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RIKSDAGSVALET 2023 
 
 
Till ordförandena i valnämnderna  
 

Stadsstyrelsen har utsett Er till ordförande i en valnämnd vilken tillsatts för riksdagsvalet 
år 2023.  
 
Riksdagsvalet förrättas söndagen den 2 april 2023. 

 
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.  

 
Valnämndens ordförande bör ofördröjligen ta kontakt med de övriga medlemmarna i 
valnämnden för att organisera nämndens arbete. Kontaktuppgifterna för valnämndens 
medlemmar framgår av listan över valnämndens sammansättning. Om det finns tomma 
platser i valnämndens sammansättning, ska de personer som utses till platserna 
meddelas senare till ordföranden. 
 
Bekanta Er omsorgsfullt med centralvalnämndens anvisningar Valnämndens uppgifter 
och med justitieministeriets Valanvisningar-boken. I centralvalnämndens anvisningar går 
man närmare igenom valdagen, t.ex. inledande åtgärder på valdagen och 
röstningsförrättningen. 
 

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 inte delta i eller vara närvarande vid handläggningen av ärendet. 
Enligt vallagen får en kandidat vid riksdagsvalet inte delta i valnämndens arbete. 

 
Överlåtande av valmaterial  

  
Valmaterial överlåts till valnämndens ordförande och vice ordförande som samtidigt 
ska vara närvarande. Valmaterialet överlåts på lördag den 1 april 2023 klockan  
11.00–17.00 i entréhallen i ämbetshuset i Berghäll, Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors. 
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Det finns 167 valnämnder i Helsingfors och därför sker överlåtandet av valmaterial i skift: 
 

• 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 
medlemmarna eller ersättarna vara med ordföranden eller vice ordföranden vid 
överlåtandet av valmaterialet. Två personer som är utsedda till valnämnden måste 
alltså vara närvarande.  
 
Valnämndens ordförande ska i god tid se till att det finns två till valnämnden 
utsedda personer på plats vid överlåtandet av valmaterial. 
 
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 ställa frågor kring valdagen.  
 
Identitetsbevis måste tas med, för identiteten på valnämndens representanter 
kontrolleras före överlåtandet av valmaterialet. 

 
Förvaring av valmaterial 

 
Efter att ha fått valmaterialet ska valnämnden se till att valmaterialet förvaras över natten i 
ett säkert ställe. Valmaterialet får inte förvaras i en bil. 
 

Röstningsstället 
 

Valnämndens ordförande ska i god tid på förhand kontakta och besöka 
röstningsstället. Röstningsstället och adressen framgår av sammanställningslistan. 

 
Valnämndens ordförande har också till uppgift att före valveckoslutet kontrollera 
att det på röstningsstället finns för röstningen nödvändigt möblemang (bord och 
stolar) samt valbåsen och valurnan och att de är i ordning. Valbåsen och valurnan 
förs till röstningsställena senast den 29 mars 2023. 
 
Om det uppstår brist på någonting på röstningsstället ska centralvalnämndens kansli 
kontaktas om detta per telefon på numret 09 310 13344 eller 09 310 20003 senast fredag 
den 31 mars 2023 klockan 12.00.  
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Valbiträde  
 

På varje röstningsställe ska finnas ett av valnämnden utsett valbiträde, som på begäran 
av en väljare kan hjälpa väljaren att göra anteckningen på röstsedeln.  
 
Valnämnden kan utse två valbiträden. De ska vara i stånd att utföra uppdraget samt vara 
myndiga och tillräckligt språkkunniga. I praktiken görs detta bäst på så sätt att 
ordföranden och vice ordföranden kan nominera var sitt biträde. Om ordföranden eller 
vice ordföranden saknar biträden, kan man tillfråga medlemmar i valnämnden om de kan 
nominera biträden till valnämnden. Valbiträdet behöver inte vara en Helsingforsbo. 
 
Arvodet för valbiträdet är 260 euro per förrättningsdag. Ersättning för användning av egen 
mobiltelefon i liten omfattning ingår i arvodet. 
 
Vi uppmanar valbiträdet som utsedds utanför valnämnden att omsorgsfullt bekanta sig 
med de separata anvisningarna för valbiträde. 
 

Arvoden och ersättningar 
 

Enligt de av stadsfullmäktige godkända förtroendevaldas ekonomiska förmåner är arvodet 
för valnämndens ordförande 380 euro, för vice ordförande 310 euro samt för medlem och 
ersättare 260 euro per förrättningsdag. Ersättning för räknearbetet efter avslutad 
valförrättning, 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  
de kostnader som på grund av förtroendeuppdraget föranleds av avlönande av vikarie, 
anordnande av barnavård eller något motsvarande.  

 
Valnämndens ordförande eller vice ordförande har rätt att få ersättning för användning av 
egen bil vid transporter av valmaterial. 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 en egen bil till sitt förfogande och då 
användning av bil gäller transport av valmaterial. 

 
 Om ingen i valnämnden har en bil till sitt förfogande, har ordföranden eller vice 
ordföranden rätt att åka taxi vid nedannämnda transporter. Av chauffören ska begäras 
kvitto som bifogas till ansökan om reseersättning. 

 
Ersättning betalas för följande transporter: 

  
- 1.4.2023.  

Resan till ämbetshuset i Berghäll, Andra linjen 4 A, 00530 Helsingfors, för 
avhämtning av valmaterialet och transporten av valmaterialet därifrån till ett säkert 
ställe. 
 

- 2.4.2023.  
Transporten av valmaterialet vid behov till röstningsstället och återlämnandet av 
valmaterialet efter den preliminära rösträkningen till ämbetshuset i Berghäll, Andra 
linjen 4 A, 00530 Helsingfors samt resan hem. 
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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 valnämndernas ordförande 
och vice ordförande i samband med överlåtandet av valmaterial. 
 
Ett skattekort eller en kopia av skattekortet ska tillställas till valnämndens ordförande på 
valdagen eller skickas senare till ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa) per e-post 
(talpa.vaalit@hel.fi). Valnämndens ordförande eller vice ordförande återlämnar de ifyllda 
blanketterna samt skattekorten eller deras kopior för hela valnämndens del till 
ekonomiförvaltningstjänstens jourpunkt i ämbetshuset i Berghäll efter att valdagen slutat. 
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 

 
Information om valet ges på centralvalnämndens kansli per telefon på numret  
09 310 13344 eller 09 310 20003 och per e-post på adressen vaali.kesvlk@hel.fi.  
 

 
 
 
 På centralvalnämndens vägnar 
 
 
 
 

Juha Viertola    Veera Reuna 
ordförande    sekreterare 


