
Kom ihåg att 
beställa brevröstnings-
handlingarna i tid. 
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RÖSTNING per brev har redan länge varit i bruk i 
nästan alla EU-stater samt till exempel USA och Ka-
nada. I Finland har utlandsfinländarparlamentet dri-
vit brevröstning i närapå tjugo år och nu blir det änt-
ligen möjligt att brevrösta i riksdagsvalet på våren. 

– Målet är att öka valdeltagandet genom att göra 
det enklare att rösta, sade ordföranden för Fin-
land-Samfundet Jarmo Virmavirta på seminariet Ut-
landsfinländare och brevröstning i oktober. 

I riksdagsvalet år 2015 var valdeltagandet 66,8 pro-
cent bland i Finland bosatta och 10,1 procent bland 
utlandsfinländare. Enligt Johanna Peltoniemis dok-
torsavhandling är största orsaken till att utlandsfin-
ländare låter bli att rösta att det är svårt då röstnings-
stället ligger för långt borta. 

Johanna studerade dessutom hur 
röstning per brev påverkat valdel-
tagandet i Sverige och Italien. Sve-
rige har haft brevröstning sedan 
2002. Utlandssvenskarnas valdelta-
gande har ökat i varje val. I valet år 
2014 röstade 32,4 procent medan 
26,8 procent röstade år 1998 före 
möjligheten att rösta per brev. Siff-
rorna är inte helt jämförbara på grund av att regist-
reringskravet ändrats.

I Italien har förändringen varit markantare. Brev-
röstning blev möjligt år 2006. Tack vare den, en egen 
valkrets och egna kandidater steg valdeltagandet 

bland utlandsitalienare till 38,9 procent. I föregåen-
de val år 2001 hade endast 4,4 procent röstat. 

Johanna tror inte att brevröstningen ökar valdelta-
gandet explosionsartat i Finland – utvecklingen blir 
troligen likadan som i Sverige. 

– Valdeltagandet beror på hur bra informationen 
om denna nya möjlighet når ut. Största stötestenen 
kan vara huruvida röstberättigade kommer ihåg att 
beställa nödvändiga handlingar i tillräckligt god tid. 
Tajta tidsschemat kan påverka i första valet, noterar 
hon. 

DU SKA SJÄLV BESTÄLLA HANDLINGAR
Röstberättigade som bor eller vistas utomlands un-

der val får rösta per brev. 
Befolkningsregistercentralen sän-

der alla röstberättigade – inklusive 
utomlands bosatta – en anmälan 
om rösträtt cirka 40 dagar före val-
dagen. Detta meddelandekort sänds 
till den adress som finns i registret 
51 dagar före valet. 

Får du inte ett meddelandekort är 
orsaken troligtvis inkorrekta adress-

uppgifter hos Befolkningsregistercentralen. Detta 
hindrar dig inte att rösta men kortet är nyttigt om du 
röstar per brev. I meddelandekortet anges i vilken 
valkrets du är röstberättigad och adressen till den 
centralvalnämnd dit du ska sända brevet. I kortet be-
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Röstberättigade som bor eller vistas utomlands under nästa 
riksdagsval kan förhandsrösta per brev. Brevröstning förutsätter att 
du beställer nödvändiga handlingar i god tid från justitieministeriets 
beställningstjänst. Du kan fortfarande också förhandsrösta på en 
finländsk beskickning utomlands. 
 
TEXT: JUHA PELTONEN

DU KAN 
BREVRÖSTA 
FRÅN UTLANDET

”MÅLET ÄR ATT ÖKA
VALDELTAGANDET 
GENOM ATT GÖRA 

DET ENKLARE 
ATT RÖSTA.”
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rättas ytterligare hur du kan beställa 
brevröstningshandlingarna. 

Röstberättigade svarar själva för att de 
beställer nödvändiga brevröstningshand-
lingar i tid. Enklast gör du detta i den be-
ställningstjänst som öppnas på justitie-
ministeriets valsidor vaalit.fi den 14 ja-
nuari 2019. Du kan också beställa hand-
lingarna per post eller e-post. Då du be-
ställer handlingarna ska du ange ditt 
namn, din personbeteckning och den 
postadress utomlands dit materialet ska 
skickas. 

Undrar du över något kan du kontakta 
ministeriets kundtjänst per telefon, 
+358 295 150 030, eller e-post, 
kirjeaanestys@vaalit.fi. 

DET BEHÖVS TVÅ VITTNEN
Materialet omfattar röstningsanvisning-
ar och nödvändiga handlingar – en röst-
sedel och ett valkuvert samt ett följebrev 
för brevröstning som du ska fylla i. Dess-
utom får du ett ytterkuvert i vilket du 
ska innesluta följebrevet och valkuver-
tet. 

Du kan lägga meddelandekortet överst 
i ytterkuvertet så att centralvalnämndens 
adress syns genom kuvertets fönster. Yt-
terkuvertet kan sändas endast från utlan-
det, vilket ska framgå av anteckningarna 
på kuvertet. Det ska komma fram senast 
klockan 19 den 12 april 2019. 

Då du röstar ska det fin-
nas två myndiga vittnen 
närvarande. De ska 
underteckna försäk-
ran i följebrevet 
om att du röstat 
med bevarande 
av valhemlig-
heten och så att 
din valfrihet in-
te kränkts. Di-
na anhöriga får 
inte ställa upp 
som vittnen. 

Röstsedlar som 
inkommit i tid räk-
nas samtidigt med övri-
ga förhandsröster. 

Bland annat sådana röstberät-
tigade som vistas tillfälligt utomlands på 
grund av en resa eller någon annan lik-
nande orsak både under förhandsröst-
ningen och på valdagen får också rösta 
per brev. De måste beställa brevröst-
ningshandlingarna till en utländsk adress 

och posta dem tillbaka från utlandet. En 
brevröst får inte sändas från Finland. 

Du kan fortfarande också förhands-
rösta på finländska beskickningar utom-
lands. I förra riksdagvalet fanns det röst-
ningsställen på finländska beskickningar 
och deras verksamhetsställen i totalt 89 
länder. Cirka 35 500 väljare utnyttjade 
denna möjlighet att förhandsrösta utom-
lands. 

EN KVARTS MILJON 
RÖSTBERÄTTIGADE UTOMLANDS
I förra presidenvalet fanns det 251 201 
röstberättigade bosatta utomlands, vil-
ket var 5,6 procent av alla röstberättiga-
de. Det är mer än till exempel i Meller-
sta Finlands valkrets därifrån det väljs 
tio riksdagsledamöter. Finlandssvensk-
arna i Finland utgör en ungefär lika stor 
befolkningsgrupp. 

Relativt flest utomlands bosatta röst-
berättigade finns från Ålands valkrets – 
22,7 procent. Till antalet finns det flest 
utlandsfinländare från Helsingfors 
valkrets och näst mest från Nyland. 

– Det handlar inte om en marginell 
grupp, noterade direktör Johanna Suur-
pää från justitieministeriet på seminari-
et om brevröstning. 

Du kan se en videoinspelning av semi-
nariet Utlandsfinländare och brev-

röstning (10.10.2018). 
En länk finns på 
webbsidorna för 

Finland- Sam-
fundet. 

ÄR DINA  
ADRESS- 
UPPGIFTER  
KORREKTA? 

DU FINLÄNDSK medborgare 
bosatt utomlands – du har väl 
kommit ihåg att registrera din 
adress i befolkningsdatasystemet 
i Finland? Alla röstberättigade 
vars adress finns i systemet sänds 
en anmälan om rösträtt. 

ANVISNINGAR finns på sidorna 
www.maistraatti.fi (Anvisningar 
för finska medborgare bosatta 
utomlands). 

ANMÄLAN kan sändas med en 
elektronisk blankett: 
”Ulkomailla asuvan henkilön 
osoitteenmuutos”
”Utomlands bosatt persons 
anmälan om adressändring”

PÅ WWW.MAISTRAATTI.FI 
kommer du till blanketten genom 
att i övre balken klicka på 
Lomakkeet ja ohjeet 
(Kotikunta- ja väestötiedot)
Blanketter och anvisningar 
(Hemkommun- och 
befolkningsuppgifter)

DU KAN också skriva ut 
blanketten (PDF). Då ska du ta ett 
foto på ifyllda blanketten och 
sända fotot som bilaga till ett 
e-postmeddelande till adressen 
address@maistraatti.fi
address@magistraten.fi
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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

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

›  intressebevakning för 
 utlandsfinländare

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.

BREVRÖSTNING TILL DIG  
SOM ÄR UTOMLANDS

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

OM DU RÖSTAR PER BREV, GÖR SÅ HÄR:

1 Beställ brevröstnings-materialet 

2 Ta reda på din valkrets och 
kandidatens nummer

3 Rösta

4 Posta rösten till Finland

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

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.

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.

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

JUSTITIEMINISTERIET

Finland-Samfundet
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