BREVRÖSTNING

BREVRÖSTNING TILL DIG
SOM ÄR UTOMLANDS
Bor du i utlandet eller råkar du vara utomlands under valet? Om du svarade ja, har du vid riksdagsvalet 2019 för första gången
möjlighet att välja mellan två alternativa sätt att rösta: Du kan på samma sätt som förut rösta på förhand vid finska beskickningar och
konsulat. Information om var du kan rösta finns bl.a. på adressen www.vaalit.fi.

INFORMATION OM
BREVRÖSTNING
JUSTITIEMINISTERIETS WEBBPLATS WWW.VAALIT.FI
› instruktioner till väljaren
› förhandsröstningsställena utomlands och
kandidatuppgifterna
› resultattjänsten (uppdateras hela tiden)
KUNDTJÄNSTEN FÖR BREVRÖSTNING
HJÄLPER VID BEHOV
› tfn. +358 (0) 295 150 030, kirjeaanestys@vaalit.fi

Anmäl din aktuella adress till
Finlands befolkningsdatasystem!
› skriv ut anmälningsblanketten på
https://www.maistraatti.fi/sv/
> Tjänster > Flyttanmälan
› skicka den ifyllda blanketten per
e-post till address@magistraten.fi
eller per post:
Magistraten i Västra Finland,
enheten i Seinäjoki
PB 168, 60101 Seinäjoki, Finland

Finland-Samfundet rf
www.suomi-seura.fi
info@suomi-seura.fi
tfn. +358 (0)9 6841 210
› rådgivning och
information till finländare som bor eller befinner
sig utomlands samt stöd till
utlandsfinländska samfund
Finland-Samfundet

› intressebevakning för
utlandsfinländare

JUSTITIEMINISTERIET

OM DU RÖSTAR PER BREV, GÖR SÅ HÄR:

1
2
3
4

Beställ brevröstnings-materialet

Beställ brevröstningsmaterialet i god tid via justitieministeriets
beställningstjänst på adressen www.vaalit.fi/kirjeaanestys.
Beställningstjänsten öppnas den 14 januari 2019.
Om du har frågor kan du kontakta kundtjänsten,
tfn +358 (0) 295 150 030 (öppen vardagar kl. 8-16 finsk tid),
kirjeaanestys@vaalit.fi

Ta reda på din valkrets och
kandidatens nummer

Du får en anmälan om rösträtt till den adress som finns i
Finlands befolkningsdatasystem 51 dagar före valet.
Du kan rösta också utan denna anmälan. På anmälan anges
adressen till den centralvalnämnd till vilken du ska skicka
din röst.

Rösta

Vid brevröstning behöver du två myndiga vittnen.
Brevröstningsmaterialet innehåller närmare anvisningar.

Posta rösten till Finland

Posta din röst i tid! Du svarar själv för att din brevröst hinner
fram till rätt centralvalnämnd i Finland senast den 12 april 2019
kl. 19. Röster som kommer in efter det beaktas inte. Brevet
får inte postas i Finland.
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