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RIKSDAGSVALET 2023 

 
 
Till ordförandena i valbestyrelserna  
 

Stadsstyrelsen har invalt Er till ordförande 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. 
 
Valbestyrelsens ordförande ska ofördröjligen ta kontakt med de övriga medlemmarna i 
valbestyrelsen för att organisera valbestyrelsens arbete. Valbestyrelsens medlemmar 
framgår av en sammanställningslista. Om det finns tomma platser i sammansättningen, 
ska de personer som utses till platserna meddelas senare till valbestyrelsens ordförande. 

 
De till valbestyrelsen hörande anstalter framgår av en separat lista över anstalter. Antalet 
anstalter kan ännu ökas. De eventuella nya anstalterna informeras till ordförande. 
 
Bekanta Er omsorgsfullt med centralvalnämndens anvisningar Valbestyrelsens uppgifter 
och med justitieministeriets Valanvisningar-boken. I centralvalnämndens anvisningar går 
man närmare 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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Avhämtning av valmaterial  
 

Material som behövs för röstningsförrättningen överlåts till valbestyrelsens ordförande 
och vice ordförande på torsdag 16.3 och på fredag 17.3.2023 klockan 9–18 i 
centralvalnämndens kansli, Kajsaniemigatan 3 B 15–16, 3 våningen, 00100 Helsingfors. 
På nedervåningen finns en portsummer, där det står B 15–16 KESKUSVAALIL. 
 
Om Ni inte kan avhämta materialet på ovan nämnda tider, kontakta centralvalnämndens 
kansli i god tid per telefon på numret 09 310 64575, 09 310 13344 eller per e-post på 
adressen vaali.kesvlk@hel.fi. 
 
Det är skäl att reservera tillräckligt med tid för materialavhämtningen. Ni kan boka tid i 
förväg för att materialavhämtningen så att valmaterial kan överlåtas så smidigt som 
möjligt. 
 
Vid överlåtandet av valmaterial ger vi också råd och svarar på Era frågor vad gäller 
förhandsröstning på en anstalt. 

 
Vi påminner Er också om att Ni kan kontakta centralvalnämndens kansli i alla frågor som 
gäller val. 
 

Arrangemangen vid röstning på anstalter och att göra upp ett tidsschema 
 
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. 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 två till antalet. 

 

Förhandsröstningen kan förrättas antingen på en vardag eller under veckoslutet. 

 

Valbestyrelsens ordförande ska, när han eller hon planerar att anordna förhandsröstning 

vid en anstalt, kontakta ledningen för respektive anstalt och komma överens om att ordna 

röstningen på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt med tanke på anstalten. 

 

Valbestyrelsens ordförande gör upp ett tidsschema där det framgår datum och klockslag 
då valbestyrelsen besöker anstalterna för att förrätta förhandsröstningen. Om 
anstalterna är belägna nära varandra och har få platser är det inte svårt att förrätta 
röstningen på anstalterna på samma dag, förutsatt att tidsschemat görs upp 
omsorgsfullt.  
 

Det rekommenderas att tidsschemat görs upp tillsammans med anstaltens personal. När 

röstning på anstalter planeras ska de lämpligaste tidpunkterna alltid bekräftas av 

personalen på anstalten. Valbestyrelsen ska se till att röstningsarrangemangen inte stör 

anstaltens egentliga verksamhet, t.ex. sjukhusvårdsverksamheten eller måltider. 

  

Det löner sig att göra upp ett så omfattande tidsschema som möjligt. Det ska framgå i 
tidsschemat anstaltens namn, datum och klockslag för besöket samt namnet och 
telefonnumret på anstaltens kontaktperson om centralvalnämnden behöver kontakta 
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anstalten. Vad gäller sjukhus är det tillrådligt att göra upp ett tidsschema för varje 
avdelning, till exempel: klockan 10–12, avdelning 1. 
 
Det är ytterst viktigt att skicka tidsschemat till centralvalnämndens kansli. Väljare och 
anhöriga frågar ofta efter hos centralvalnämnden när valbestyrelsen finns på plats i 
anstalten i fråga. Tidsschemat ska lämnas till centralvalnämndens kansli senast 
fredagen den 10 mars 2023 per e-post på adressen vaali.kesvlk@hel.fi.  
 
Tidsschemat ska i god tid meddelas till valbestyrelsens andra medlemmar så att de kan 
ta ledigt från förvärvsarbete eller ordna barnavård.  

 
Arvoden och ersättningar 
 

Enligt de av stadsfullmäktige godkända förtroendevaldas ekonomiska förmåner är arvodet 
för valbestyrelsens ordförande 380 euro, för vice ordföranden 310 euro samt för 
medlemmarna och ersättarna 260 euro för de dagar då valbestyrelsen besöker 
anstalterna för att förrätta förhandsröstning. Arvode betalas inte för den dag då 
valbestyrelsen på förhand besöker anstalterna för att komma överens om de 
närmare arrangemangen vid röstningen. Ersättning för transport av valmaterial i 
stadens område, för förberedelser i samband med val och 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.  

 
Valbestyrelsens ordförande eller vice ordförande har rätt att få ersättning för användning 
av egen bil vid valförrättningen. Ersättning betalas, förutom för förrättningsdagarna, även 
för resan till den plats där valmaterialet lämnas ut och för hemresan därifrån. Ersättningen 
bestäms enligt det allmänna kommunala tjänstekollektivavtalet. 

 
En 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. 
   
Om ingen av de ovannämnda har egen bil till sitt förfogande, har ordföranden eller vice 
ordföranden rätt att åka taxi, varvid av chauffören ska begäras kvitto som bifogas till 
ansökan om reseersättning. 
 
Ekonomiförvaltningstjänsten har utfärdat separata anvisningar om valarvodet, ersättning 
för inkomstbortfall och ersättningsförfarandet vid resekostnader. De uppgifter som behövs 
för betalning lämnas på separata blanketter som delas ut till valbestyrelsernas ordförande 
och vice ordförande i samband med överlåtandet av 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.  

 



 

4 
 

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 

 


