
Riksdagsvalet  
2023

Valnämndens uppgifter





 

 

 
INNEHÅLL   

    

VIKTIGA TELEFONNUMMER PÅ VALDAGEN 3 

VALNÄMNDENS SAMMANSÄTTNING 3 

OM JÄV 4 

VALBITRÄDE OCH BITRÄDE SOM VÄLJAREN SJÄLV UTSETT 4 

VALOBSERVATÖRERS RÄTT ATT NÄRVARA 5 

ÖVERLÅTANDE AV VALMATERIAL 5 

RÖSTNINGSSTÄLLET 6 

PLACERING AV VALBÅSEN I RÖSTNINGSSTÄLLET 6 

INFORMATIONSSKYLTAR PÅ RÖSTNINGSSTÄLLET 8 

ORDNINGEN PÅ RÖSTNINGSSTÄLLET 8 

FOTOGRAFERING PÅ RÖSTNINGSSTÄLLET 8 

VALINSAMLINGAR OCH ÖVRIG VERKSAMHET 9 

VÄLJARNAS SÄLLSKAPSDJUR 9 

RÖSTRÄTT VID RIKSDAGSVAL 9 

ÅTGÅRDER INNAN VALDAGEN 10 

VALNÄMNDENS SAMMANTRÄDE PÅ VALDAGEN 10 

EN SAMMANFATTNING AV VALDAGENS SKEDEN 11 

INLEDANDET AV RÖSTNINGEN 12 

RÖSTNINGSFÖRRÄTTNING 13 

1. Kontroll av väljarens identitet 14 

1.1 Kontroll av identitet av en person som bär en huvudduk eller en ansiktsmask 14 

2. Kontroll av väljarens rösträtt och anteckning om röstningen i vallängden 15 

2.1 Dataskydd 16 

3. Överlämnande av röstsedeln till väljaren 17 

4. Röstning 17 

5. Att stämpla röstsedeln och lägga den i valurnan 18 

  

 

 

 



2 
 

SAMMANFATTNING AV RÖSTNINGENS FÖRLOPP 20 

AVSLUTANDE AV RÖSTNINGEN 21 

PRELIMINÄR RÖSTRÄKNING 21 

FÖRANDE AV VALPROTOKOLL 21 

AVSLUTANDE AV RÖSTNINGEN PÅ VALDAGEN 22 

ÅTGÄRDER EFTER VALET 22 

 

BILAGOR:  

  

BILAGA 1: Valprotokoll 

BILAGA 2: Vallängd 

BILAGA 3: Vallängdens uträkningssida  

  

  



3 
 

 

 

RIKSDAGSVALET 2023 

 
 

VIKTIGA TELEFONNUMMER PÅ VALDAGEN  

   

  

Centralvalnämndens kanslis journummer: 09 310 13344  

  

Förfrågningar som gäller väljarens rätta röstningsområde:  

  

• Centralvalnämndens kansli, tfn 09 310 13344 

  

eller  

    

• Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 535 530.  

 

Ordningsproblem: 

  

• Nödcentralsverket, tfn 112.  

  

  

VALNÄMNDENS SAMMANSÄTTNING  

  

Riksdagsvalet förrättas på söndag 2.4.2023.  

 

Helsingfors stad har för riksdagsvalet indelats i 167 röstningsområden, vilkas 

röstningsställen hålls öppna valdagen klockan 9–20. 

  

Arrangemangen kring röstning på varje röstningsställe på valdagen sköts av en 

valnämnd som stadsstyrelsen har tillsatt.   

 

Valnämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra medlemmar 

samt fem ersättare som alla deltar i valnämndens arbete. Hela valnämnden och 

valbiträden ska också delta i rösträkningen efter att vallokalerna har stängts.  

 

Enligt vallagen är valnämnden beslutför med tre medlemmar, av vilka ordföranden 

eller vice ordföranden ska vara en. Om både ordföranden och vice ordföranden är 

tillfälligt frånvarande, ska de minst tre närvarande medlemmar i valnämnden bland 

sig välja en tillfällig ordförande, som ansvarar för valnämndens arbete.  

  

Valnämndens ordförande ansvarar för att organisera valnämndens arbetsfördelning. 
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OM JÄV  

  

Om Ni är förhindrad att delta i valnämndens 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 sådan situation där en opartisk handläggning kan äventyras på 

grund av förhållandet mellan handläggaren och det ärende som behandlas. 

  

En jävig person får varken delta i behandlingen av ärendet eller vara närvarande 

vid behandlingen. Enligt vallagen kan en kandidat vid riksdagsvalet inte delta i 

valnämndens arbete. 

 

VALBITRÄDE OCH BITRÄDE SOM VÄLJAREN SJÄLV UTSETT 

  

På varje röstningsställe ska finnas närvarande ett av valnämnden utsett valbiträde, 

som på begäran av en väljare kan hjälpa väljaren att göra anteckningen på 

röstsedeln. Biträdet ska använda ett rockmärke med orden vaaliavustaja och 

valbiträde. 

  

Biträdet som hjälper väljaren att göra röstningsanteckningen på röstsedeln kan 

endast vara 

  

• ett av valnämnden utsett valbiträde eller 

• ett av väljaren själv utsett biträde eller 

• om väljaren så önskar, en medlem i valnämnden, om detta inte fördröjer 

röstningen  

  

En kandidat i valet eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar får 

inte vara valbiträde. Med makar avses äkta makar, personer som lever under 

äktenskapsliknande förhållanden och personer som lever i registrerat partnerskap. 

  

Valnämnden kan utse två valbiträden som ska vara i stånd att utföra uppdraget samt 

vara myndiga och tillräckligt språkkunniga. Valnämnden fastställer åtgärden genom 

anteckning till valprotokollet i punkten Valbiträdet, Valbiträden som utsetts av 

valnämnden (se bilaga 1).  

 

Som valbiträde kan också utses en medlem eller en ersättare i valnämnden om de 

ovannämnda behörighetskraven uppfylls. Om en medlem eller en ersättare utses 

som valbiträde ska man dock se till att valnämnden under hela valdagens röstning är 

beslutför, dvs. har minst tre medlemmar. Den tid en medlem eller en ersättare i 

valnämnden fungerar som valbiträde, kan medlemmen eller ersättaren inte fungera 

som en medlem i valnämnden.  

  

Valbiträdet får inte delta i de skeden av röstningen som hör till valnämndens 

uppgifter. Till exempel kontroll av väljarens identitet och stämpling av väljarens 

röstsedel hör inte till valbiträdets uppgifter. Valbiträdena hjälper dock valnämnden i 

rösträkningen i slutet av dagen. 
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Valbiträdets uppgift är att biträda väljaren. Biträdet är skyldigt att samvetsgrant 

följa den röstandes anvisningar samt hemlighålla vad biträdet fått veta i samband 

med röstningen. Hos ett biträde ska särskilt inskärpas att biträdet under inga 

omständigheter får föreslå för väljaren vilken kandidat denne ska rösta på. 

Valbiträdet ska också komma ihåg att röstningen sker vid varje väljare utan brådska, 

artigt och med tillbörlig värdighet. 

  

Valnämnden ska i samarbete med valbiträdena och närvarande fastighetspersonal se 

till att äldre och rörelsehindrade kan rösta i vallokalen. Röstningslokalerna är i mån 

av möjlighet valda så att de är tillgängliga. Det är skäl att förse de eventuella 

omvägarna med skyltar.  

 

Valbiträdets uppgift är att biträda äldre personer och rörelsehindrade väljare att ta sig 

fram samt artigt vägleda väljare i köer om det uppstår trängsel i röstningsstället.  

 

Vi påpekar särskilt att enligt vallagen får den vars förmåga att göra 

röstningsanteckning är väsentligt nedsatt, vid införandet av anteckningen på 

röstsedeln assisteras av ett biträde som väljaren själv utsett. Valnämnden måste 

anteckna namnet på biträdet som väljaren själv utsett i valprotokollet i punkten 

Valbiträdet, Valbiträden som utsetts av de röstande (se bilaga 1).  

 

VALOBSERVATÖRERS RÄTT ATT NÄRVARA  

  

I 184 § 2 mom. i vallagen föreskrivs om en befullmäktigad valobservatörs rätt att vara 

närvarande när valmyndigheter utför sina uppgifter. Rätten att närvara gäller därmed 

utöver sammanträden även valmyndigheternas övriga verksamhet. 

Valobservatörerna har rätt att utan att störa valförrättningen följa alla 

valmyndighetens uppgifter. Valobservatörerna avgör själva hur, var och i vilken 

omfattning de observerar valet.  

  

Valobservatörerna har med sig fullmakt av justitieministeriet. Valnämnden ska 

kontrollera valobservatörens fullmakt och identitetsbevis.  

  

Valobservatörerna kan vara närvarande när valnämnden utför den preliminära 

rösträkningen. Ifall en valobservatör är närvarande vid den preliminära rösträkningen 

ska valobservatörens namn antecknas på valprotokollets tredje sida i punkten 

Namnen på de som var närvarande vid ordnandet och räkningen av röstsedlarna (se 

bilaga 1) och fullmakten ska bifogas till valprotokollet.  

  

ÖVERLÅTANDE AV VALMATERIAL  

  

Valmaterial överlåts till valnämndens ordförande och vice ordförande som 
samtidigt ska vara närvarande. Valmaterialet överlåts på lördag 1.4.2023 
klockan 11.00–17.00 i entréhallen i ämbetshuset i Berghäll, Andra linjen 4 A, 
00530 Helsingfors. 
  

Det finns 167 valnämnder i Helsingfors och därför sker överlåtandet av valmaterial i 

skift. Valmaterialet överlåts till valnämnderna enligt följande: 
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• Valnämnderna 1A–26A klockan 11.00–13.00.  

• Valnämnderna 28A–39D klockan 13.00–15.00. 

• Valnämnderna 40A–90B klockan 15.00–17.00.  
 

Om valnämndens ordförande eller vice ordförande inte kan vara på plats, måste en 

av valnämndsmedlemmarna eller -ersättarna vara med ordföranden eller vice 

ordföranden vid överlåtandet av valmaterialet. Två personer som är utsedda till 

valnämnden måste alltså vara närvarande.  

  

Valmaterialet innehåller bland annat valstämplar (2 st.), vallängdspärmar (2 st.), ett 

paket med röstsedlar, sammanställningar av kandidatlistor, informationsskyltar, 

pennor och andra papperstillbehör samt en kopia av beslutet om tillsättande av 

valnämnden som ska sättas upp till exempel i närheten av ingång till vallokalen. Om 

någonting saknas från materialet, måste det omedelbart anmälas till 

centralvalnämnden, tfn 09 310 13344. 

 

Det är skäl att reservera tillräckligt med tid för att hämta valmaterialet, därför att man 

vid överlåtandet går igenom saker som gäller röstningen på valdagen. Samtidigt har 

man också möjlighet att diskutera och fråga saker kring röstningen på valdagen. 

  

Identitetsbeviset måste tas med, för identiteten kontrolleras före överlåtandet av 

valmaterialet. 

 

RÖSTNINGSSTÄLLET 

 

Röstningsställen är bland annat skolor och stadens andra lokaler där det har 

reserverats ett separat rum för röstningen. Röstningsställen har inte nödvändigtvis 

något pausrum för måltider.  

 

Vallokalerna öppnas för röstning på valdagen söndag 2.4.2023 klockan 9.00. 

Dessförinnan ska valnämnden ställa i ordning röstningsstället för röstningen (bland 

annat fästa informationsskyltar på sina platser och sätta upp sammanställningar av 

kandidatlistor på valbås). 

 

Röstningsstället ska ställas i ordning på ett sådant sätt att röstningen kan förlöpa 

utan störningar och att valhemligheten kan bevaras.  

 

PLACERING AV VALBÅSEN I RÖSTNINGSSTÄLLET  

 

I varje röstningsställe finns tre valbås, varav ett är bredare än de andra och har en 

lägre bordsyta och i vilket man ryms med rullstol. En skylt försedd med en 

tillgänglighetssymbol ska fästas på röstningsbåsets yttre vägg, om 

skylten inte redan finns där. Skylten finns bland valmaterialet. 

 

Också andra väljare än de som använder rullstol kan rösta i ett 

tillgängligt valbås. Om trängsel uppstår är det bra att påpeka saken för 

väljarna. 
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En sammanställning av kandidatlistor ska sättas upp i röstningsbåsen. 

Sammanställningen av kandidatlistorna får inte vikas eller klippas i mindre bitar. 

Den ska rymmas som sådan i valbåset även om listans höjd skulle överskrida 

valbåsets överkant. 

 

Sammanställningar av kandidatlistor eller någonting annat extra får inte fästas på 

röstningsbåsets yttre väggar. Sammanställningar av kandidatlistor 

kan sättas upp också på andra ställen, till exempel där väljarna 

inväntar sin tur.  

 

Justitieministeriets instruktioner till väljaren om 

röstningsanteckningen, som finns bland valmaterialet, fästas på 

valbåsets innervägg. Instruktioner till väljaren får inte fästas på 

valbåsets yttre väggar.  

 

Kulspetspennan med vilken väljaren gör en markering på 

valsedeln fästs i valbåset med ett snöre för att hålla pennan kvar i 

båset. Snöret måste vara tillräckligt långt så att både höger- och 

vänsterhänta kan göra anteckningen på röstsedeln lätt och utan ansträngning. 

Valmaterialet innehåller snöre och kulspetspennor. 

 

En väljare kan också använda sin egen kulspetspenna eller blyertspenna om så 

önskas. 

 

Valmaterialet innehåller ett förstoringsglas med snöre, som fästs i det tillgängliga 

valbåset. Valmaterialet innehåller även två förstoringsglas utan snöre, som fästs med 

snöre i de andra valbåsen.  

 

En exempelbild på ett valbås: 
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När valbåsen placeras ska det noga kontrolleras att valhemligheten bevaras. 

Avståndet mellan valbåsen ska vara så pass stor att väljaren kan gå till ett ledigt bås 

utan att störa dem som röstar i de andra båsen. 

  

Ett valbås får inte placeras så att väljaren är tvungen att passera förbi den öppna 

sidan av de andra valbåsen för att komma till ett ledigt bås. Det ska dessutom 

säkerställas att eventuella övervakningskameror inte äventyrar väljarnas 

valhemlighet. Personalen på röstningsstället kan tillfrågas om man kan täcka över 

vallokalens övervakningskameror eller vrida dem åt sidan eller stänga av dem, om de 

befinner sig nära valbåsen.  

  

INFORMATIONSSKYLTAR PÅ RÖSTNINGSSTÄLLET  

  

Vägen till röstningsstället ska märkas tydligt, till exempel med pilskyltar. Också 

innanför röstningsstället ska finnas behövliga informationsskyltar. Det finns skyltar 

bland valmaterial. 

  

ORDNINGEN PÅ RÖSTNINGSSTÄLLET  

Valnämnden ska se till att en oklanderlig ordning upprätthålls på röstningsstället och 

att röstningen förlöper utan störningar. Röstningen ska ordnas vid varje väljare utan 

brådska, artigt och med tillbörlig värdighet.  

  

Om det uppstår trängsel i vallokalen ska valnämnden vid behov ordna köer och 

övervaka att de som redan utövat sin rösträtt utan dröjsmål avlägsnar sig från 

röstningsstället.  

  

Väljarna kan tillåtas ta med sig sina små barn till röstningsutrymmet om detta inte 

orsakar några störningar. Detta gör det möjligt för barnfamiljernas föräldrar att rösta, 

och kan även öka barns intresse för val. 

 

Valnämnden ska också se till att inga tal hålls på röstningsstället eller i dess 

omedelbara närhet och att tryckta eller skrivna upprop inte anslås eller delas ut där 

och att väljarnas valfrihet inte på något sätt utsätts för påverkan eller försök därtill. 

Om någon i detta avseende överträder eller gör försök att överträda bestämmelserna 

i lagen, ska personen i fråga genast avlägsnas från röstningsstället eller dess närhet. 

  

Om det inträffar någonting som påverkar förrättningens normala gång, är det skäl att 

genast ringa centralvalnämndens kansli per telefon på numret 09 310 13344. 

Anmärkningar om det vid röstningen har inträffat något sådant som har inverkat på 

förrättningens normala förlopp antecknas på valprotokollets fjärde sida i punkten 

Anmärkning om faktorer som inverkat på röstningens normala förlopp (se bilaga 1). 

  

FOTOGRAFERING PÅ RÖSTNINGSSTÄLLET  

  

Det är möjligt att medierna eller även enskilda väljare begär att få fotografera på 

röstningsstället. Valnämnden ska i varje enskilt fall bedöma om fotografering kan 
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tillåtas. Fotograferingen får inte äventyra valhemligheten eller ordningen på 

röstningsstället.  

  

Om fotografering tillåtas, kan det dock vara möjligt att väljarna inte vill vara 

fotograferade. Det är därför skäl att be den som fotograferas om tillåtelse.  

 

Enligt vallagen ska röstningen ordnas så att bevarandet av valhemligheten tryggas. 

Fotografering i valbåset är inte tillåten. Väljaren har både rättighet och skyldighet att 

bevara valhemligheten på röstningsstället. Valnämnden kan dock naturligtvis inte 

försäkra sig om att väljaren handlar korrekt i valbåset. 

 

VALINSAMLINGAR OCH ÖVRIG VERKSAMHET   

 

De organisationer som Polisstyrelsen beviljat tillstånd till penninginsamling har rätt att 

samla in pengar på röstningsstället under förutsättning att insamlingen inte stör 

röstningen eller väljarna. Insamlingsarrangemangen får heller inte ge väljarna ett 

intryck av att deltagandet i valinsamlingen är en skyldighet förknippad med 

röstningen. Om det uppstår frågor kring valinsamlingen eller valinsamlingens 

belägenhet på valdagen, kontakta centralvalnämndens kansli. 

 

Om det i lokalen på valdagen ordnas annan verksamhet i anslutning till valet, t.ex. 

caféverksamhet, ska sådan verksamhet ordnas på en plats utanför det egentliga 

röstningsutrymmet och den ska inte på något sätt störa röstningen eller ta 

uppmärksamheten från den. 

 

Valnämnden ska heller inte i något skede delta i ordnandet av verksamheten eller i 

uppgifter som hänför sig till penninginsamlingen. 

 

VÄLJARNAS SÄLLSKAPSDJUR 

 

Bland valmaterialet finns Allergi- och astmaförbundets affisch i storlek A4, som är 

avsedd att sättas upp på röstningsställets ytterdörr. På affischen finns ett foto på en 

hund och texten ”Jag väntar utanför medan du röstar”.  

 

Tanken bakom Allergi- och astmaförbundets rekommendation är att man på detta 

sätt kan förhindra att djurepitel sprids i allmänna utrymmen och att symptomen hos 

väljare och valmyndigheter med djurallergi förvärras. Djurepitel är ett starkt 

allergiframkallande ämne som stannar kvar i lokalen länge och förvärrar symptomen 

hos dem som har allergi eller astma. 

 

Rekommendationen gäller dock inte ledarhundar för synskadade eller 

assistenthundar för rörelsehindrade.  

 

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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Om det är oklart med väljarens rösträtt eller röstningsområde, kan saken frågas efter 

hos centralvalnämndens kansli per telefon på numret 09 310 13344.  

ÅTGÅRDER INNAN VALDAGEN 

 

Valnämndens ordförande tar kontakt med valnämndens vice ordförande, medlemmar 

och ersättare samt valbiträde innan valdagen och kommer överens om valnämndens 

sammanträde och organisering på valdagen innan röstningen inleds. 

 

VALNÄMNDENS SAMMANTRÄDE PÅ VALDAGEN 

 

Valnämnden och valbiträdena ska ovillkorligen komma till vallokalen på valdagen i så 

god tid (till exempel klockan 8.00) att man hinner ställa röstningsstället i ordning och 

röstningen kan inledas punktligt klockan 9.00.  

 

Ifall en valnämndsmedlem inte infinner sig på plats till exempel pga. 

sjukdomsfall eller någon annan oväntad händelse ska det informeras till 

centralvalnämndens kansli, tfn 09 310 20003 eller 09 310 13344.  

Innan röstningen inleds kommer man överens om valdagens uppgifter. De ska 

organiseras på ett sådant sätt att valnämnden är beslutför, dvs. att minst tre 

medlemmar är närvarande när röstningen inleds och i alla dess skeden tills 

röstningen avslutas. 

 

Det rekommenderas att valnämndens ordförande och vice ordförande har som 

uppgift att övervaka valförrättningens allmänna förlopp. 
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EN SAMMANFATTNING AV VALDAGENS SKEDEN 

 
Valdagens skeden kan beskrivas i förenklad form på följande sätt: 

 
 
kl.  
8.00–9.00 

 
Valnämnden sammanträder på röstningsstället. 
 
Röstningsstället ställs i ordning för röstningen, vilket betyder bland annat att fästa 
informationsskyltar på sina platser, placera valbås och valurna samt andra möbler i 
röstningsstället, sätta upp sammanställningen av kandidatlistor och instruktioner till 
väljaren om röstningsanteckningen samt fästa en kulspetspenna och ett förstoringsglas i 
valbås.  
 

 
kl. 9.00 

 
Röstningen börjar.  
 
Valnämndens ordförande eller vice ordförande visar för de väljare som är närvarande att 
valurnan är tom. Paketet med röstsedlar tillslutet med centralvalnämndens gula tejp ska 
också visas för de väljare som är närvarande och därefter öppnar man paketet. 
 
Valurnans inre lock låses med en nyckel. Ifall nyckeln saknas kan den röda 
förseglingstejpen användas. Valurnan får inte under några omständigheter öppnas efter 
att den i början av valförrättningen har förslutits innan man börjar räkna rösterna efter att 
röstningen har avslutats. 
 

 
kl. 20.00 

 
Röstningen avslutas. 
 
Röstningen på valdagen får inte avbrytas innan klockan 20. Precis klockan 20 ska det 
rum eller den plats där väljarna inväntar sin tur stängas och avspärras. De väljarna som 
är på plats ska underrättas om stängningen. Alla väljare som har anlänt före klockan 20 
har rätt att rösta. 
 
Efter att den sista väljaren lämnat röstningsstället så börjar den preliminära 
rösträkningen. 
 

 
senast  
kl. 20.15 
 

 
Antalet röstande på valdagen rapporteras till Helsingfors valkretsnämnd. Telefonnumret 
annonseras senare.  
 

 
ca kl. 
22.00- 

 
Varje kandidats röstetal och antalet röstsedlar som föreslås ogiltiga rapporteras till 
Helsingfors valkretsnämnd. 

 
Efter den preliminära rösträkningen och rapportering av resultat ska röstsedlarna 
paketeras i en brun papperspåse som förseglas. Det ifyllda och undertecknade 
valprotokollet jämte bilagor läggs in i ett separat kuvert som förseglas. 
  
Ordföranden eller vice ordföranden och en medlem i valnämnden (inte ett valbiträde) ska 
tillsammans föra valmaterialet till ämbetshuset i Berghäll. Ordföranden och vice 
ordföranden kan också tillsammans återlämna valmaterialet. 
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INLEDANDET AV RÖSTNINGEN  

  

Röstningen på valdagen ska inledas  

 

 

på söndag 2.4.2023 klockan 9 

och 

 

fortgå utan avbrott fram till kl. 20.  

 

 

Valnämndens ordförande ska se till att valnämnden är beslutför när röstningen inleds 

och i alla dess skeden, dvs. att minst tre medlemmar är närvarande. Om det uppstår 

en situation där både ordföranden och vice ordföranden är tillfälligt frånvarande, ska 

de minst tre närvarande medlemmar i valnämnden bland sig välja en tillfällig 

ordförande, som ansvarar för valnämndens arbete. 

Röstningen på valdagen får inte avbrytas innan klockan 20. Röstningen kan däremot 

pågå en längre tid, eftersom alla väljare som har anlänt före klockan 20 har rätt att 

rösta. Precis klockan 20 ska det rum eller den plats där väljarna inväntar sin tur 

stängas och avspärras. De väljarna som är på plats ska underrättas om stängningen.  

När röstningen börjar ska valnämndens ordförande eller vice ordförande för de 

väljare som är närvarande visa att valurnan är tom (74 § i vallagen). 

  

 

  

Röstsedelpaketet tillslutet med gula tejp av centralvalnämnden ska också visas 
för de väljare som är närvarande i samma sammanhang. 
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Innan röstsedelpaketet öppnas ska alla närvarande valnämndsmedlemmar 

konstatera att tejpningarna på röstsedelpaketet är obrutna.  

Därefter  

 

  

a) låses urnans inre lock och ordföranden eller vice ordföranden tar hand om den 

ena nyckeln till valurnan och någon av nämndens medlemmar tar hand om 

den andra 

eller     

b) ifall nycklarna saknas låses urnan med hjälp av röda förseglingstejpen på 

vilken ordföranden eller vice ordföranden och någon av medlemmarna skriver 

sin namnteckning.  

  

Valurnan får inte under några omständigheter öppnas efter att den i början av 

valförrättningen har förslutits innan man börjar räkna rösterna efter att röstningen har 

avslutats.  

  

RÖSTNINGSFÖRRÄTTNING  

  

Valnämnden ska i synnerhet se till att valhemligheten bevaras i alla skeden av 

röstningsförrättningen.  

 

Röstningsförrättningen består av följande steg:  

• Kontroll av väljarens identitet.  

• Kontroll av väljarens rösträtt och anteckning om röstningen i vallängden.  

• Överlämnande av röstsedeln till väljaren.  

• Röstning.  

• Att stämpla röstsedeln och lägga den i valurnan.  
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1. Kontroll av väljarens identitet  

  

En väljare som anmäler sig till röstning är skyldig att styrka sin identitet för 

valnämnden. Väljaren kan styrka sin identitet med ett giltigt identitetskort, pass, 

körkort eller fotoförsett FPA-kort. 

Väljarens identitet kan också kontrolleras med ett utländskt eller 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. Anmälan om rösträtt behövs inte vid röstningen. Om väljaren 

erbjuder den, ska man be väljaren att behålla den för sig själv. 

Identiteten kan inte heller styrkas 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 

svårt att kontrollera hans eller hennes identitet. I dessa situationer ska valnämnden 

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 hans eller hennes 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.  

I dessa situationer ska valnämnden 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. Väljarens 

identitet kan kontrolleras på de ovannämnda sätten då valnämnden anser att 

väljarens utredning om sin identitet är tillförlitlig totalt sett. En anteckning om 

redogörelsen ska göras i valprotokollet i punkten Anmärkning om faktorer som på 

valdagen inverkat på röstningens normala förlopp (se bilaga 1). 

 

I oklara fall är det skäl att kontakta centralvalnämndens kansli per telefon på 

numret 09 310 13344. 

1.1 Kontroll av identitet av en person som bär en huvudduk eller en ansiktsmask 

 

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att när man kontrollerar identiteten 

av en person som bär en huvudduk ska man alltid försäkra sig om att följande villkor 

är uppfyllda: 
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• Personen förpliktas att klä av sig huvudduken bara i den mån det är 

nödvändigt för att kontrollera identiteten. Enligt en uppskattning av 

ombudsmannen är det till exempel inte nödvändigt att kräva väljaren att 

visa sitt hår.  

• Om personen så vill kan personen ta av sig huvudduken i närvaro av en 

valförrättare som är av samma kön. 

• Huvudduken kan tas av dolt från offentligheten, utan insyn av andra 

närvarande. 

En person kan också framföra andra relevanta orsaker än de som är relaterade till 

religion och övertygelse till att personen skulle få identifieras dolt från offentligheten 

eller i närvaro av en valförrättare som är av samma kön. Till exempel kan en sådan 

orsak anknyta till personens hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller en annan 

diskrimineringsgrund. 

En person som använder ansiktsmask ska också ta av ansiktsmasken i den mån det 

är nödvändigt för att kontrollera identiteten. 

2. Kontroll av väljarens rösträtt och anteckning om röstningen i vallängden  

  

Vallängden som valnämnder använder på röstningsplatser, är delad upp i två delar 

och bunden på förhand. I den ena pärmen är de röstberättigade från A till L och i den 

andra pärmen från M till Ö. 

 

I vallängden ingår de röstberättigade i röstningsområdet i fråga som inte har röstat på 

förhand. I undantagsfall har förhandsröstandet antecknats i vallängden. 

 

Den röstberättigade kan rösta enbart i det röstningsområde där den röstberättigade 

har antecknats i vallängden. Då är avgörande var den röstberättigade har varit bosatt 

den 10 februari 2023.  

  

Valnämnden ska noga se till att väljaren inte får rösta förrän det har kontrollerats att 

väljaren är röstberättigad. I praktiken betyder detta att den medlem i valnämnden 

som förordnats för uppgiften 

 

 

-  söker fram väljarens namn i vallängden och 

  -  

 

gör en anteckning om röstningen vid väljarens namn med ett V (stor V-

bokstav), ett kryss (X) eller ett snedstreck (/) i kolumn RDV-2023.  

 

    

Anteckningarna i vallängden ska göras särskilt omsorgsfullt. Ett exempel på 

vallängden finns i bilaga 2.  

  

Anteckningen om röstningen ska göras vid rätt person i vallängden. Det 

rekommenderas att väljarens rösträtt kontrolleras med hjälp av 
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personbeteckningen. Felaktiga anteckningar undviks då om flera 

röstberättigade med samma namn är upptagna i vallängden. 

Om det namn som står i förteckningen inte helt överensstämmer med det namn som 

den röstande uppger ska den röstandes rösträtt inte förvägras på denna grund. Till 

exempel på grund av namnbyte kan det vara möjligt att personens förnamn eller 

efternamn i identitetsbeviset, meddelandekortet eller vallängden inte stämmer 

överens. I sådana fall kan väljarens identitet säkerställas utifrån personbeteckningen. 

I oklara fall är det skäl att kontakta centralvalnämndens kansli per telefon på 

numret 09 310 13344. 

Om en persons namn inte finns i vallängden eller personen enligt vallängden har 

röstat på förhand (handgjord anteckning E i kolumn RDV-2023) men enligt egen 

uppgift inte har röstat på förhand ska saken ovillkorligen kontrolleras hos 

centralvalnämndens kansli, tfn (09) 310 13344. Centralvalnämnden har tillgång till 

dokument av vilka saken kan utredas.  

Hos centralvalnämndens kansli kan man fråga det rätta röstningsställe för de väljare 

som kommit till fel röstningsställe. Valnämnden ska dock se till att andra väljare 

inte hör väljarens personuppgifter. 

Anteckningar som gäller röstning i vallängden och i rösträttsregistret är inte offentliga 

förrän valförrättningen har avslutats. Om det i rösträttsregistret för en person har 

antecknats uppgift om spärrmarkering, har det i vallängden vid denna person i 

kolumnen Anmärkningar skrivits ut bokstaven T. I fråga om dessa personer är 

uppgifterna i vallängden inte heller efter valförrättningen offentliga. Annars förrättas 

röstningen normalt i fråga om dessa personer.  

2.1 Dataskydd  

När det behandlas väljarens personuppgifter ska det tas hänsyn till integritetsskyddet: 

personuppgifter får inte ges till utomstående och de ska hanteras på ett sådant sätt 

att de inte ens av misstag avslöjas till utomstående.  

Om personbeteckningen frågas av väljaren ska det ses till att andra väljare 

som finns på plats inte hör väljarens personuppgifter.  

Det är bra att lägga märke till att vallängden syns så lite som möjligt för dem 

som kommer för att rösta. Det är möjligt att väljaren kan få reda på de 

röstberättigades personnummer i röstlängden. Valnämnden ska se till att väljaren 

hålls på ett tillräckligt avstånd från valfunktionären medan funktionären letar fram 

väljarens namn i vallängden.  

  

Vallängderna är i A3-pärmar, så att pärmens omslag används som insynsskydd.  
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3. Överlämnande av röstsedeln till väljaren  

  

Efter att valnämndsmedlemmen har kontrollerat i vallängden att väljaren är 

röstberättigad och gjort en anteckning om röstningen ger valnämndsmedlemmen en 

röstsedel till väljaren. Röstsedeln ges till väljaren öppnad så att texten är 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.  

    

4. Röstning  

  

Väljaren antecknar numret på sin kandidat på röstsedeln i röstningsbåset och 

kommer tillbaka fram till valnämnden med den hopvikta röstsedeln. 
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Om röstsedeln blir förstörd på grund av en felaktig anteckning eller av någon annan 

anledning ska väljaren på begäran ges en ny röstsedel. Den förstörda röstsedeln ska 

rivas sönder på ett sådant sätt att valhemligheten bevaras. Röstsedeln kan rivas av 

väljaren själv eller av en medlem i valnämnden. Väljaren ska underrättas om att 

väljaren har rätt att själv riva sönder den förstörda röstsedeln och ta bitarna 

med sig. 

 

5. Att stämpla röstsedeln och lägga den i valurnan 

  

En medlem i valnämnden stämplar röstsedeln. Ordföranden ska inte själv sköta 

stämplingen, eftersom ordföranden redan genom att följa med valförrättningen har 

tillräckligt med arbete som kräver noggrannhet. Det rekommenderas att ordföranden 

bara övervakar valförrättningens allmänna förlopp. 

Väsentligt vid stämplingen är att stämpeln slås mitt på den hopvikta röstsedelns 

utsida så att den syns tydligt.  
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 Röstsedeln ska ovillkorligen stämplas. En ostämplad röstsedel är ogiltig. 

Väljaren ska därefter uppmanas att lägga röstsedeln i valurnan.  

 

 
 

Ordföranden och den medlem som sitter närmast valurnan ska ovillkorligen se 

till att väljaren inte av misstag lägger sin röstsedel i urnan förrän röstsedeln 

har stämplats.  

Ett bra sätt har i praktiken visat sig vara att ett papper eller en kartongbit ligger 

ovanpå urnan och flyttas åt sidan när väljaren ska lägga röstsedeln i urnan. På det 

sättet undviks det att väljaren av misstag lägger en ostämplad röstsedel i urnan.  

 

 

 

 

Bland valmaterial finns ett laminerat papper (”Muistithan vaalileiman”, ”Kom du ihåg 

valstämpeln”), som rekommenderas att användas ovanpå urnan. 
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SAMMANFATTNING AV RÖSTNINGENS FÖRLOPP  

  

Röstningens förlopp kan i förenklad form beskrivas på följande sätt:  

  

  

VÄLJAREN 

  

VALNÄMNDEN  

 

1. Väljaren anmäler sig för 

valnämnden och styrker sin identitet.  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.  Väljaren tar emot röstsedeln.  

  

3. Väljaren gör röstnings-

anteckningen på röstsedeln i 

röstningsbåset.  

  

4. Väljaren räcker fram röstsedeln 
för stämpling.  
  

  

  

  

  

5. Väljaren lägger röstsedeln i 

valurnan.  

  

6. Väljaren lämnar röstningsstället.  

  

  

  

  

A) En medlem  

- söker fram väljarens namn i 
vallängden eller rösträttsregistret 

- kontrollerar att denne inte har röstat 
på förhand  

- gör en anteckning om röstningen i 
vallängden.  

  

B) En medlem ger väljaren en röstsedel.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 C) En medlem stämplar röstsedeln och 

uppmanar väljaren att lägga röstsedeln i 

valurnan.  
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AVSLUTANDE AV RÖSTNINGEN 

  

Röstningen på valdagen ska fortgå utan avbrott fram till klockan 20.00. Alla de väljare 

som anlänt före klockan 20 har rätt att rösta. Precis klockan 20.00 ska det rum eller 

den plats där väljarna inväntar sin tur stängas och avspärras. De väljarna som är på 

plats ska underrättas om stängningen.  

När alla de röstberättigade som anlänt i tid har röstat, förklarar valnämndens 

ordförande eller vice ordförande att röstningen på valdagen har avslutats. 

Klockslaget då detta sker ska antecknas på s. 3 i valprotokollet (se bilaga 1). 

Därefter vidtas åtgärder för den preliminära räkningen av röstsedlarna.  

PRELIMINÄR RÖSTRÄKNING 

  

Helsingfors valkretsnämnd tillställer anvisningar för den preliminära rösträkningen till 

ordförandena och vice ordförandena. Anvisningarna delas ut också på lördag 

1.4.2023 vid avhämtning av valmaterialet, kl. 11.00–17.00 i entréhallen i 

ämbetshuset i Berghäll, Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors. 

 

FÖRANDE AV VALPROTOKOLL  

 

Valnämnden ska förordna någon av sina medlemmar att föra valprotokoll vid 

röstningen på valdagen. Valprotokollet ska uppgöras omsorgsfullt. Blyertspenna får 

inte användas. Ett exempel på valprotokollet finns i bilaga 1.  

Vid tidigare val har det förekommit fall där valprotokollet har varit bristfälligt 

ifyllt: valprotokollet har till exempel saknat ordförandens, vice ordförandens eller en 

medlems underskrift. Om Helsingfors valkretsnämnd i samband med kontrollräkningen 

av röstsedlarna upptäcker att valprotokollet är bristfälligt kan den i efterhand be 

valnämnden lämna en utredning om ärendet.  

Uppgifter som ska antecknas i valprotokollet  

 

På valprotokollets första sida antecknas:  

  

- Valets namn (riksdagsvalet 2023), valkrets, kommun och röstningsområdets 

nummer.  

- Valnämndens sammansättning:  

• namnen på ordföranden, vice ordföranden, medlemmarna och 

ersättarna,  

• namnen på valbiträdena, 

• namnen på de biträden som väljarna själva har utsett,  

• namnet på protokollföraren.  

På valprotokollets andra sida antecknas:  

  

- Närvarotiden för ordföranden, vice ordföranden, medlemmarna, ersättarna 

och valbiträdena av valnämnden.  
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På valprotokollets tredje sida antecknas:  

  

- Antalet röstberättigade inom röstningsområdet enligt uppgifterna på 
uträkningssidan i vallängden och fördelningen enligt kön samt antalet 
personer som röstat på förhand och fördelningen enligt kön (se bilaga 3). 

- Valförrättningen på valdagen började klockan 9.00, då valnämndens 
ordförande eller vice ordföranden visade de närvarande väljarna att valurnan 
är tom och förslöt urnan. 

- Klockslagen då valnämndens ordförande eller vice ordföranden förklarade 

valdagens valförrättning avslutad.  

- Antalet personer som röstat på valdagen (män, kvinnor, sammanlagt).  

- Antalet röstsedlar som inlämnats på valdagen och antalet röstsedlar som 

föreslås ogiltiga.  

- Antalet godkända röstsedlar. Antalet röstsedlar till förmån för varje kandidat 

ska antecknas på blanketten för bilagan till valprotokollet. 

- Dagen och klockslaget då röstsedlarna paketerades och förseglades. 

- Namnen på dem som varit närvarande då röstsedlarna sorterades och 

räknades (till exempel eventuella valobservatörer). Fullmakterna för de 

befullmäktigade personerna ska fogas till valprotokollet. 

  

På valprotokollets fjärde sida antecknas:  

  

- Anmärkningar om det vid röstningen på valdagen har inträffat något sådant 

som har inverkat på förrättningens normala förlopp (exempelvis tillfälliga 

avbrott på grund av ordningsproblem).  

- Att protokollet lästs upp och justerats.  

- Underteckning av protokollföraren, valnämndens ordförande eller vice 

ordförande och en annan medlem av valnämnden.  

 

AVSLUTANDE AV RÖSTNINGEN PÅ VALDAGEN 

 

Röstningen på valdagen avslutas så att protokollföraren undertecknar valprotokollet, 

protokollet läses upp, justeras och undertecknas av valnämndens ordförande eller 

vice ordförande och minst en annan medlem av valnämnden. 

   

ÅTGÄRDER EFTER VALET 

 

Efter den preliminära rösträkningen vidtas följande avslutande åtgärder:  

1. Paketering av röstsedlarna  

 

De röstsedlar som föreslås för godkännande placeras i buntar i kandidaternas 

nummerordning. Ovanpå dessa buntar läggs de röstsedlar som föreslås ogiltiga. 

  

Röstsedlarna ska placeras i en brun papperspåse som skickats med valmaterialet. 

Påsen ska omsorgsfullt förslutas. Papperspåsen ska förseglas med röd 

förseglingstejp så att det inte kan öppnas utan att förseglingstejpen bryts. 
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Datum och klockslaget då förseglingen görs ska antecknas på s. 3 i valprotokollet. 

  

Till sist ska numret på röstningsområdet och antalet röstsedlar antecknas på den 

förseglade papperspåsen.  

  

2. Paketering av valprotokollet  

  

Det ifyllda och undertecknade valprotokollet jämte bilagor läggs in i ett separat 

kuvert som förseglas. Valprotokoll, Helsingfors valkretsnämnd och numret på 

röstningsområdet antecknas på kuvertet.  

3. Inlämnande av röstsedlarna, valprotokollet och annat valmaterial  

  

Ordföranden eller vice ordföranden och en medlem i valnämnden (inte ett 

valbiträde) ska tillsammans föra till ämbetshuset i Berghäll, Andra linjen 4 A, 

00530 Helsingfors:  

 

 

• Försändelsen med röstsedlarna. 

• Kuvertet med valprotokollet och valprotokollets bilageblankett. Valprotokollet 

och valprotokollets bilageblankett får inte paketeras med försändelsen 

som innehåller röstsedlarna, utan det förs separat i ett förslutet och 

förseglat kuvert. 

• Vallängderna (2 st.) och valstämplarna (2 st.) återlämnas separat. De ska inte 

packas tillsammans med annat valmaterial.  

• Andra tillbehör som delats ut till valnämnden (bl.a. förstoringsglas, pennor och 
andra kontorstillbehör) packas i en plastpåse och returneras för att användas 
på nytt. 

• De oanvända röstsedlar och de meddelandekort som väljarna lämnat in till 
valnämnden ska packas separat och returneras tillsammans med annat 
valmaterial.  
 

 

Ordföranden och vice ordföranden kan också tillsammans återlämna valmaterialet. 

 

Den ifyllda och underskrivna arvodesblanketten samt bilagor returneras i sitt eget 

kuvert till ekonomiförvaltningstjänstens (Talpa) servicepunkt. 

  

Innan arvodesblanketten tas emot, kontrolleras det att två personer som är 

utsedda till valnämnden har med säkerhet returnerat valmaterialet. 

  

Saknande skattekorten kan tillställas i efterhand till ekonomiförvaltningstjänsten per 

e-post (talpa.vaalit@hel.fi).  

  

Vallokalskyltarna lämnas tillsammans med valbåsen och valurnan på röstningsstället. 
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Båda nycklarna till valurnan ska fästas med ett snöre till urnan på samma sätt som 

de var fästa i början av valförrättningen. Om nycklarna varit i separata påsar ska 

nycklarna placeras i dessa påsar och lämnas i valurnan. 

Valnämnden ska se till att inget valmaterial lämnas till röstningsstället. 
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BILAGA 1: Valprotokoll 
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BILAGA 2: Vallängd 
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BILAGA 3:  Vallängdens uträkningssida 







Kontaktuppgifter

09 310 133 44

vaali.kesvlk@hel.fi

Kajsaniemigatan 3 B 16, 00100 Helsingfors

Riksdagsvalet 2023
Valnämndens uppgifter
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