ANMÄLAN TILL HEMMARÖSTNING
Blanketten returneras till centralvalnämnden i den egna kommunen.
Valets namn

Valdagen

TILL CENTRALVALNÄMNDEN

Jag vill rösta hemma, eftersom min rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att jag inte utan oskäliga
svårigheter kan ta mig till röstnings- eller förhandsröstningsstället.

Anmälan gjord av

Efternamn

Samtliga förnamn

Personbeteckning

Adress
Postanstalt

Hemkommun

Telefon

Kan väljaren sörja för att en person som fyllt 18 år är
närvarande vid hemmaröstningen?

ja

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård
(937/2005) röstar i samband med hemmaröstningen.

ja

nej

Närståendevårdarens fullständiga namn och personbeteckning samt telefonnummer

Avtalet om
närståendevård gäller

tills vidare

för viss tid

t.o.m den

Anmälan gjord på väljarens vägnar av (namn, adress, telefon)
Datum

Valmyndighetens
anteckningar

Underskrift

Anmälan har mottagits per telefon, datum
Datum och klockslag för hemmaröstningen

Till uppgiften förordnad valförrättare

Väljaren har underrättats om hemmaröstningen
per brev

per telefon

Datum, underrättelsen lämnad av

per e-post

Den närvarande personens namn

Födelsedatum

Tilläggsuppgifter

Hemmaröstningen förrättad, datum och klockslag

Valförrättare

Information och anvisningar på omstående sida
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Töm blanketten

Skriv ut

INFORMATION OCH ANVISNINGAR OM HEMMARÖSTNING
Vem får förhandsrösta hemma?
En röstberättigad får förhandsrösta hemma om hans eller hennes rörelse- eller funktionsförmåga
är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller
förhandsröstningsstället. Hemmaröstningen förrättas inom den kommun som har antecknats som
väljarens hemkommun i rösträttsregistret.
Om väljaren kan ta sig till röstningsstället eller förhandsrösttningsstället på egen hand eller med hjälp
av färdtjänst eller ett röstningsbiträde, anordnas ingen hemmaröstning.
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 kommunen i
fråga har antecknats som hans eller hennes hemkommun.

Hur anmäler man sig till hemmaröstning?
Den som har rätt att rösta hemma ska till centralvalnämnden i sin hemkommun anmäla sin önskan
att förhandsrösta hemma. Centralvalnämndens adress och telefonnummer finns i meddelandekortet
(anmälan om rösträtt) som skickats till väljaren. Om en närståendevårdare vill rösta i samband med
hemmaröstningen ska detta uppges i anmälan.
Anmälan görs antingen skriftligen med denna blankett eller per telefon. Anmälan kan skickas till
centralvalnämnden även per post eller e-post. (Be din kommun om anvisningar för sändning av
skyddad e-post.) Den övre delen av blanketten ska fyllas i omsorgsfullt och undertecknas.
Anmälan kan också göras på väljarens vägnar av någon annan, t.ex. en nära anhörig.

Den skriftliga anmälan eller den muntliga anmälan per telefon ska inkomma
till den kommunala centralvalnämnden senast tisdagen den 12 dagen före
valdagen före klockan 16.
Om du har anmält dig till hemmaröstning, förvarar centralvalnämnden dina personuppgifter ända
till det nästa valet för att kunna fråga dig om du vill rösta hemma också vid det. Om du inte vill att
dina personuppgifter förvaras ska du meddela detta till centralvalnämnden. Om du vill veta mer om
behandlingen av dina personuppgifter och dina rättigheter kan du kontakta centralvalnämnden.

När förrättas hemmaröstningen?
Hemmaröstningen förrättas under förhandsröstningsperioden den 11 till den femte dagen före
valdagen, dvs. från onsdag till tisdag. Tidpunkten då valförrättaren besöker väljaren för att förrätta
röstningen meddelas honom eller henne på förhand med minst två timmars noggrannhet.

Hur förrättas hemmaröstningen?
Hemmaröstningen avviker bara litet från den vanliga förhandsröstningen. Den viktigaste skillnaden
ligger i att vid hemmaröstning ska utöver valförrättaren och väljaren vara närvarande en av väljaren
utsedd eller godkänd person som har fyllt 18 år.
Väljaren har rätt att använda ett biträde vid röstningsförrättningen. Också ovan nämnda person som
väljaren har utsett eller godkänt kan fungera som biträde.
Väljaren antecknar numret på kandidaten på röstsedeln så att valhemligheten bevaras. Den
stämplade röstsedeln läggs in i ett brunt valkuvert. Väljaren fyller i följebrevet och adresserar det
till den kommunala centralvalnämnden. Den person som kallats till platsen tecknar sitt namn på
följebrevet. Valförrättaren antecknar på följebrevet ett intyg om att röstningen har skett på det sätt
som stadgas i lagen. Till sist läggs följebrevet och meddelandekortet, som eventuellt har fogats till
det, samt valkuvertet in i ett gult ytterkuvert, som valförrättaren vidarebefordrar till den kommunala
centralvalnämnden.
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