Riksdagsvalet närmar sig
Som de allra flesta noterat närmar sig Riksdagsvalet 2019. De kommunala och statliga valen
sköts i kommunerna av den kommunala centralvalnämnden, som fullmäktige tillsätter för 4
år i gången. Centralvalnämnden i Nykarleby vill inför valet informera de röstberättigade på
några punkter.
Den egentliga valdagen infaller i år söndagen den 14 april. Valförrättningen inleds kl. 9.00 och
avslutas kl. 20.00. På själva valdagen finns det chans att rösta på tio röstningsområden runt om
i Nykarleby. Röstningsställena är de samma som de brukar vara. Det är med andra ord
fortsättningsvis verkligt ”superlokala” röstningsställen som står till nykarlebybornas förfogande.
Närmare information om röstningsställena hittar du i valkungörelsen, som finns på denna
hemsida samt på elektroniska anslagstavlan.
För den som hellre förhandsröstar finns det möjlighet för detta under tiden under tiden 3.4 9.4. I Nykarleby finns det möjligheter att under ovannämnda period förhandsrösta i
Stadsbiblioteket (Topeliusesplanaden 10) onsdag-tisdag kl. 9.00-18.00 och lördag-söndag kl.
10.00-14.00. I Munsala kan man förhandsrösta vid Munsala bibliotek (i Munsalagården) onsdag
3.4 kl. 13.00-20.00 och i Jeppo vid Jeppo byrå (Jungarvägen 32) torsdag 4.4 kl. 13.00-20.00.
Nedan följer ännu några frågor och svar som kan vara bra att känna till:
Vem får rösta?
Röstberättigad vid Riksdagsvalet 2019 är varje finsk medborgare, oavsett boningsort som
senast på valdagen (14.4.2019) fyller 18.
Är det möjligt att förhandsrösta i en annan kommun?
Ja, du kan förhandsrösta i alla kommuner, samt utomlands, oberoende av hemkommun.
Är det möjligt att på valdagen rösta i en annan kommun?
Nej, på valdagen kan du endast rösta i det röstningsområde som finns nämnt på det
meddelandekort som du har fått.
Får jag rösta fast jag inte har fått något meddelandekort?
Ja, det får du. Du behöver inte ha med dig meddelandekortet för att få rösta, men det
underlättar valproceduren.
Om jag glömmer mitt identitetskort hemma, får jag rösta i alla fall?
Du bör på något sätt kunna styrka din identitet när du röstar.
Vad är brevröstning?
Brevröstning kan utövas för första gången i riksdagsvalet 2019.
Rätt att brevrösta har röstberättigade som inte har hemkommun i Finland och andra
röstberättigade som bor eller vistas utomlands under hela förhandsröstningsperioden och
på valdagen. För att rösta per brev ska den röstberättigade beställa brevröstningshandlingar
från justitieministeriets beställningstjänst. Se närmare anvisningar på justitieministeriets
valsidor, www.vaalit.fi .

Vem får rösta hemma?
Förhandsröstning kan ordnas hemma hos den röstberättigade om dennes rörelse- eller
funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig
till röstnings- eller förhandsröstningsstället.
Blanketter för hemmaröstning fås från centralvalnämndens kansli, Topeliusesplanaden 7, tel.
7856 134. Anmälan om hemmaröstning skall göras skriftligt eller per telefon senast tisdag
2.4 före kl. 16.00.
Mera information om valet hittar du i valkungörelsen eller på adressen www.vaalit.fi
Centralvalnämnden uppmanar avslutningsvis alla nykarlebybor att göra sin röst hörd i
Riksdagsvalet 2019. Du har en röst!

