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RIKSDAGSVALET 2023 

 
 
FÖRHANDSRÖSTNINGSTIDEN 

 
Förhandsröstningen vid riksdagsvalet inleds onsdagen den 22 mars 2023 och 
avslutas tisdagen den 28 mars 2023.  

 
VALBESTYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

 
Arrangemangen kring förhandsröstningen på anstalter (röstning på anstalter) i 

riksdagsvalet sköts av en valbestyrelse som stadsstyrelsen tillsatt. 

 

Valbestyrelsen består av en ordförande, en vice ordförande, en medlem och tre 
ersättare. 
 
Valbestyrelsen måste vara beslutsför för att ta emot röstning. Enligt vallagen är 
valbestyrelsen beslutför med tre medlemmar, varav en ska vara en ordförande eller 
vice ordförande. Om både ordföranden och vice ordföranden är tillfälligt frånvarande, 
ska de tre närvarande medlemmar i valbestyrelsen bland sig välja en tillfällig 
ordförande som ansvarar för valbestyrelsens arbete. 
 

OM JÄV 
 
Om Ni är förhindrad att delta i valbestyrelsens arbete eller om Ni är jäv, ska Ni 

snarast anmäla detta till centralvalnämndens kansli per telefon på numret  

09 310 64575 eller 09 310 13344, eller 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 jävig person får varken delta i behandlingen av ärendet 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.  

 
RÖSTRÄTT VID RIKSDAGSVAL 

 
Röstberättigad vid riksdagsval är varje finsk medborgare oavsett boningsort, som 
senast på valdagen den 2 april 2023 fyller 18 år. 
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SAMMANSTÄLLNING AV KANDIDATLISTORNA 
 

För riksdagsvalet har Finland indelats i 13 valkretsar. Den röstberättigade kan endast 

rösta på en kandidat i sin egen valkrets. 

 

Om väljaren inte tillhör Helsingfors valkrets, ska valbestyrelsen se till att väljaren ska 

ges tillfälle att ta del av sammanställningen av kandidatlistorna inom sin egen 

valkrets. Därför ska valbestyrelsen ha med sig sammanställningar av kandidatlistorna 

inom alla valkretsar. Bland valmaterial finns sammanställningar av kandidatlistorna 

inom alla valkretsar (sammanlagt 13). 

 

Om det är oklart med väljarens valkrets eller rösträtt eller rösträttskommun, kan 
saken frågas efter hos centralvalnämndens kansli per telefon på numret  
09 310 13344.  

 
ALLMÄNT OM RÖSTNING PÅ EN ANSTALT 

 
Vid vilka anstalter anordnas förhandsröstning? 

 
Anstalter vid vilka förhandsröstning ordnas är enligt vallagen sjukhus, straffanstalter 

och verksamhetsenheter inom socialvården som lämnar vård dygnet runt (till 

exempel ålderdomshem och motsvarande enheter, vård-, krigsinvalid- och sjukhem, 

boendeserviceenheter, vårdinrättningar för missbrukare och servicehus enligt 

socialvårdslagen, lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen om 

specialomsorger om utvecklingsstörda). 

 

Vilka anstalter som tillhör valbestyrelsen framgår av en separat lista. Antalet anstalter 

kan öka. De eventuella nya anstalterna informeras till valbestyrelsens ordförande. 

 

Vem får rösta på en anstalt? 
 

Vid de anstalter som har förordnats till förhandsröstningsställen får rösta enbart de 
som vårdas eller har intagits i dem. Exempelvis har personer som besöker 
polikliniken på ett sjukhus för behandling eller sjukhuspersonalen inte rätt att 
rösta på sjukhuset i fråga.  
 

När förrättas förhandsröstning på en anstalt? 
 
Förhandsröstning på en anstalt förrättas under förhandsröstningsperioden  

22–28.3.2023.  

 

Anstalten besöks under en eller högst två dagar på de tider som valbestyrelsen 

bestämmer. Valbestyrelsens ordförande har kontaktat anstalten i förväg och kommit 

överens om ett schema när anstalten ska besökas för att förrätta förhandsröstningen. 

 

Varje anstalt besöks i regel endast en gång. Bara i en sådan anstalt där det är en 

fortlöpande omsättning av röstberättigade som får vård, såsom i ett sjukhus, kan 

besöken vara fler till antalet. 
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Förhandsröstningen kan förrättas antingen på en vardag eller under veckoslutet. 

 

Varje anstalt ska besökas under förhandsröstningstiden för att ta reda på 

röstningens nödvändighet även om anstaltens personal på förhand skulle anse 

att det inte finns något behov till röstningen. 

 

Ordnande av förhandsröstningen på en anstalt 
 

Röstningen på anstalter ska ordnas så att valhemligheten kan bevaras och 

röstningen går smidigt. Den plats som har reserverats för förhandsröstningen ska 

vara placerad på ett sådant ställe inom anstalten som inte används för något annat 

ändamål under röstningen. Väljaren ska utan svårigheter kunna ta sig fram till denna 

plats. På anstalten ska finnas tillräcklig information om var röstningsplatsen är 

placerad.  

 

Alla på anstalten intagna som har rätt att förhandsrösta ska beredas möjlighet att 

utöva sin rösträtt. Valbestyrelsen kan i början ta emot väljarna i sjukhusets matsal 

eller i något annat för ändamålet lämpligt större rum, och därefter separat besöka de 

sängliggande patienter som har anmält att de vill utöva sin rösträtt. 

 

Röstningsförrättning på en anstalt ska vid behov ordnas också på olika avdelningar 

och i patientrum. När röstning förrättas i patientrum är det ändamålsenligt att en 

företrädare för anstalten är närvarande. En lämplig stund att gå in i ett patientrum ska 

från fall till fall säkerställas från personalen.  

 

Valbestyrelsen ska se till att var och en som önskar rösta verkligen har möjlighet att 

göra det. I tidigare val har det förekommit fall där en enskild väljares röstningsvilja 

har obeaktats till exempel för att personalen på anstalten haft bråttom. 

Valbestyrelsen ska ännu innan den lämnar anstalten säkerställa genom att 

fråga personalen, om alla som önskat rösta har fått göra det.  

 

Det ska i synnerhet observeras att en del av väljarna i de anstalter vid vilka 

förhandsröstningen förrättas har synnerligen nedsatt funktionsförmåga. Det ska 

således reserveras tillräckligt mycket tid för att förrätta förhandsröstningen. På det 

sättet säkerställs att röstningen sker vid varje väljare utan brådska, artigt och med 

tillbörlig värdighet. 

 

Vid oklara fall eller om det vid förhandsröstningen inträffar något sådant som inverkar 

på förrättningens normala förlopp, är det skäl at kontakta centralvalnämndens kansli,  

tfn 09 310 13344. De saker som har inverkat på förrättningens normala förlopp ska 

också antecknas i punkten Anmärkningar i förteckning över väljarna (se bild 2, sida 

8). 
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INFORMATION OM RÖSTNINGEN 
 

Valbestyrelsen ska se till att röstningstiderna och den närmare ordningen vid 

förhandsröstningen tillkännages genom anslag på förhandsröstningsstället och vid 

behov även på annat lämpligt sätt på förhand. Vid behov ska förhandsröstningen 

tillkännages också på anstaltens avdelningar och i patientrummen. Det är väsentligt 

att de röstberättigade på anstalten får information om röstningen och dess tidpunkt. 

 

Valbestyrelsen ska i samarbete med personalen planera på vilket sätt informationen 

om röstningen och röstningstiden tillräckligt når de röstberättigade som är intagna på 

anstalten. 

 

TIDSSCHEMA 
 

Valbestyrelsens ordförande har i förväg upprättat ett tidsschema där det framgår 

datum och klockslag då valbestyrelsen besöker de till valbestyrelsen hörande 

anstalterna för att förrätta förhandsröstningen. Bestyrelsemedlemmarna ska förbinda 

sig att följa tidsschemat som utarbetats för besöken.  

 

Klockslagen i tidsschemat ska följas. Om det i tidsschemat anges en viss tid (till 

exempel kl. 10–14), ska valbestyrelsen vara på plats hela den tiden. 

Valbestyrelsen ska också informera anstaltens personal innan den lämnar anstalten. 

 

BISTÅENDE AV VÄLJAREN 
 

På väljarens begäran ska valbestyrelsen bistå väljaren vid röstningen. Biträdet kan 

hjälpa väljaren bland annat med att göra anteckningen på röstsedeln och fylla i 

följebrevsblanketten på väljarens vägnar. Om väljaren inte förmår göra några 

anteckningar eller om väljaren endast kan skriva ett bomärke, kan biträdet 

underteckna följebrevet på väljarens vägnar. Då kan i följebrevspunkten Väljarens 

underskrift antecknas till exempel ”På Matias Vikmans vägnar Lisa Lindholm”. 

 

Den som bistår väljaren är skyldig att samvetsgrant följa väljarens anvisningar samt 

hemlighålla vad han eller hon har fått veta i samband med röstningen. Biträdet får 

under inga omständigheter föreslå för väljaren vilken kandidat denne ska rösta på. 

Ingen annan av bestyrelsens medlemmar har rätt att under några som helst 

omständigheter se vad väljaren har antecknat på sin röstsedel. 

 

Den vars förmåga att göra röstningsanteckningen är väsentligt nedsatt får också 

assisteras av ett biträde som han eller hon själv har utsett, t.ex. en nära anhörig. 

Biträdet får dock inte vara en person som är kandidat vid riksdagsvalet eller en 

kandidats make, barn, syskon eller förälder. Med makar avses äkta makar, personer 

som lever under äktenskapsliknande förhållanden och personer som lever i 

registrerat partnerskap. 

 

Valbestyrelsen ska ta reda på namnet på det biträde som väljaren själv utsett och 

anteckna det i förteckningen över väljarna i punkten Anmärkningar (se bild 2, sida 8). 
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FÖRTECKNING ÖVER VÄLJARNA 
 
Valbestyrelsen ska föra en förteckning över väljarna med hjälp av den blankett som 

har utarbetats för detta ändamål (Förteckning över dem som röstat på förhand, se 

bild 1 och bild 2 samt bilaga 1). För varje anstalt ska föras en separat förteckning.  

 

På förteckningsblankettens framsida antecknas: 

 

 
- Förhandsröstningsställets 

(anstaltens) namn och 
valbestyrelsens nummer. 

- Väljarens namn med tydlig 
handstil, helst textat.  

- Väljarens hemkommun. 
- Den dag då 

förhandsröstningen ägde rum. 
- Det totala antalet väljare på 

förhandsröstningsstället och 
antalet manliga väljare.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 1. Förteckning över dem som röstat på förhand, sida 1 
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På förteckningsblankettens baksida antecknas: 

 

 
- Förhandsröstningsdagarna och 

klockslagen. 
- Valbestyrelsens 

sammansättning  
- I punkten Anmärkningar 

behövliga anteckningar, om det 
vid förhandsröstningen har 
inträffat något sådant som har 
inverkat på förrättningens 
normala förlopp (t.ex. om det 
har varit nödvändigt att avbryta 
förrättningen). I denna punkt 
ska också antecknas namnen 
på de biträden som väljarna 

själva har utsett.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 2. Förteckning över dem som röstat på förhand, sida 2 

 

Förteckningsblanketten ska läsas och granskas, och den ska undertecknas av 

ordföranden och en medlem. 

 

Den ifyllda förteckningsblanketten är samtidigt valbestyrelsens protokoll och 

det är därför skäl att omsorgsfullt fylla i den. I tidigare val har det förekommit fall 

där förteckningsblanketten har varit bristfälligt ifylld: till exempel 

förhandsröstningsdagarna och klockslagen, valbestyrelsens sammansättning eller 

underskrifter har saknat. 

 

Förteckningsblanketten har plats för 25 namn. Om namnen på dem som röstar på en 

anstalt inte ryms på en blankett, fortsätter man på nästa blankett. Om flera än en 

förteckningsblankett har använts för en anstalt, häftas blanketterna efter röstningen 

ihop till en bunt och numreras. Antalet män som röstat och det totala antalet väljare 

antecknas på den översta blanketten. 
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Vid det eventuella andra besöket på en anstalt ska det med hjälp av förteckningen 

över väljarna kontrolleras att ingen har röstat redan vid det första besöket. Detta 

förutsätter att valbestyrelsen behåller förteckningarna ända tills röstningen avslutats. 

Om anstalten inte längre besöks lämnas förteckningen över väljarna tillbaka efter 

besöket till centralvalnämndens kansli. 

 

HUR RÖSTNINGEN PÅ EN ANSTALT GÅR TILL 
 
Röstning på en anstalt består av följande steg: 

• Väljarens identitet kontrolleras.  

• Väljaren gör röstningsanteckningen på röstsedeln. 

• Röstsedeln stämplas. 

• Röstsedeln innesluts i valkuvertet. 

• Följebrevet ifylls. 

• Följebrevet och valkuvertet innesluts i ytterkuvertet. 
 

1. Väljarens identitet kontrolleras 
 
När en väljare anmäler sig för att rösta är han eller hon skyldig att styrka sin identitet 

för valbestyrelsen. Väljaren kan styrka sin identitet till exempel med ett giltigt 

identitetskort, pass, körkort, eller FPA-kort försett med foto. 

 

Väljarens identitet kan också kontrolleras med något annat giltigt identitetsbevis med 
innehavarens fullständiga namn, födelsedatum, innehavarens underteckning, foto 
stämplat med utfärdarens stämpel, datum för utfärdandet och utfärdarens 
underteckning. 
 
Det väsentliga är att säkerställa att handlingen visas upp av samma person vars foto 
är på identitetsbeviset. Om personen i fråga inte kan identifieras, till exempel på 
basis av ett gammalt foto på körkortet, kan utredningen inte anses vara tillräcklig.  
 
Identiteten kan inte styrkas enbart med meddelandekortet (anmälan om rösträtt) 
som sänts per post eller med handlingar som inte är försedda med foto. Rösträtten 
får inte heller utövas genom ombud.  
 
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 
problematiskt att kontrollera väljarens identitet. I dessa situationer ska valbestyrelsen 
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 väljarens identitet, exempelvis en utgången fotoförsedd 
identitetshandling och ett giltigt FPA-kort utan foto. Väljaren kan dessutom ha med 
sig en ledsagare som utöver att styrka sin egen identitet kan muntligt styrka väljarens 
identitet. Vanligen kan också anstaltspersonalen hjälpa till att utreda och styrka 
identiteten. 
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I dessa situationer ska valbestyrelsen 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 en medlem i valbestyrelsen ge en öppnad 

röstsedel till väljaren med texten åt rätt håll för väljaren.  

 

Vid riksdagsvalet 2023 ser röstsedeln ut på följande sätt: 

 

  

 

Röstsedlarna fastnar lätt i varandra. Det är bra att med fingrarna kontrollera att 

enbart en röstsedel ges till väljaren. Därtill ska man kontrollera att röstsedeln inte är 

feltryckt. Om röstsedeln är bristfällig, ska väljaren ges en ny röstsedel. Den 

bristfälliga röstsedeln ska rivas sönder. 

 

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. 

 

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 en medlem i valbestyrelsen. 

Valbestyrelsen ska informera väljaren om att väljaren enligt egen önskan själv får 

riva sönder röstsedeln och behålla bitarna. 
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3. Röstsedeln stämplas 
 
Efter att väljaren har gjort röstningsanteckningen på röstsedeln, viker väljaren ihop 

röstsedeln. 

 

 

En medlem i valbestyrelsen stämplar röstsedeln i väljarens närvaro. En hopvikt 

röstsedel får under inga omständigheter öppnas utan den hålls hopvikt under 

hela den tid som den stämplas. 

 

 

 

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

Röstsedeln ska ovillkorligen stämplas. En ostämplad röstsedel är ogiltig. 
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4. Röstsedeln innesluts i valkuvertet 
 
När röstsedeln har stämplats, innesluter väljaren röstsedeln i valkuvertet i 

valbestyrelsens åsyn och klistrar fast kuvertet. Om väljaren inte själv kan innesluta 

röstsedeln i valkuvertet, kan också en medlem i valbestyrelsen göra det, men i 

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

se, när röstsedeln innesluts i valkuvertet. Röstsedeln får under inga 

omständigheter öppnas när den innesluts i valkuvertet. 

 

 

Valkuvertet tillslutas genom att klistra fast den med hjälp av till exempel 

fuktningssvamp eller limstift. Valkuvertet får inte tillslutas på något annat sätt, till 

exempel med tejp. Valkuvertet får inte stämplas och inte heller några andra 

anteckningar får göras på det. 

 

Valbestyrelsen ska kontrollera att valkuvertet är väl tillslutet. Vid behov ska väljaren 

ges ett nytt valkuvert eller lim för att klistra fast valkuvertet eller valbestyrelsen klistrar 

fast valkuverten på nytt i väljarens åsyn.  

 

5. Följebrevet ifylls  
 

Vid röstning på anstalter är följebrevet antingen 

 

• det orangefärgade följebrevet 

 

eller  

 



13 

 

• förhandsröstningens följebrev som ingår i meddelandekortet (anmälan om 

rösträtt) 

 

Följande uppgifter ska antecknas i den orangefärgade följebrevsblanketten (se också 

bilaga 2): 

 

 
- I fältet Mottagare antecknas 

centralvalnämndens namn och 
adress i väljarens hemkommun. 
Valmaterialet som delats till 
valbestyrelsens ordförande 
innehåller en lista över 
centralvalnämndernas adresser i 
kommunerna.  
 

- Väljarens fullständiga namn. 
 

- Väljarens personbeteckning 
eller, om denna inte är känd, 
födelsetid  

 
o Centralvalnämnden ber 

valbestyrelsen att 

använda 

personbeteckningen för 

att då är det säkrare att 

identifiera väljaren vid 

registrering om 

utövandet av rösträtt i 

centralvalnämnden. 

 

- Väljarens nuvarande adress. 
 
- Väljarens underteckning dvs. 

väljarens försäkran om att väljaren personligen med bevarande av valhemligheten har 

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

 

- Till slut antecknar valbestyrelsens ordförande plats och datum, då röstningen 

utförts och undertecknar följebrevet. Med sin underteckning intygar valbestyrelsens 

ordförande att förhandsröstningen har försiggått på det sätt som bestäms i vallagen.  

 

 

Om väljaren har med sig sitt meddelandekort, kan det också användas som 

förhandsröstningens följebrev. På meddelandekortet antecknas (se också bilaga 3):  
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- Väljarens fullständiga namn, 

personbeteckning eller 
födelsetid.  
o Centralvalnämnden ber 

valbestyrelsen att 

använda 

personbeteckningen för 

att då är det säkrare att 

identifiera väljaren vid 

registrering om utövandet 

av rösträtt i 

centralvalnämnden. 

 

- Väljarens underteckning dvs. 
väljarens försäkran om att 
väljaren personligen med 
bevarande av valhemligheten har 
fyllt i röstsedeln och lagt denna 
avstämplad i valkuvertet som 
väljaren därefter tillslutit. Om 
väljaren har undertecknat 
följebrevet innan han eller hon 
har inneslutit den avstämplade 
röstsedeln i valkuvertet, ska 
valbestyrelsen uppmana väljaren 
att stryka över underskriften och 
underteckna följebrevet på nytt i 
valbestyrelsens närvaro. 
 

- Till slut antecknar valbestyrelsens ordförande plats och datum, då röstningen 

utförts och undertecknar följebrevet. Med sin underteckning intygar valbestyrelsens 

ordförande att förhandsröstningen har försiggått på det sätt som bestäms i vallagen.  

 

 

Det orangefärgade följebrevet eller förhandsröstningens följebrev som ingår i 

meddelandekortet undertecknas alltid först av väljaren och först därefter av 

valbestyrelsens ordförande. Valbestyrelsens medlem eller ersättare kan inte 

underteckna följebrevsblanketten. 

 

I tidigare val har det förekommit fall där följebreven har varit bristfälligt ifyllda: t.ex. 

väljarens namn eller personbeteckning har skrivits fel eller följebrevet har saknat 

underskrift av valbestyrelsens ordförande. 

 

Stor omsorg ska läggas på att följebrevsblanketten fylls i omsorgsfullt och att 

där finns både väljarens och valbestyrelsens ordförandes underskrift. På grund 

av saknande underskrifter lämnas röstningen obeaktad. 
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6. Följebrevet och valkuvertet innesluts i ytterkuvertet 
 
I det gula ytterkuvertet lägger valbestyrelsen det bruna valkuvertet och det ifyllda 

orangefärgade följebrevet eller det ifyllda förhandsröstningens följebrev och tillsluter 

ytterkuvertet omsorgsfullt genom att klistra fast det. Väljaren ska hela tiden kunna 

följa med förrättningen. 

 

Valbestyrelsen ska ovillkorligt se till att det i varje ytterkuvert innesluts enbart ett 

enda valkuvert och ett enda följebrev.  

 

Följebrevsblanketten och valkuvertet ska läggas i ett gult ytterkuvert på ett sådant 

sätt att den mottagande centralvalnämndens adress syns i fönster på ytterkuvertet. 
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Valbestyrelsen ska på ett omsorgsfullt och tillförlitligt sätt förvara ytterkuverten. Det är 

viktigt att väljaren kan vara övertygad om att röstningen till alla delar har skett som 

sig bör. 

 

Det är skäl att redan i detta skede sortera ytterkuverten i två grupper: ytterkuverten 

som är adresserade till Helsingfors stads centralvalnämnd och ytterkuverten som är 

adresserade till centralvalnämnderna i andra kommuner. 

 

EFTER FÖRHANDSRÖSTNINGEN 
 
Största delen av ytterkuverten är adresserade till Helsingfors stads centralvalnämnd. 

Efter förhandsröstningsdagen ska två valbestyrelsemedlemmar, varav en är 

ordförande eller vice ordförande, föra ytterkuverten genast till centralvalnämndens 

kansli, Kajsaniemigatan 3 B 15–16, 3 våningen, 00100 Helsingfors. Det är skäl att 

reservera tillräckligt med tid för att återlämna materialet. 

 

Ytterkuverten till andra orter ska lämnas direkt till en posttjänsteman på någon 

postanstalt och inte i en brevlåda. Då används blanketten för kvitteringslista över 

ytterkuvert. I denna lista antecknas dagligen antalet ytterkuvert som lämnats på en 

postanstalt eller hos ett postombud. Posten eller postombudet kvitterar mottagandet 

av kuverten på samma blankett. Samma lista används under hela 

förhandsröstningen. 

 

Om den närmaste postanstalten inte längre är öppen, förs ytterkuverten till 

centralvalnämndens kansli. 

 

AVSLUTANDE AV VALBESTYRELSENS ARBETE 
 

Efter att valbestyrelsen avslutat förhandsröstningen återlämnas valmaterialet (bl.a. 

valstämpeln, oanvända röstsedlar, följebrev och ytterkuvert samt andra tillbehör) till 

centralvalnämndens kansli. Samtidigt lämnas den ifyllda och underskrivna 

arvodesuträkningen med bilagor. 

 

VÄGLEDNING OCH RÅDGIVNING 
 

Centralvalnämndens kansli ger vägledning och rådgivning till valbestyrelserna före 

och under förhandsröstningen. 

 

Kontakta oss i alla frågor gällande val per telefon på numret 09 310 64575 eller  

09 310 13344 eller per e-post på adressen vaali.kesvlk@hel.fi. 
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BILAGA 1: Förteckning över dem som röstat på förhand 
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BILAGA 2: Följebrev 
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BILAGA 3: Meddelandekort (anmälan om rösträtt) 



Kontaktuppgifter

09 310 133 44

vaali.kesvlk@hel.fi

Kajsaniemigatan 3 B 16, 00100 Helsingfors

Riksdagsvalet 2023
Valbestyrelsens uppgifter
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