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Om Ungdomsvalet
Ungdomsvalet är ett verktyg för demokratifostran för läroinrättningar på det grundläggande och andra stadiet. I Ungdomsvalet röstar man på samma kandidater som i det egentliga valet.
Avsikten är att uppmuntra unga till samhällelig påverkan och att
erbjuda dem en röstningsupplevelse.

Intervjuer med presidentkandidaterna
Allians har filmat alla
presidentkandidaters svar på de ungas
egna frågor. Videorna publiceras på
Allians YouTube-kanal i december.
Titta tillsammans vilka löften Finlands
kommande president ger de unga!

Anmälan
Anmälan sker via en elektronisk blankett före 5.1.2018. Mer
information och en länk till anmälningen hittar du på adressen
www.nuorisovaalit.fi.
Vem kan rösta?
Ungdomsvalet riktar sig till minderåriga ungdomar. I praktiken
lönar det sig att begränsa rösträtten till exempel till klasser
som har undervisning i samhällskunskap i sin läroplan. Lärarna
kan själva bedöma om eleverna kan förstå vad ett val innebär.

Varför ska man rösta?
Republikens president leder Finlands
utrikes- och säkerhetspolitik.
Presidenten har även mycket anseende
i Finland. Diskutera om valtemana
och kandidaterna tillsammans med
eleverna. Fundera på varför det är
viktigt att rösta. På vilka andra sätt kan
den unga påverka i samhället?

Kom ihåg att uppmuntra myndiga elever att ta sig till valurnorna i det egentliga presidentvalet! Informera om de närmaste förhandsröstningsställena på en synlig
plats i läroinrättningen och ge eleverna tillstånd att gå och rösta under skoldagen. Detta är en liten men
betydelsefull gest att visa uppskattning för att den unga röstar i valet.
Det viktigaste är att försäkra sig om att ingen av de unga inbillar sig att röstande i Ungdomsvalet ersätter
deltagande i det egentliga valet.
Röstdagar
Läroinrättningen bestämmer en lämplig tidpunkt för valet under perioden 9–12.1.2018, under den första
omgången av Ungdomsvalet. Läroinrättningens resultat från den första omgången ska meddelas till den
nationella rösträkningen före 14.1.2018. Läroinrättningens kontaktperson får en länk till sin e-post via vilken läroinrättningens röstningsresultat kan meddelas.
Om ingen presidentkandidat får över hälften av rösterna i den nationella rösträkningen i Ungdomsvalet,
ordnas en andra omgång mellan de två kandidater som fått flest röster. Allians meddelar vilka två kandidater som kommit vidare till den andra omgången 15.1.2018 per e-post och på sin webbplats.
Läroinrättningen ordnar den andra valomgången 16–19.1.2018. Resultaten från den andra omgången ska
meddelas 21.1.2018. Allians offentliggör det nationella resultatet från Ungdomsvalet under valveckan
(vecka 4).
Läroinrättningen har möjlighet att delta endast i den första eller andra omgången, men det är naturligtvis
mer spännande att vara med och välja Finlands unga president ända från början till slut!
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Arrangemang av en röstningspunkt
Gör röstningspunkten så äkta som möjligt. Röstningspunkten kan placeras på en synlig plats till exempel i
läroinrättningens aula, matsal eller i ett klassrum. Det lönar sig också att bekanta sig med justitieministeriets valanvisningar på webbplatsen vaalit.fi.
Till röstningspunkten behövs följande:
- Förteckning över eleverna
- Röstsedel
- Röstbås
- Förteckning över presidentkandidaterna
- Sätt upp en påminnelse i röstbåset om att rösten förkastas
om den innehåller andra anteckningar än numret

Skolan kan låna röstbås och valurnor
av kommunen. I större skolor kan det ta
en hel dag att ordna valet och då kan
samma elever eller studenter inte vara
borta från lektionerna hela dagen. Kom
därför ihåg att välja tillräckligt många
valfunktionärer och ge dem tillräckligt
med anvisningar!

- Bord för röstfunktionären
- Valurna (en låda med lock)
- Röstprotokoll eller papper
- Stämpel eller markeringspenna
Röstsedlar och röstprotokoll kan lätt skrivas ut på adressen www.nuorisovaalit.fi!
Valfunktionärens uppgifter
Till valfunktionärer kan man välja såväl elever, studerande som lärare. Det behövs minst fyra valfunktionärer.
Kontrollpunkt: Rösträtten kontrolleras i skolans elevförteckning. Röstsedeln delas ut. De som röstar får
anvisningar vid behov.
Röstpunkten: Röstsedeln stämplas. Urnan öppnas och stängs.
Röstningssituationen
De som röstar meddelar sitt namn till valfunktionären som kontrollerar och streckar över namnet i elevförteckningen. Valfunktionären överräcker röstsedeln och ger anvisningar inför röstningen.
Den som ska rösta går till ett ledigt bås och skriver numret på sin kandidat på röstsedeln. Röstsedeln viks
och stämplas sedan innan den läggs ner i urnan.
Medhjälpare
På röstningsstället kan det finnas en valmedhjälpare som på begäran kan hjälpa den som röstar med att
anteckna numret på röstsedeln. Den som röstar kan även själv utse en egen medhjälpare.
Rösterna räknas
Då det meddelats att röstningen har avslutats, öppnas
valurnan. Röstsedlarna räknas alla på en gång, från
början till slut. Samtidigt räknas hur många elever som
röstat. Antalet röstsedlar och personer som röstat
borde överensstämma.
Det lönar sig att dela in rösterna i två grupper: godkända röster och förkastade röster.
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Röstsedeln förkastas om:
- Röstsedeln innehåller andra markeringar än kandidatens nummer eller om numret saknas helt. Endast
förtydligande markeringar är tillåtna: kandidatens namn kan skrivas efter numret, numret får streckas
under eller en punkt kan antecknas efter numret.
- Kandidatnumret inte kan läsas.
- Rösten har getts till någon annan än en riktig presidentkandidat.
- Röstsedeln saknar stämpel eller har fel stämpel.
- Röstsedeln är tom.
Läroinrättningens namn, datum och tid för Ungdomsvalet samt tidpunkt för när valet började och slutade
antecknas i röstprotokollet. I protokollet antecknas antalet röstsedlar och antalet röster för varje presidentkandidat.
Alla röster som getts på läroinrättningen, det vill säga hela röstningsresultatet, meddelas till Ungdomsvalets nationella rösträkning via den länk som skickats per e-post. Ta kontakt till nuorisovaalit@alli.fi om er
kontaktperson inte har fått länken till sin e-post före 12.1.2018 under den första valomgången.
Allians publicerar inga valresultat från enskilda läroinrättningar. Läroinrättningen kan publicera sitt eget
valresultat lokalt om den så önskar. Ni kan också berätta om Ungdomsvalet i er skola på sociala medier
med hashtaggarna ”nuorisovaalitPRESSA” och ”ungdomsvaletPRESSA”

