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RIKSDAGSVALET 2023 

 
 
Till medlemmarna i valbestyrelserna  
 

Stadsstyrelsen har invalt Er till medlem i valbestyrelsen, vilken tillsatts för 
förhandsröstningen på anstalter inför riksdagsvalet år 2023.  
 
Förhandsröstningen vid riksdagsvalet inleds onsdagen den 22 mars 2023 och avslutas 
tisdagen den 28 mars 2023. 
 
Valbestyrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, en medlem och tre ersättare. 
 
Vi ber Er utan dröjsmål ta kontakt med valbestyrelsens ordförande så att valbestyrelsens 
arbete ska kunna organiseras. Kontaktuppgifterna för valbestyrelsens ordförande skickas 
separat via skyddad e-post. 
 
De till valbestyrelsen hörande anstalter framgår av en separat lista över anstalter. Antalet 
anstalter kan ännu ökas. De eventuella nya anstalterna informeras till valbestyrelsens 
ordförande. 
 
Bekanta Er omsorgsfullt med centralvalnämndens anvisningar Valbestyrelsens uppgifter. 
I anvisningarna går man igenom ordnandet av röstningen på anstalter och röstningens 
förlopp samt det att fylla i följebrevet och förteckningen som förs över väljarna. 

 
Om jäv 
 

Om Ni inte kan delta i valbestyrelsens arbete eller om Ni är jäv, ska Ni snarast anmäla 
detta till centralvalnämndens kansli per e-post på adressen vaali.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 kandidat vid riksdagsvalet eller en kandidats 
make eller maka, barn, syskon eller föräldrar inte delta i valbestyrelsens arbete varken i 
Helsingfors eller i någon annan kommun. Med makar avses äkta makar, personer som 
lever under äktenskapsliknande förhållanden och personer som lever i registrerat 
partnerskap.  
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Arvoden och ersättningar 
 

Enligt de av stadsfullmäktige godkända förtroendevaldas ekonomiska förmåner är arvodet 
för valbestyrelsens medlemmar och ersättare 260 euro för de dagar då valbestyrelsen 
besöker anstalterna för att förrätta förhandsröstning. Ersättning för användning av egen 
mobiltelefon i liten omfattning ingår i arvodet. 

 
Enligt kommunallagen betalas till en förtroendevald ersättning för inkomstbortfall och för 
kostnader som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av vikarie, 
anordnande av barnvård eller något motsvarande. Blanketter för att ansöka om 
valarvodet, ersättning för inkomstbortfall och ersättningsförfarandet vid resekostnader 
delas ut till valbestyrelsernas ordförande och vice ordförande i samband med 
överlåtandet av valmaterial. 

 
Valbestyrelsens medlem eller ersättare får ersättning för användning av egen bil endast 
då ordföranden eller vice ordföranden inte har egen bil till sitt förfogande och då det gäller 
att transportera valmaterial. 

 
Ett skattekort eller en kopia av skattekortet ska tillställas till valbestyrelsens ordförande 
under förhandsröstningstiden. Efter förhandsröstningstiden kan skattekortet skickas till 
ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa) per e-post (talpa.vaalit@hel.fi). Valbestyrelsens 
ordförande återlämnar de ifyllda blanketterna samt skattekorten för hela valbestyrelsens 
del till centralvalnämndens kansli efter att förhandsröstningen avslutats. Av arvoden 
verkställs förskottsinnehållning som är 60 % ifall arvodestagaren inte har lämnat in ett 
skattekort. 
 
Arvodet och ersättningar för valarbete betalas senast den 22 maj 2023 under 
förutsättning att de nödvändiga uppgifterna har lämnats in till ekonomiförvaltningstjänsten 
i god tid. 

 
Rådgivning 
 

Centralvalnämndens kansli kan kontaktas i alla frågor som gäller val per telefon på 
numret 09 310 64575 eller 09 310 13344 och per e-post på adressen vaali.kesvlk@hel.fi. 
 

  
På centralvalnämndens vägnar 
 
 
 
 

Juha Viertola    Veera Reuna 
ordförande    sekreterare 

 


