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EUROPAPARLAMENTSVALET 2019 
 
TILL HEMMARÖSTNINGENS VALFÖRRÄTTARE 
 

Centralvalnämnden meddelar att Ni har förordnats till valförrättare vid hemmaröstning i 

Europaparlamentsvalet år 2019.  

 

Hemmaröstning förrättas under förhandsröstningstiden 15–21.5.2019. 

 

Centralvalnämnden ber Er kontakta centralvalnämndens kansli och säkerställa Ert 

deltagande i hemmaröstningens valförrättning, tfn 09 310 20004, så snabbt som möjligt 

men senast på tisdag 30.4.2019. 

 

Om jäv 

 

Om Ni inte kan fungera som hemmaröstningens valförrättare eller om Ni är jäv, ska Ni 

snarast anmäla detta till centralvalnämndens kansli per telefon på numret 09 310 20004 

eller per e-post på adressen kesvlk@hel.fi. 

 

Med jäv avses en situation där en persons opartiskhet vid handläggningen av ett ärende kan 

äventyras på grund av förhållandet mellan personen som behandlar ärendet och ärendet 

som behandlas. 

 

En person som är jävig får inte delta i behandlingen av ett ärende eller vara närvarande vid 

behandlingen. Enligt vallagen kan en valförrättare vid hemmaröstning inte vara en 

kandidat i Europaparlamentsvalet och inte heller kandidatens make, barn, syskon eller 

föräldrar. Med makar avses äkta makar, personer som lever under äktenskapsliknande 

förhållanden och personer som lever i registrerat partnerskap.  

 
Arvoden och inkomstbortfall 
 

Enligt de av stadsfullmäktige godkända förtroendevaldas ekonomiska förmåner är arvodet 

för till valförrättare 320 euro i arvode för de dagar då de förrättar hemmaröstningen. 

Arvodet inkluderar också en ersättning för användning av egen telefon. 

 

Ni har rätt att få ersättning för användning av egen bil vid transporter som gäller 

förrättning av hemmaröstning. Ersättningen vid användning av egen bil är 0,43 euro per 

kilometer. Om i bilen färdas medpassagerare utöver föraren, höjs ersättning med 0,03 euro 

för varje passagerare. 

 

Enligt kommunallagen betalas till en förtroendevald ersättning för inkomstbortfall och för 

de kostnader som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av vikarie, 

anordnande av barnavård eller något motsvarande.  

 

Helsingfors stads ekonomiförvaltningstjänst (Talpa) betalar arvoden och reseersättningar 

till de som deltar i valförrättningen. Uppgifter som behövs för betalningen angivs på 

särskilda blanketter som överlåts till valförrättarna i samband med avhämtandet av 

valmaterial.  
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ALLMÄNT OM HEMMARÖSTNING 
 
Vem har rätt att rösta hemma? 

 

Hemmaröstning är avsedd för de röstberättigade, vars folkbokföringskommun är 

Helsingfors och vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan 

oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället. 

 

En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning 

får rösta i samband med hemmaröstningen, om han eller hon har ingått ett avtal om 

närståendevård med kommunen och är röstberättigad i Helsingfors. Den röstberättigades 

andra familjemedlemmar, som inte uppfyller förutsättningarna för hemmaröstning, får inte 

rösta vid hemmaröstning.  

 

Anmälan till hemmaröstning 
 

Anmälan till hemmaröstning ska göras på förhand till centralvalnämndens kansli senast på 

tisdag 14.5.2019 före kl. 16. Också närståendevårdaren ska anmäla sig till 

hemmaröstningen på förhand. 

 

Man kan inte anmäla sig till hemmaröstningen när förhandsröstningstiden börjat.  

 

Hemmaröstningsförrättning 
 

En valförrättare och ett s.k. vittne som centralvalnämnden har valt sköter förrättningen av 

röstningen hemma hos väljaren.  

 

Det är viktigt att hemmaröstningen sker utan brådska, artigt och med tillbörlig värdighet. 

 

Centralvalnämndens kansli gör upp ett dagligt schema, av vilket framgår vilka väljare som 

ska besökas och på vilken tidpunkt. Enligt vallagen har väljarna underrättats på förhand om 

tidpunkten för hemmaröstningen med minst två timmars noggrannhet. 

 

Valförrättaren hämtar valmaterialet från centralvalnämndens kansli dagen innan 

hemmaröstningsomgången. Då går man igenom hemmaröstningsomgången och 

hemmaröstningens förlopp samt ifyllandet av följebrevet och hemmaröstningsblanketten. 

 

Valförrättaren och vittnet kommer sinsemellan överens om var de ska träffas före 

hemmaröstningsomgången. 

 

Hemmaröstningsomgångar börjar ca kl. 9.00 och slutar ca kl. 17.00. De görs med bil eller 

till fots med hjälp av en karta. Hemmaröstning kan förrättas såväl på en vardag som under 

veckoslutet beroende på antalet hemmaröstande. 

 

Valförrättaren och vittnet genomför hemmaröstningsomgången i par enligt schemat. 

Efter omgången kommer de tillsammans till centralvalnämndens kansli och 

överlämnar följebreven och hemmaröstningsblanketterna. 

 

Det ska noteras att de tidpunkter som underrättats till väljaren ska efterföljas. Om 

t.ex. tidsperioden kl. 11–13 har anmälts till väljaren, ska väljaren besökas under 

ifrågavarande tidsperiod.  
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Om valförrättaren ligger efter tidtabellen, är det skäl att anmäla detta till 

centralvalnämndens kansli, tfn 09 310 13344. Så kan vi informera väljaren om 

eventuella förseningar. 

 

Det rekommenderas att valförrättaren och vittnet fördelar arbetet sinsemellan. Till exempel 

kan valförrättaren sköta valförrättningen och vittnet fyller i följebrevsblanketten och 

hemmaröstningsblanketten. 

 

Närmare förhandsröstningstiden eller så snart som möjligt efter anmälningstiden 

(14.5.2019) kontaktar centralvalnämnden Er och kommer överens om 

hemmaröstningsomgång/-ar samt avhämtandet av valmaterialet på centralvalnämndens 

kansli, Kajsaniemigatan 3 B 16, 3 våningen.  

 

Det är skäl att reservera ungefär en halv timme för materialavhämtningen. Vid 

materialavhämtning handleds valförrättarna till hemmaröstningens uppgifter samt gås 

igenom valmaterialet och hemmaröstningsomgången. 

 

HEMMARÖSTNINGENS FÖRLOPP 
 

Ni ska omsorgsfullt studera föreskrifterna om hemmaröstningens förrättande i  

Valanvisningar 5-boken.  

 

Hemmaröstningen består av följande steg: 
 

1. Väljarens identitet kontrolleras. 

2. Väljaren gör röstningsanteckningen på röstsedeln. 

3. Röstsedeln stämplas. 

4. Röstsedeln innesluts i valkuvertet. 

5. Ifyllande av hemmaröstningens följebrev.  

6. Följebrevet och valkuvertet innesluts i ytterkuvertet. 

7. Ifyllande av följebrevet för närståendevårdaren som röstar i samband med  

hemmaröstningen.  

8. Komplettering av hemmaröstningsblanketten. 

 

 

1. Väljarens identitet kontrolleras 
 

Valförrättaren kontrollerar väljarens identitet. Väljaren kan styrka sin identitet med 

körkort, pass eller FPA-kort försett med foto eller någon annan giltig identitetshandling 

med innehavarens fullständiga namn, personbeteckning, innehavarens underteckning, 

foto på personen i fråga, datum för utfärdandet av handlingen och utfärdarens 

underteckning.  

 

Identiteten kan inte styrkas enbart med meddelandekortet som kommit per post (anmälan 

om rösträtt, se vidstående bild) eller med andra kort eller handlingar som inte är försedda 

med foto.  

 

I tidigare val har det visat sig att vissa, oftast äldre väljare inte äger ett giltigt pass, körkort 

eller någon annan motsvarande giltig handling, och det kan i dessa fall vara svårt att 

granska hans eller hennes identitet. I dessa situationer ska valförrättaren med hänsyn till 

omständigheterna själv avgöra om den utredning som väljaren företer om sin identitet är 

tillräckligt tillförlitlig. I vissa fall kan väljaren ha med sig andra handlingar som styrker 
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hans eller hennes identitet. Väljaren kan också ha en utgången identitetshandling som är 

försedd med foto och ett giltigt FPA-kort utan foto. Därtill kan en närvarande person (t.ex. 

maka eller make eller närståendevårdare) styrka väljarens identitet. 

 

I dessa situationer ska valförrättaren utöva sin prövningsrätt. Å ena sidan ska det ses till 

att alla som har rätt att rösta får utöva sin rösträtt, men å andra sidan är det viktigt att 

ingen kan rösta i någon annans namn eller på någon annans vägnar. 

 

 

2. Väljaren gör röstningsanteckningen på röstsedeln 
 

 När väljarens identitet har utretts, ska valförrättaren ge en öppnad röstsedel till väljaren 

med texten åt rätt håll för väljaren.  

 

Vid Europaparlamentsvalet 2019 ser röstsedeln ut på följande sätt: 

 

 

 

 

 

Väljaren gör röstningsanteckningen på röstsedeln. För att valhemligheten ska kunna 

tryggas måste väljaren kunna fylla i sin röstsedel i lugn och ro och i skydd för andras 

blickar. Det rekommenderas att det används en skärm, som delas ut tillsammans med 

annat valmaterial. Ett lätt sätt är också att vända bort blicken t.ex. genom att vända ryggen 

när väljaren gör en anteckning till röstsedeln. 

 

Om röstsedeln på grund av en felaktig röstningsanteckning eller av någon annan orsak blir 

oanvändbar, ska väljaren på begäran ges en ny röstsedel. Den oanvändbara röstsedeln ska 

rivas sönder så att valhemligheten bevaras. Röstsedeln kan rivas sönder antingen av 

väljaren själv eller av valförrättaren. Väljaren ska dock informeras om att han eller hon, 

om så önskas, själv får riva sönder röstsedeln och behålla bitarna. 
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3. Röstsedeln stämplas 

 

 Efter att väljaren gjort röstningsanteckningen på röstsedeln, viker han eller hon röstsedeln 

på mitten 

 

 

 

och valförrättaren stämplar röstsedeln i väljarens närvaro. 

 

 

 

 

 

 

Stämpeln slås mitt på den hopvikta röstsedelns utsida så att det syns tydligt. 

Valförrättaren ska ovillkorligen stämpla röstsedeln. En ostämplad röstsedel är ogiltig.  

 

4. Röstsedeln innesluts i valkuvertet 
 

Väljaren innesluter röstsedeln i valkuvertet och klistrar fast kuvertet. Om väljaren inte 

själv kan innesluta röstsedeln i valkuvertet, kan också valförrättaren göra det, men i 

sådana fall ska detta göras med väljarens tillstånd. Väljaren ska också kunna se, när 

valförrättaren innesluter röstsedeln i valkuvertet.     
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Valkuvertet tillslutas genom att klistra fast den med hjälp av t.ex. fuktningssvamp eller 

limstift. Valkuvertet får inte tillslutas på något annat sätt (t.ex. med tejp). Valkuvertet får 

inte stämplas och inte heller några andra anteckningar får göras på det. 

 

Valförrättaren eller vittnet fyller i följebrevsblanketten för hemmaröstning som har 

tryckts i blått (bilaga 1).  

 

Var speciellt uppmärksam på att det finns alla erforderliga namnteckningar i 

följebrevet (väljaren, vittnet och valförrättaren). 

 
5. Ifyllande av hemmaröstningens följebrev 

  

Vid hemmaröstning används alltid den följebrevsblankett för hemmaröstning som 

har tryckts i blått, oberoende av om den som röstar hemma företer 

meddelandekortet som kommit per post för valförrättaren eller inte.  

 

Följande uppgifter antecknas på följebrevsblanketten (se bilaga 1): 

 

 

- Mottagare: Helsingfors stads centralvalnämnd och adressen  

Kajsaniemigatan 3 B 16, 00100 HELSINGFORS.  

 

- Väljarens fullständiga namn. 
 

- Väljarens fullständiga personbeteckning. 

 

- Väljarens nuvarande adress. 

 

- Väljarens underteckning. Väljaren ska i valförrättarens närvaro egenhändigt 

underteckna följebrevet. Med sin underteckning försäkrar väljaren att han eller hon 

personligen med bevarande av valhemligheten har fyllt i röstsedeln och lagt in denna 

avstämplad i valkuvertet som väljaren därefter tillslutit. 

 



9 

 

- Efter att väljaren har undertecknat följebrevet, ska den person som är 

närvarande vid hemmaröstningen och som har fyllt 18 år (vittnet) teckna sitt 

namn på följebrevsblanketten. 

 

- Till slut ska valförrättaren anteckna datum och ifrågavarande kommun och 

underteckna följebrevet. Med sin underteckning intygar valförrättaren att 

hemmaröstningen försiggått på det sätt som bestäms i vallagen.  

 

 

Följebrevet undertecknas alltid först av väljaren, sedan av vittnet och till slut av 

valförrättaren. 

 

Alla fälten i följebrevet ska fyllas i, även om väljaren överlämnar meddelandekortet 

till valförrättaren. Väljarens uppgifter finns på hemmaröstningsblanketten i punkten 

Anmälan gjord av (se bilaga 2). 

 

Meddelandekortet ifylls inte, med det kan bifogas med annat material till det gula 

ytterkuvertet. 

 

Var speciellt uppmärksam på att det finns namnteckningar av väljaren, vittnet och 

valförrättaren i följebrevet.  Om namnteckningarna saknas på följebrevet, leder 

detta till att röstningen lämnas obeaktad.  

 

 

6. Följebrevet och valkuvertet innesluts i ytterkuvertet 
 

Valförrättaren lägger valkuvertet och det blåa följebrevet i det gula ytterkuvertet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valförrättaren ska förvara de mottagna ytterkuverten omsorgsfullt och säkert. Det är 

viktigt att väljaren kan vara övertygad om att hans eller hennes röstning till alla delar har 

skett som sig bör. 
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Till slut kompletterar valförrättaren eller vittnet hemmaröstningsblanketten (anmälan till 

hemmaröstning) (bilaga 2). 

 

 

7. Ifyllande av följebrevet för närståendevårdaren som röstar i samband med 
hemmaröstningen 
 
En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning 

får rösta i samband med hemmaröstningen, om han eller hon har ingått ett avtal för 

närståendevård med kommunen. Om en närståendevårdare vill rösta i samband med 

hemmaröstningen, ska detta uppges i anmälan till centralvalnämnden. Man kan inte 

anmäla sig till hemmaröstningen när förhandsröstningstiden börjat.  

 

Röstningen för en närståendevårdare förrättas i huvudsak på samma sätt som för den 

hemmaröstande, dock med den skillnaden att den orangefärgade följebrevsblanketten 

används som närståendevårdarens följebrev.  

 

Följande uppgifter ska antecknas i närståendevårdarens följebrev (se bilaga 3): 

 

 

- Mottagare: i detta fält antecknas Helsingfors stads centralvalnämnd, 

Kajsaniemigatan 3 B 16, 00100 HELSINGFORS.  

 

- Närståendevårdarens fullständiga namn. 
 

- Närståendevårdarens fullständiga personbeteckning. 

 

- Närståendevårdarens nuvarande adress. 

 

- Närståendevårdarens underteckning. Närståendevårdaren ska i valförrättarens 

närvaro egenhändigt underteckna följebrevet. Med sin underteckning försäkrar 

väljaren att han eller hon personligen med bevarande av valhemligheten har fyllt i 

röstsedeln och lagt in denna avstämplad i valkuvertet som väljaren därefter tillslutit. 

 

- Till slut ska valförrättaren anteckna datum och ifrågavarande kommun och 

underteckna följebrevet. Med sin underteckning intygar valförrättaren att 

hemmaröstningen försiggått på det sätt som bestäms i vallagen.  

 

 

Följebrevet undertecknas alltid först av väljaren och först därefter av 

valförrättaren. 

 

Närståendevårdarens uppgifter finns på hemmaröstningsblanketten i punkter Anmälan 

gjord på väljarens vägnar av och Närståendevårdarens fullständiga namn och 

personbeteckning (se bilaga 2). 

 

Som nämnt ovan, om namnteckningarna saknas på följebrevet, leder detta till att 

röstningen lämnas obeaktad.  

 

Den ifyllda och undertecknade följebrevsblanketten samt valkuvertet innesluts i ett eget 

gult ytterkuvert. 
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Valförrättaren eller vittnet ska göra en anteckning om närståendevårdarens röstning på 

hemmaröstningsblanketten (se bilaga 2) i punkten Tilläggsuppgifter: till exempel 

Närståendevårdaren Mattson röstade i samband med hemmaröstningen. 

 

8. Komplettering av hemmaröstningsblanketten 
 

Följande uppgifter ska antecknas till hemmaröstningsblanketten (se bilaga 2) i samband 

med röstningen: 

 

 

- Namnet på den person som är närvarande (vittnet) och hans eller hennes 

födelsetid. 

 

- Datum och klockslag då hemmaröstningen förrättades. 

 

- Valförrättarens underteckning. 

 

 

 

I punkten Tilläggsuppgifter antecknas till exempel följande uppgifter: 

 

- Närståendevårdaren röstade i samband med hemmaröstningen. 

- En av väljaren utsedd person har bistått vid röstningen. 

- Vittnet undertecknade följebrevet på väljarens vägnar. 

- Väljaren hade redan röstat. 

- Väljaren ville inte rösta. 

- Väljaren var inte på plats. 

 

Det löner sig att i punkten Tilläggsuppgifter anteckna alla avvikande händelser som 

gäller röstningen. Om väljaren efteråt frågar om röstningen, kan vi berätta vad som hänt. 
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BISTÅENDE AV VÄLJAREN 

 

Vid behov kan vittnet assistera väljaren bl.a. genom att göra anteckningen på röstsedeln eller 

underteckna följebrevet på väljarens vägnar, om han eller hon själv är oförmögen att skriva. 

 

Vittnet kan också vid behov bistå väljaren att söka kandidaten i sammanställningen av 

kandidatlistorna.  

 

Väljaren kan också assisteras av ett biträde som han eller hon själv utsett. Ett valbiträde får 

dock inte vara en kandidat i riksdagsvalet eller en kandidats make eller maka, barn, syskon 

eller förälder. Med makar avses äkta makar, personer som lever under äktenskapsliknande 

förhållanden och personer som lever i registrerat partnerskap.  

 

Valbiträdet (ett vittne eller ett biträde som väljaren själv utsett) är skyldigt att samvetsgrant 

följa den röstandes anvisningar samt hemlighålla vad han eller hon fått veta i samband med 

röstningen. Biträdet får under inga omständigheter föreslå för väljaren vilken kandidat denne 

ska rösta på. 

 

Biträdets namn ska antecknas på hemmaröstningsblanketten i punkten Tilläggsuppgifter. 

  

VÄGLEDNING OCH RÅDGIVNING I PROBLEMFALL 
 
Om det händer någonting medan hemmaröstningsomgången, som inverkar på 

röstningsförrättandet, eller i oklara fall är det skäl att kontakta centralvalnämndens kansli,  

tfn 09 310 20004 eller 09 310 13344. 

 

 

 





















Kontaktuppgifter

09 310 133 44

kesvlk@hel.fi

Kajsaniemigatan 3 B 16, 00100 Helsingfors

Europaparlementsvalet 2019
Valförrättarens uppgifter vid hemmaröstning
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