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Riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 2019 
 

Anmälningsanvisningar för hemmaröstning i Kyrkslätt 
 
Valen våren 2019 
 

Riksdagsvalet förrättas söndag 14.4.2019. 
Förhandsröstningen i hemlandet pågår 3–9.4.2019.  
 
Europaparlamentsvalet förrättas i Finland söndag 26.5.2019. Förhandsröstningen i 
hemlandet pågår 15–21.5.2019. 
 

Vem kan rösta hemma? 
 
En röstberättigad, vars hemkommun enligt rösträttsregistret är Kyrkslätt och vars 
rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga 
svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, får förhandsrösta 
hemma.  
 
En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i 
samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning, får rösta i samband med 
hemmaröstningen, om personens hemkommun enligt rösträttsregistret är Kyrkslätt. I 
samband med hemmaröstningen kan då förutsättningarna uppfylls också en avlösare 
som avses i 4 a § i lagen om stöd för närståendevård rösta.  
 

Hur anmäler man sig till hemmaröstningen? 
 

Den som önskar förhandsrösta hemma ska anmäla sig hos centralvalnämnden i 
Kyrkslätt. Anmälan kan på väljarens vägnar också göras av någon som han eller hon 
utsett. Om en närståendevårdare som bor i samma hushåll tänker rösta i samband med 
hemmaröstningen, ska detta nämnas i anmälan.  
 
Anmälan lämnas till centralvalnämnden skriftligt eller per telefon. Anmälan ska i fråga 
om riksdagsvalet ska lämnas till centralvalnämnden senast tisdag 2.4.2019 före kl. 
16.00. Man ska anmäla sig till hemmaröstningen vid Europaparlamentsvalet senast 
tisdag 14.5.2019 före kl. 16.00. Kontaktuppgifterna för anmälan finns i slutet av detta 
brev samt på baksidan av anmälningsblanketten.  
 
Närståendevårdaren eller avlösaren kan inte anmäla enbart sig själv men kan göra en 
anmälan på den persons vägnar som är berättigad till hemmaröstning. Då anmäler 



     
    25.2.2019 
 

 
 

  
  
 
 
 
 

 
Postadress  Kommunhuset  Telefon  Fax 

Kyrkslätts kommun Ervastvägen 2  (09) 296 71  (09) 8786 053 
PB 20  02400 Kyrkslätt 
02401 KYRKSLÄTT www.kyrkslatt.fi 

närståendevårdaren den vårdbehövande och meddelar samtidigt att han/hon röstar på 
samma gång i egenskap av närståendevårdare.  
 
En skriftlig anmälan kan antingen formuleras fritt eller helst göras på den bifogade 
blanketten för hemmaröstning. Om du gör en fritt formulerad skriftlig anmälan eller 
anmäler dig per telefon, ska samma uppgifter som ombes i blanketten meddelas. 
Anmälaren undertecknar anmälan.  
 
Du kan i samband med anmälan till hemmaröstningen vid riksdagsvalet även anmäla dig 
till hemmaröstningen vid Europaparlamentsvalet i maj.  
 
Blanketten för hemmaröstningen finns på kommunens webbplats via länken 
https://www.kyrkslatt.fi/riksdagsvalet-och-europaparlamentsvalet-2019  
 
Information om hemmaröstningen finns på webbplatsen https://vaalit.fi/sv/att-rosta-
hemma. Sidan upprätthålls av justitieministeriet.  
 
 

Följande uppgifter ska ingå i anmälan 
 

- väljarens fullständiga namn, personbeteckning, adress, hemkommun och telefonnummer, 
samt om anmälan görs av en av väljaren utsedd person, även dennas namn och adress och 
telefonnummer 
 

- väljarens meddelande om att hans/hennes rörelse- eller funktionsförmåga är i den mån 
begränsad, att han/hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller 
förhandsröstningsstället och att han/hon därför önskar förhandsrösta hemma 
 

- kan väljaren se till att en person som utsetts av väljaren och som fyllt 18 år närvarar vid 
hemmaröstningen (vallagen 54 §) 
 

- röstar även närståendevårdaren som avses i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) 
i anslutning till hemmaröstningen? Gäller avtalet om närståendevård tills vidare eller 
under viss tid? 

 

- närståendevårdarens fullständiga namn, personbeteckning och telefonnummer. 
Motsvarande uppgifter också om avlösaren och om giltighetstiden för avtalet om 
avlösarservice. 

https://www.kyrkslatt.fi/riksdagsvalet-och-europaparlamentsvalet-2019
https://vaalit.fi/sv/att-rosta-hemma
https://vaalit.fi/sv/att-rosta-hemma
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Dataskyddsbeskrivningar 
 

I Kyrkslätts kommun lagras de personuppgifter som används för att ordna valen i 
Kyrkslätts beslutsfattningsregister. 
 
Dataskyddsbeskrivningarna för Kyrkslätts register finns på 
https://www.kyrkslatt.fi/dataskydd 

 
 
Skicka anmälan per post (blankett eller fritt formulerad ansökan): 

 
- Per brevpost på följande adress, varmed du själv betalar portot 

 
Kyrkslätts kommun, centralvalnämnden 
Ulla Gahmberg 
PB 20 
02401 Kyrkslätt 
 

 
- Per brevpost på följande adress, varmed kommunen betalar portot 

 
KYRKSLÄTTS KOMMUN 
Info 1009 / Centralvalnämnden, Ulla Gahmberg 
Kod 5005274 
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE 

 
ELLER 
 
Anmäl dig per telefon  
 

ledningens assistent Gunnel Ekström, tfn 040 758 3646 eller 
valchef Ulla Gahmberg, tfn 040 528 4959 

 
 
Tidtabeller 
 

- anmälan om hemmaröstning vid riksdagsvalet senast 2.4.2019 före kl. 16.00  
- anmälan om hemmaröstning vid Europaparlamentsvalet senast 14.5.2019 före kl. 16.00 

  

https://www.kyrkslatt.fi/dataskydd
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Efter att Ni lämnat anmälan kontaktar centralvalnämnden Er för att komma överens om 
röstningstidpunkten. Hemmaröstningen vid riksdagsvalet förrättas under 
förhandsröstningsperioden 3.4–9.4.2019 kl. 9–20.  Hemmaröstningen vid 
Europaparlamentsvalet förrättas på motsvarande sätt 15.5–21.5.2019 kl. 9–20.  
 

Ytterligare information 
 
Ytterligare information om hemmaröstningen ges av Kyrkslätts centralvalnämnd, tfn 
040 528 4959.  
 
 
 

 
 


