kullanıyorsanız, seçim görevlisinin verdiği seçim zarfına
mühürlenmiş oy pusulasını koyun ve zarfı kapatın.
Oy pusulasına aday numarasını yazma kabiliyetinizin belirgin bir biçimde zayıfladıysa, oy
kullanmada size yardımcı olması için seçtiğiniz bir yardımcı veya seçim yetkilisini
kullanabilirsiniz. Yardımcı, seçimlerde aday olan bir kişi ya da adayın yakın akrabası
olamaz. Yardımcı, seçim gizliliğini koruma ile yükümlüdür, yani seçim bağlamında edindiği
bilgileri gizli tutması gerekir.

Ek bilgiler


Seçimlere ilişkin ek bilgileri belediyenin merkez seçim kurulu verir.
Oy hakkı ile ilgili kişisel sorulara Dijital Veri ve Nüfus Dairesi bakar. Her ikisinin de
iletişim bilgileri oy hakkı bildirimindedir.



Erken oylama yerlerinin adresleri ve açık oldukları saatler, mektupla oy kullanma
sipariş bilgileri, adaylar hakkında bilgiler ve de seçimlere ilişkin diğer bilgiler Adalet
Bakanlığının seçim sayfalarında www.vaalit.fi bulunmaktadır.



Bölge seçimlerinin adaylarına ilişkin bilgiler 23.12.tarihinden ve erken oy kullanma
yerleri hakkındaki bilgiler 5.11.2021 tarihinden sonra Adalet Bakanlığının seçim
sayfalarından edinebilirsiniz.

Dijital Veri ve Nüfus Dairesi 12.10.2021

