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Till centralvalnämnderna 

Affischer med anvisningar  

Justitieministeriet och Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utarbetat 

bifogade affischer för de kommunala valmyndigheterna vid välfärdsområ-

desvalet 2022. Kommunen trycker själv upp behövligt antal affischer i stor-

lek A3 för röstningsställena och för annan valinformation.  

 

Affischerna är 

 

- Välkommen att rösta 

- Identitetskontroll på röstningsstället 

 

Affischerna finns för närvarande på finska och svenska. Översättningarna 

till engelska och samiska läggs till senare. De digitala versionerna av affi-

scherna kan med fördel användas i webbinformationen eller på infoskär-

mar. 

 

Information om röstning under den pågående coronaepidemin finns också 

på webbplatsen valfinland.fi. Det är viktigt att kommunen också själv infor-

merar om hälsosäkerheten vid själva röstningen.  
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Affischerna finns på: https://stm.emmi.fi/l/h-Dnx9KJBMz7/f/vX_Z 

Försämrat coronaläge  

I det allt sämre coronaläget är det ytterst viktigt att följa justitieministeriets 

och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om hälsosäkerhet av den 

9 november 2021 och att ta reda på de gällande rekommendationerna 

från de regionala och lokala myndigheterna. Justitieministeriet och Institu-

tet för hälsa och välfärd lyfter särskilt fram följande aspekter: 

 

- Centralvalnämnden ska i praktiken se till att det finns nödvändiga 

reservarrangemang, bland annat att det finns tillräckligt många 

personer i reserv för att kunna avhjälpa akuta sjukdomsfall. 

- Vallokalen ska ha en så god ventilation som möjligt och väljarna 

ska kunna rösta utan dröjsmål. Om ventilationen inte kan effektive-

ras maskinellt, ska så många fönster som möjligt öppnas för att sä-

kerställa en god ventilation. 

- Om utrymmet är litet, ska antalet väljare som vistas i lokalen samti-

digt begränsas och en kö för väljarna ordnas utanför lokalen, till 

exempel i entrén eller gången till lokalen, om möjligt. Det är också 

möjligt att köa utomhus. Om det kan förväntas att köandet utom-

hus kommer att ta lång tid, är det bra att överväga olika sätt att till-

godose välbefinnandet hos dem som köar, till exempel i samarbete 

med tredje sektorn. 

 

Eftersom det försämrade coronaläget kan orsaka oro hos väljarna, är det 

bra att erbjuda möjlighet att rösta utomhus vid förhandsröstningen för dem 

som vill det. Överväg att placera ett förhandsröstningsställe utomhus eller 

ett enskilt röstningsställe utomhus för enstaka röstningar. Justitieministe-

riet skickar under de närmaste veckorna en förfrågan till centralvalnämn-

derna för att samla information om möjligheterna att rösta utomhus. Resul-

taten publiceras på valfinland.fi. 

https://stm.emmi.fi/l/h-Dnx9KJBMz7/f/vX_Z

