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NUORISOVAALIT PRESSA TUO
PRESIDENTINVAALIN KOULUIHIN
– ilmoita OPpILaiToKsEsi mukaan!
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry toteuttaa osallistavat Nuorisovaalit presidentinvaalin
2018 yhteydessä. Nuorisovaalit on loistava opetus- ja oppimistapahtuma, jossa politiikka tulee
lähelle nuoria oppilaitoksen arkeen.
Nuorisovaalit on osa oppilaitoisten demokratiakasvatusta. Niissä opetellaan, miten vaalit ja
demokratia toimivat sekä miten äänestäminen tapahtuu. Allianssi kannustaa oppilaitoksia
käsittelemään vaaleja, vaaliteemoja ja seuraamaan ehdokkaita.

OPPILAITOKSET YMPÄRI SUOMEA ÄÄNESTÄVÄT NUORISOVAALEISSA
Kaikissa peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa ympäri Suomen on mahdollisuus osallistua Nuorisovaaleihin presidentinvaalin alla tammikuussa 2018. Nuorisovaaleissa alle 18-vuotiaat
nuoret äänestävät oppilaitoksissaan siitä, kuka olisi nuorten valitsema presidentti.
Nuorisovaaleissa äänestetään samoja presidenttiehdokkaita kuin varsinaisissa vaaleissa. Vaalit
toteutetaan oppilaitoksissa uurnavaalina ja tarvittaessa kaksivaiheisesti. Äänestyskäyttäytymisen tekeminen tutuksi kantaa pitkälle nuoren tulevaisuuteen.
Nuorisovaalit on helppo järjestää yhdessä nuorten kanssa. Allianssi tarjoaa kouluille tulostettavat ohjeet, äänestysliput ja ääntenlaskupöytäkirjan sekä paljon vinkkejä ja materiaalia vaalien
käsittelemiseen.

TOIMINNALLISTA OPPIMISTA
Opettaja tai oppilaskunta voi ilmoittaa oppilaitoksensa Nuorisovaaleihin 1.11.2017 alkaen sähköisen lomakkeen kautta osoitteessa www.nuorisovaalit.fi. Ilmoittautuminen päättyy 5.1.2018.
Ilmoittautuneet oppilaitokset järjestävät ensimmäisen vaalin viikolla 2, ja ilmoittavat äänestystuloksen ääntenlaskujärjestelmään. Toinen vaali käydään kahden Nuorisovaaleissa eniten
ääniä saaneen ehdokkaan välillä viikolla 3, mikäli kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta hyväksytyistä äänistä ensimmäisellä kierroksella. Oppilaitos voi sopia omat vaalipäivänsä joustavasti
aikataulun mukaan.
Allianssi kokoaa nuorten äänet valtakunnallisesti yhteen ja julkaisee nuorten valitseman tasavallan presidentin vaaliviikolla.

NUORISOVAALEJA 1960-LUVULTA NYKYPÄIVÄÄN
Allianssi on järjestänyt Nuorisovaaleja jo useiden vuosien ajan. Arkistossamme vanhimmat merkinnät ovat kuntavaaleista 1960-luvulta, ja valtakunnallisina Nuorisovaaleja on toteutettu eduskuntavaalien yhteydessä 1990-luvulta saakka. Presidentinvaalien yhteydessä vuonna 2012 Nuorisovaaleihin osallistui yli 600 koulua, ja ensimmäisellä kierroksella ääniä annettiin peräti 76 000.
Useissa kouluissa erilaisia varjovaaleja on järjestetty jo pitkään omatoimisesti. Nuorisovaaleihin
liittyminen antaa äänestämiseen uuden ulottuvuuden, kun oma koulu on mukana valtakunnallisissa tuloksissa. Nuorisovaalien ohjeet ovat kaikkien käytettävissä, ja niitä saa muokata omaan
koulutyöhön soveltuviksi.

NÄIN HELPPOA
SE ON
1
Opettaja tai oppilaskunta ilmoittaa oppilaitoksen Nuorisovaaleihin
osoitteessa www.nuorisovaalit.fi.
Viimeinen ilmoittautumispäivä on
5.1.2018.

2
Oppilaitos saa sähköpostitse ohjeet
vaalien järjestämiseen.

3
Oppilaitos järjestää ensimmäisen
vaalikierroksen valitsemanaan päivänä 9.-12.1.2018 välisenä aikana ja
tarvittaessa toisen vaalikierroksen
16.-19.1.2018 välisenä aikana.
Mikäli yksikään ehdokas ei saa yli
puolta hyväksytyistä äänistä ensimmäisellä kierroksella, käydään toinen
kierros kahden Nuorisovaaleissa valtakunnallisesti eniten ääniä saaneen
ehdokkaan kesken.
Tulostettavat äänestyslippupohjat
sekä muuta materiaalia ja vinkkejä
opetukseen löytyy osoitteesta
www.nuorisovaalit.fi.

4
Oppilaitoksessa lasketaan kaikki
äänet yhteen ja koko oppilaitoksen
äänestystulos syötetään Allianssin
sähköiseen järjestelmään. Ensimmäisen vaalikierroksen tulos pitää
ilmoittaa 14.1.2018 mennessä.
Tarvittaessa pidettävän toisen
vaalikierroksen tulos pitää ilmoittaa
21.1.2018 mennessä.

5
Allianssi julkistaa Nuorisovaalien
valtakunnallisen tuloksen vaaliviikolla
(viikko 4).

”Tarvitsemme nuorten äänen
kuuluviin päätöksenteossa.
Nuorisovaalit on loistava tapa
antaa ensikosketus aktiiviseen
kansalaisuuteen.”

Allianssi ei julkaise yksittäisen oppilaitoksen vaalitulosta, näin vaalisalaisuus
säilyy myös pienemmissä oppilaitoksissa. Oppilaitos voi julkistaa paikallisesti
oman äänestystuloksensa niin halutes-

- JASMINA KHABBAL
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry:n puheenjohtaja

saan. Voitte myös kertoa oppilaitoksenne Nuorisovaaleista sosiaalisessa
mediassa #nuorisovaalitPRESSA.

kuka on SuoMEn nuortEn presidEntti? Katso pressaehdokkaiden haastatteluvideot Allianssin YouTube-kanavalla joulukuussa! www.youtube.com/Allianssiry

UNGDOMSVALET PRESSA TAR
PRESIDENTVALET TILL SKOLORNA
– anmäl din läroinrättning!
Finlands Ungdomssamarbete Allians rf ordnar det aktiverande Ungdomsvalet i samband med
presidentvalet 2018. Ungdomsvalet är ett fantastiskt undervisnings- och inlärningsevenemang
där politiken tas nära de unga i läroinrättningens vardag.
Ungdomsvalet är en del av läroinrättningarnas demokratifostran. Genom Ungdomsvalet lär man
sig hur val och demokrati fungerar och hur man röstar. Allians uppmuntrar läroinrättningarna
att diskutera om valen, valtemana och att följa kandidaterna.

LÄROINRÄTTNINGAR RUNTOM I LANDET RÖSTAR I UNGDOMSVALET
Alla läroinrättningar på det grundläggande och på andra stadiet runtom i Finland kan delta i Ungdomsvalet under presidentvalet i januari 2018. I Ungdomsvalet röstar under 18-åriga ungdomar
om vem som skulle vara de ungas president. Ungdomarna röstar i sina egna läroinrättningar.
I Ungdomsvalet röstar man på samma presidentkandidater som i det egentliga valet. Valet ordnas i läroinrättningarna som ett urnval och vid behov i två omgångar. Att lära sig hur man röstar
bär de unga långt in i framtiden.
Det är lätt att ordna Ungdomsvalet tillsammans med de unga. Allians erbjuder skolorna utskriftsbara anvisningar, röstsedlar och ett rösträkningsprotokoll samt massor med tips och material för hantering av valet.

FUNKTIONELL INLÄRNING
Läraren eller elevkåren kan anmäla läroinrättningen till Ungdomsvalet fr.o.m. 1.11.2017 genom en
elektronisk blankett på adressen www.ungdomsvalet.fi. Anmälningstiden går ut 5.1.2018.
De läroinrättningar som anmält sig ordnar det första valet vecka 2 och meddelar röstningsresultatet till rösträkningssystemet. Det andra valet ordnas vecka 3 mellan de två kandidater
som fått flest röster i Ungdomsvalet, om ingen av kandidaterna får över hälften av de godkända
rösterna under den första omgången. Läroinrättningen kan komma överens om sina egna röstdagar efter en flexibel tidtabell.
Allians gör en nationell sammanställning av rösterna och offentliggör vem de unga valt till republikens president under valveckan.

UNGDOMSVAL FRÅN 1960-TALET FRAM TILL I DAG
Allians har ordnat Ungdomsvalet redan i flera år. De tidigaste anteckningarna i vårt arkiv är från
ett kommunalval på 1960-talet. Ungdomsvalet har ordnats som ett nationellt val i samband med
riksdagsvalet ända sedan 1990-talet. I Ungdomsvalet som ordnades i samband med presidentvalet 2012 deltog över 600 skolor och under den första valomgången gavs upp till 76 000 röster.
Flera läroinrättningar har redan länge ordnat olika skuggval på egen hand. Att ansluta sig till
Ungdomsvalet erbjuder en ny dimension på röstningen då det egna röstningsresultatet ingår
i de nationella resultaten. Anvisningarna för Ungdomsvalet är tillgängliga för alla och de kan
bearbetas så att de passar det egna skolarbetet.

“Rösta i Ungdomsvalet för
att göra ungdomsfrågor
synliga i presidentvalet.
Ungas röst spelar en roll,
men vi behöver våga och
kunna yttra den!”
- BICCA OLIN
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf,
förbundsordförande

Vem väljer de unga till Finlands president?

Så HÄr LätT
äR DET
1
Läroinrättningen anmäls till
Ungdomsvalet av en lärare eller
av elevkåren på adressen
www.ungdomsvalet.fi. Anmälningar
tas emot fram till 5.1.2018.

2
Läroinrättningen får anvisningar för
arrangemangen av valet per e-post.

3
Läroinrättningen ordnar den första
valomgången på en valfri dag under
perioden 9–12.1.2018. Den andra valomgången ordnas vid behov under
perioden 16–19.1.2018.
Om ingen kandidat får över hälften
av de godkända rösterna under den
första omgången, ordnas en andra
valomgång mellan de två kandidater som fått flest nationella röster i
Ungdomsvalet.
Utskriftsbara röstsedlar och annat
material samt tips för undervisningen hittar du på adressen
www.ungdomsvalet.fi.

4
Läroinrättningen räknar ihop alla
röster och hela läroinrättningens
röstningsresultat matas in i Allians
elektroniska system. Resultatet från
den första valomgången ska meddelas före 14.1.2018. Resultatet från
den eventuella andra omgången ska
meddelas före 21.1.2018.

5
Allians offentliggör det nationella
resultatet från Ungdomsvalet under
valveckan (vecka 4).

Allians publicerar inga valresultat från de
enskilda läroinrättningarna och på så sätt
kan valhemligheten garanteras även för
mindre läroinrättningar. Läroinrättningen
kan offentliggöra sitt eget röstningsresultat lokalt om den så önskar. Ni kan också
berätta om Ungdomsvalet i er läroinrättning på sociala medier med hashtaggen
#nuorisovaalitPRESSA,
#ungdomsvaletPRESSA.

Se videointervjuer med presidentkandidaterna på Allians YouTube-kanal i december! www.youtube.com/Allianssiry

JÄRJESTÄ
NUORISOVAALIT
PRESSA

ORDNA
UNGDOMSVALet
PRESSA

JA ILMOITA
MUKAAN!

OCH ANMÄL
DIN SKOLA
TILL VALET!

1.11.2017 – 5.1.2018

1.11.2017 – 5.1.2018

Ilmoittautuminen käynnissä osoitteessa
www.nuorisovaalit.fi

Anmälningen pågår på adressen
www.ungdomsvalet.fi

9. – 12.1.2018

9 – 12.1.2018

Nuorisovaalien ensimmäinen
vaalikierros

Ungdomsvalets första
valomgång

16. – 19.1.2018

16 – 19.1.2018

Nuorisovaalien toinen vaalikierros
tarvittaessa kahden nuorilta eniten
ääniä saaneen ehdokkaan välillä

Ungdomsvalets andra valomgång ordnas
vid behov mellan de två kandidater som
fått flest röster av de unga

22. – 26.1.2018

22 – 26.1.2018

Allianssi julkaisee Nuorisovaalien
voittajan

Allians offentliggör resultatet från
Ungdomsvalet

Seuraa Nuorisovaaleja Facebookissa,
Instagramissa ja Twitterissä

Följ Ungdomsvalet på Facebook,
Instagram och Twitter

@Nuorisovaalit

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on yli 120 valtakunnallista nuoriso- tai
kasvatusalan järjestöä. www.alli.fi

@Nuorisovaalit

Finlands Ungdomssamarbete Allians rf är en nationell
service- och intresseorganisation för ungdomsarbetet.
Organisationen är en politiskt och religiöst obunden
intressebevakare vars medlemmar består av över 120
nationella organisationer inom ungdomsområdet och
fostran. www.alli.fi

