
Nu är det lätt att 
rösta – låt din röst 
höras!

Bor du i utlandet eller 
råkar du vara utomlands 
under valet? Om du 
svarade ja, kan du välja 
mellan två alternativa sätt 
att rösta:

Du kan rösta på förhand 
vid �nska beskickningar 
och konsulat. Information 
om var du kan rösta på 
förhand �nns bl.a. på 
adressen www.val�n-
land.�. Ett annat alterna-
tiv är att rösta per brev.

Justitieministeriets webbplats www.val�nland.� 
- instruktioner till väljaren
- förhandsröstningsställena utomlands och kandidatuppgifterna
- resultattjänsten

Kundtjänsten för brevröstning hjälper vid behov
- tfn. +358 (0) 295 150 040, kirjeaanestys@vaalit.�

Mer information om brevröstning

Finland-Samfundet www.suomi-seura.� 
info@suomi-seura.� tfn +358 (0)9 6841 210

- rådgivning och information till �nländare som bor eller be�nner sig                                                
  utomlands samt stöd till utlands�nländska samfund
- intressebevakning

Meddela din aktuella adress till Finlands befolkningsdatasystem!
- skriv ut anmälningsblanketten på 
  https://www.maistraatti.�/sv/Tjanster/Flyttanmalan/Flyttning-i-utlandet/ 
- skicka den ifyllda blanketten per e-post till address@maistraatti.� eller per                                         
  post till

Magistraten i Västra Finland, 
enheten i Seinäjoki

PB 168

60101 Seinäjoki, Finland

BREVRÖSTNING
till dig som är utomlands
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Om du vill rösta per brev, gör så här:

Beställ brevröstnings-
materialet1

Rösta3
Posta rösten 
till Finland4

Ta reda på din 
kandidats nummer2

Beställ brevröstningsmaterialet i god tid via justitieministeriets 
beställningstjänst på adressen www.vaalit.�/brevrostning. Beställ-
ningstjänsten öppnas tre månader före valdagen.

Om du har frågor kan du kontakta kundtjänsten, tfn +358 (0) 295 150 
040 (öppen vardagar kl. 8-16 �nsk tid), kirjeaanestys@vaalit.�

Före valet får du en anmälan om rösträtt till den adress som anteck-
nats för dig i Finlands befolkningsdatasystem. 

Du kan rösta också utan denna anmälan.

På anmälan anges din valkrets vid riksdagsval och adressen till den 
centralvalnämnd till vilken du ska skicka din röst. 

Vid brevröstning behöver du två myndiga vittnen. Brevröstnings-
materialet innehåller närmare anvisningar.

Posta din röst i tid! Du svarar själv för att din brevröst hinner fram till 
rätt centralvalnämnd i Finland senast fredagen före valdagen före kl. 
19. Röster som kommer in efter den utsatta tiden beaktas inte. Brevet 
får inte postas i Finland.

Har vi din aktuella adress? Kom 
ihåg att anmäla ändringar i dina 
adressuppgifter. Då skickas också 
din anmälan om rösträtt till rätt 
adress.
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