Finska/Suomi

Näin äänestät
Vaalit 9. syyskuuta 2018.
Näin äänestät valtiopäivä-, kunnallisja maakäräjävaaleissa.
Äänioikeus on viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneillä.Tiedot
väestörekisterissä 30 päivää ennen vaalipäivää ratkaisevat onko sinulla
äänioikeus ja mihin vaalipiiriin kuulut.
Sinulla on äänioikeus valtiopäivävaaleissa, jos olet:
• Ruotsin kansalainen ja olet tai olet joskus ollut merkittynä Ruotsin
väestörekisteriin.
Sinulla on äänioikeus kunnallis- ja maakäräjävaaleissa, jos olet:
• Ruotsin kansalainen ja sinut on merkitty väestörekisteriin Ruotsissa.
• onkin EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen ja sinut on merkitty
väestörekisteriin Ruotsissa.
• jonkin muun kuin yllä mainittujen maiden kansalainen ja olet ollut
merkittynä Ruotsin väestörekisteriin kolmen vuoden ajan ennen
vaalipäivää.

Äänestyskortti
Kaikki äänioikeutetut saavat äänestyskortin postitse noin kolme viikkoa
ennen vaaleja. Äänestyskortissa kerrotaan missä vaaleissa saat äänestää
sekä äänestyspaikkasi osoite ja aukioloajat. Äänestyskortissa on tietoa myös
ennakkoäänestyspaikoista. Äänestyskortti on otettava mukaan
ennakkoäänestyspaikalle.
Jos et ole saanut äänestyskorttia tai olet kadottanut sen, voit tilata uuden
kortin kunnalta tai vaaliviranomaiselta.

Vaaliliput
Valtiopäivävaalien vaaliliput ovat keltaisia, kunnallisvaalien valkoisia ja
maakäräjävaalien sinisiä. Vaalilippuja on saatavana kaikilta äänestyspaikoilta
ja puolueilta.
Puolueen äänestäminen
Vaaleissa äänestetään ensisijaisesti puoluetta. Puolueen nimi lukee
vaalilipussa. Jos et löydä haluamasi puolueen vaalilippua, kirjoita puolueen
nimi tyhjälle vaalilipulle mahdollisimman selkeällä käsialalla.
Ehdokkaan äänestäminen
Jos haluat äänestää puolueen tiettyä ehdokasta, voit antaa hänelle
äänesi rastittamalla vaalilipussa ehdokkaan nimen vieressä
olevan ruudun. Voit äänestää vain yhtä ehdokasta.
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Henkilöllisyyden todistaminen
Äänestäminen edellyttää henkilöllisyyden todistamista. Jotta saat äänestää,
sinun on vahvistettava henkilöllisyytesi esittämällä henkilötodistus,
esimerkiksi ajokortti tai passi. Jos sinulla ei ole henkilöllisyystodistusta,
toinen henkilö voi todistaa henkilöllisyytesi sen jälkeen, kun hän on
esittänyt oman henkilöllisyystodistuksensa.
Äänestäminen vaalipäivänä
Vaalipäivänä voit äänestää ainoastaan äänestyskortissa nimetyssä
äänestyspaikassa. Äänestyspaikat ovat avoinna vain vaalipäivänä.
Äänestämisen yhteydessä äänesi merkitään äänestysluetteloon ja laitetaan
vaaliuurnaan.
Ennakkoäänestäminen
Ennakkoäänestäminen tarkoittaa, että äänestät jossakin muualla kuin
omassa äänestyspaikassasi. Ennakkoäänestys alkaa noin kolme viikkoa
ennen valipäivää ja jatkuu vaalipäivään asti.
Ennakkoäänestykseen on otettava mukaan äänestyskortti, sillä sitä
käytetään äänen lähettämiseen äänestyspaikalle. Äänet lasketaan vasta
varsinaisella äänestyspaikalla.
Lisätietoa ennakkoäänestyspaikoista saat verkko-osoitteesta www.val.se. tai
kunnalta.
Ulkomailta äänestäminen
Voit äänestää ulkomailta kirjeitse tai käymällä jossakin Ruotsin
suurlähetystössä tai konsulaatissa. Kirjeäänestys edellyttää
erityismateriaalien tilaamista vaaliviranomaiselta. Voit äänestää
kirjeitse aikaisintaan 45 päivää ennen vaalipäivää ja suurlähetystöissä ja
konsulaateissa aikaisintaan 24 päivää ennen vaalipäivää

Asiamiehen välityksellä äänestäminen
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Voit äänestää asiamiehen välityksellä, jos et pääse äänestyspaikalle korkean
iän, sairauden tai toimintarajoitteen vuoksi. Tällöin voi puolisosi tai
avopuolisosi, puolisosi tai avopuolisosi lapset, lapsenlapset, vanhempasi
tai sisaruksesi toimia asiamiehenäsi. Myös henkilö, joka ammattimaisesti
tai vastaavalla tavalla hoitaa tai jolla on tapana auttaa sinua, voi toimia
asiamiehenäsi. Myös vankilasta tai vankeinhoitolaitoksesta voi äänestää
asiamiehen välityksellä. Tällöin myös henkilökunta voi auttaa sinua. Jos
postisi jakelusta vastaa maalaiskirjeenkantaja, hän voi toimia asiamiehenäsi.
Ellet tunne ketään, joka voi toimia asiamiehenäsi, kunta voi järjestää äänten
vastaanottajan, joka tulee kotiisi. Käänny kuntasi puoleen. Äänestäminen
asiamiehen välityksellä edellyttää eritysmateriaalien tilaamista kunnalta tai
vaaliviranomaiselta.
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