
RIKSDAGSVALET 

2019
Förhandsröstning 3–9.4.2019
Valdagen är söndag 14.4.2019 

Det är lätt
att rösta!

Lättläst
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Riksdagsvalet 2019

Det ordnas riksdagsval vart fjärde år.  
Då väljer Finlands medborgare 200 riksdagsledamöter 
som beslutar om våra gemensamma ärenden.

Riksdagens uppgifter

Riksdagens viktigaste uppgift är  
att besluta om lagar som styr samhället.

En annan viktig uppgift för riksdagen är
att bestämma om statens budget.
I budgeten står varifrån statens inkomster kommer
och hur pengarna ska användas.
Riksdagen övervakar också hur staten använder pengarna.
Riksdagen väljer en statsminister för landets regering
och övervakar regeringens verksamhet.
Riksdagen beslutar också vilken åsikt
Finland har i många EU-ärenden. 

Riksdagsvalet 2019 ordnas 
söndagen den 14 april 2019. 
Förhandsröstning ordnas i Finland 3–9.4.2019 
och utomlands 3–6.4.2019.
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Vem kan hjälpa dig?

Valfunktionärerna ger råd på röstningsställena
både under förhandsröstningen och på valdagen.

Om du inte själv kan skriva numret på röstsedeln
kan du be att ett valbiträde följer med dig
till röstningsbåset.

Valbiträdet får inte vara en kandidat
eller en anhörig till en kandidat.
Valbiträdet får inte berätta för någon
vem du har röstat på. 

Valhemlighet

Du bestämmer själv om du vill rösta
och vem du vill rösta på.

Valhemlighet betyder
att du inte behöver berätta för någon
vem du röstar på.
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Vem får rösta?

Du får rösta i riksdagsvalet  
•	 om	du	är	finsk	medborgare	och	
• om du har fyllt 18 år senast den 14 april 2019.

Du får en anmälan om
rösträtt till ditt hem

Anmälan om rösträtt i riksdagsvalet 2019

Port Payé
Finlande
126835
Posti Oy

. KN9A
Avsändare

Valkrets där Ni är röstberättigad

Kommun, röstningsområde och vallokal på valdagen.

 
 

 

Röstningstid på valdagen

14.4.2019 kl. 9.00 - 20.00

Mottagare

Datakälla: Befolkningsdatasystemet 22.2.2019
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Följebrev för förhandsröstningen
Fylls i på förhandsröstningsstället enbart om denna 
anmälan används som följebrev.

Fylls i av valfunktionären vid förhandsröstningen 
Jag intygar att förhandsröstningen har gått till på det 
sätt som bestäms i vallagen.

Fylls i av väljaren 
Med bevarande av valhemligheten har jag själv fyllt i 
röstsedeln och inneslutit den avstämplad i valkuvertet.

Datum

      /4  2019

Förhandsröstningsställets namn eller 
vid anstaltsröstning kommunens namn

Valfunktionärens underskrift

Personbeteckning eller födelsetid

Väljarens underskrift

01 Helsingfors valkrets

Anmälan om rösträtt i 
riksdagsvalet
Ni är röstberättigad vid riksdagsvalet som förrättas sön-
dagen den 14 april 2019. Er valkrets anges på första sidan 
av denna anmälan.

Ni kan rösta antingen på valdagen i den vallokal som 
anges på denna anmälan eller under förhandsröstnings-
perioden på vilket allmänt förhandsröstningsställe som 
helst i Finland eller utomlands. Under vissa förutsätt-
ningar kan Ni rösta på en anstalt eller hemma. Om Ni 
bor eller vistas utomlands under hela förhandsröstnings-
tiden och på valdagen, har Ni också möjlighet att rösta 
per brev.  Närmare anvisningar om hur det går till att 
rösta finns på omstående sida.

Ni ska styrka Er identitet när Ni röstar.

Förhandsröstningsperioden. 
På vissa förhandsröstningsställen kan förhandsröstningsperioden vara kortare.

I Finland 3. - 9.4.2019 och 
utomlands 3. - 6.4.2019

De allmänna förhandsröstningsställena och deras öppettider

www.vaalit.fi och bilagan till denna anmälan

Tyhjennä Tallenna Tulosta

Magistraten i Västra Finland/Vasa enhet
PB 208 Wolffskavägen 35
65101 VASA tfn 029 553 9451
FINLAND

Röstanden
Inga-Lill
Åback
64370 MÖRTMARK
FINLAND

Vasa valkrets

Kristinestad
3 Härkmeri
Härkmeri i lågstadieskola
Henriksdalsvägen 3

Röstanden
Inga-Lill
Åback
64370 MÖRTMARK
FINLAND

287 3 tfn 040 546 5812
Centralvalnämnden i Kristinestad
Rådhuset Staketgatan 1
PB 13
64101 KRISTINESTAD
FINLAND

Om du har rätt att rösta får du ett brev per post.
I brevet finns en anmälan om rösträtt,
där det står var du kan rösta på valdagen.
I brevet finns också en lista
över ställen där du kan rösta på förhand. 
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Vem kan du rösta på?

Finland är indelat i 13 valkretsar.
Varje valkrets har sina egna kandidater.
Du kan rösta på en kandidat
som är uppställd i din egen valkrets. 
Din valkrets står på anmälan om rösträtt.

Alla kandidater har ett eget kandidatnummer.
Numren för kandidaterna i din valkrets
finns i vallokalerna.
Du hittar information om kandidaterna
till exempel i tidningar, på teve och på internet.  

Att rösta hemma

Om du har en svår funktionsnedsättning
eller en kronisk sjukdom
kan du förhandsrösta hemma. 

Du måste meddela att du vill rösta hemma 
senast den 2 april 2019 före klockan 16  
till centralvalnämnden i din kommun.
Nämndens telefonnummer finns
på anmälan om rösträtt.
Nämnden kan också svara på
dina frågor om hemmaröstning.
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Så här röstar du på förhand

Du kan välja om du vill rösta på valdagen
eller under förhandsröstningen.
Du kan förhandsrösta på vilket som helst
av förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

Ta med dig ett identitetsbevis, 
till exempel ditt pass, identitetskort eller körkort. 

1 Visa upp ditt identitetsbevis för valfunktionären.
 Valfunktionären tittar på ditt identitesbevis
 och ger dig sedan en röstsedel.  

2 Gå in i ett röstningsbås. På röstsedeln skriver du
 tydligt numret på den kandidat som du vill rösta på.
 Skriv inget annat på röstsedeln.

3 Vik ihop röstsedeln på mitten.

4 Gå tillbaka till valfunktionären.
 Valfunktionären stämplar din röstsedel
 och ger dig ett brunt kuvert. 
 Lägg röstsedeln i kuvertet och klistra fast kuvertet. 

5 Valfunktionären ber dig skriva ditt namn  
 på en blankett. På det här sättet intygar du
 att du själv har fyllt i röstsedeln,
 fått en stämpel på den och lagt den i kuvertet. 

6 Till slut lägger valfunktionären kuvertet och
 blanketten i ett gult ytterkuvert.
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Så här röstar du på valdagen

På valdagen den 14 april 2019
är vallokalerna öppna mellan klockan 9 och 20.  

På anmälan om rösträtt står var du kan rösta.
Du kan rösta bara i den vallokal
som står på din anmälan.

Ta med dig ett identitetsbevis,
till exempel ditt pass, identitetskort eller körkort.

1 Visa upp ditt identitetsbevis för valfunktionären.
 Valfunktionären tittar på ditt identitetsbevis, 
 letar reda på ditt namn på en lista över alla som 
 har rätt att rösta och ger dig sedan en röstsedel. 

2 Gå in i ett röstningsbås. På röstsedeln skriver du 
 tydligt numret på den kandidat som du vill rösta på.
 Skriv inget annat på röstsedeln.

3 Vik ihop röstsedeln på mitten. 

4 Gå tillbaka till valfunktionären.
 Valfunktionären stämplar din röstsedel.

5 Lägg din röstsedel i valurnan.



Rösta i riksdagsvalet!

Den här broschyren berättar lättläst om
riksdagsvalet 2019 och hur du röstar i det. 
 
Här hittar du mera information:
valfinland.fi
lättläst.fi

Om du har frågor om valet och röstningen 
kan du ringa till justitieministeriets 
servicenummer 0800 9 4771.

LÄTTLÄST


