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939/2017

Lag
om ändring av vallagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i vallagen (714/1998) 4, 84 och 86 § samt 188 § 1 mom. 3 punkten,
av dem 4 § och 188 § 1 mom. 3 punkten sådana de lyder i lag 247/2002, den finska

språkdräkten i 84 § sådan den lyder i lag 563/2015 och 86 § sådan den lyder delvis ändrad
i lag 247/2002, samt

fogas till lagen ett nytt 5 a kap. som följer:

4 §

Valförrättning

Val förrättas genom att det anordnas förhandsröstning, brevröstning och röstning på
valdagen. Kommunen svarar för att förhandsröstning och röstning på valdagen anordnas
i Finland, och utrikesministeriet svarar för att förhandsröstning anordnas utomlands. Jus-
titieministeriet svarar för att det anordnas brevröstning.

5 a kap.

Brevröstning

66 a §

Rätt att brevrösta

Röstberättigade som inte har hemkommun i Finland och andra röstberättigade som bor
eller vistas utomlands under hela förhandsröstningsperioden och på valdagen får rösta per
brev från utlandet (brevröstning) på det sätt som anges i detta kapitel.

66 b §

Brevröstningshandlingar

De handlingar som ska användas vid brevröstning (brevröstningshandlingar) är
1) brevröstningskuvert,
2) röstsedlar enligt 51 §,
3) valkuvert för brevröstning,
4) följebrev för brevröstning,
5) ytterkuvert för brevröstning,
6) röstningsanvisningar för brevröstning.
Justitieministeriet ska låta tillverka brevröstningshandlingarna.
RP 101/2017
GrUB 3/2017
RSv 124/2017
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66 c §

Beställning av brevröstningshandlingar

För att rösta per brev ska den röstberättigade beställa brevröstningshandlingar från jus-
titieministeriets beställningstjänst. Beställningen ska göras skriftligen på en blankett enligt
formulär som justitieministeriet fastställt.

Beställningen kan göras tidigast tre månader före valdagen. Den röstberättigade svarar
själv för att han eller hon beställer brevröstningshandlingarna i tillräckligt god tid för att
det ytterkuvert för brevröstning som han eller hon sänder tillbaka ska komma in till den
kommunala centralvalnämnden inom den tid som anges i 66 e § 3 mom.

I beställningen ska åtminstone följande anges:
1) den röstberättigades namn och personbeteckning,
2) den röstberättigades försäkran om att han eller hon är röstberättigad vid valet i fråga

och att han eller hon saknar hemkommun i Finland eller bor eller vistas utomlands under
hela förhandsröstningsperioden och på valdagen och sålunda inte har möjlighet att rösta i
Finland,

3) den adress i utlandet till vilken den röstberättigade vill att brevröstningshandlingar-
na ska skickas.

Efter att ha tagit emot beställningen ska justitieministeriet utan dröjsmål skicka brev-
röstningshandlingarna till den adress som uppgetts i beställningen.

Uppgifterna i justitieministeriets beställningstjänst om vem som beställt brevröstnings-
handlingar är inte offentliga förrän röstningen har avslutats på valdagen. De personupp-
gifter som ingår i beställningstjänsten ska förstöras efter att valresultatet vunnit laga kraft.

66 d §

Förrättande av brevröstning

Vid presidentval kan den röstande rösta per brev tidigast den 38 dagen före valdagen
och vid övriga val tidigast den 31 dagen före valdagen.

Den röstande ska själv se till att hans eller hennes valhemlighet och valfrihet bevaras
vid röstning per brev.

Den röstande ska själv ta reda på den valkrets eller kommun där han eller hon är röst-
berättigad, uppgifterna i sammanställningen av kandidatlistor, uppgifterna i kandidatför-
teckningen för presidentval och uppgifterna i sammanställningen av kandidatlistorna för
Europaparlamentsval.

Den röstande ska fylla i röstsedeln med iakttagande av vad som föreskrivs i 58 § 1 och
2 mom. och innesluta röstsedeln i valkuvertet för brevröstning. Därefter ska den röstande
på följebrevet för brevröstning anteckna sitt fullständiga namn, sin finländska personbe-
teckning eller sitt fördelsdatum och sin adress, röstningsställe och datum samt egenhän-
digt underteckna följebrevets försäkran om att

1) han eller hon är röstberättigad vid valet i fråga och att han eller hon saknar hemkom-
mun i Finland eller bor eller vistas utomlands under hela förhandsröstningsperioden och
på valdagen och sålunda inte har möjlighet att rösta i Finland, och

2) han eller hon själv har fyllt i röstsedeln och inneslutit den i valkuvertet med beva-
rande av valhemligheten och valfriheten.

När brevröstningen förrättas ska den röstande se till att det utöver honom eller henne
samtidigt finns två andra personer närvarande som vittnen för brevröstningen. Vittnena
ska ha som fyllt 18 år. Den röstandes make, barn eller förälder får inte vara vittne. Det-
samma gäller den som är uppställd som kandidat vid valet, dennes make, barn, syskon el-
ler förälder. Båda vittnena ska egenhändigt underteckna den försäkran som finns i följe-
brevet för brevröstning om att den röstande har röstat med bevarande av valhemligheten
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och så att hans eller hennes valfrihet inte har kränkts. Båda vittnena ska utöver sin under-
skrift i följebrevet skriva sitt namnförtydligande, sitt födelsedatum och sin adress.

66 e §

Postning av ytterkuvertet för brevröstning

Den röstande ska ställa följebrevet för brevröstning till centralvalnämnden i den kom-
mun som enligt rösträttsregistret är hans eller hennes hemkommun, rösträttskommun eller
folkbokföringskommun i Finland. Vid behov ska den röstande själv ta reda på vilken kom-
mun det är.

Den röstande ska innesluta valkuvertet för brevröstning och det undertecknade följebre-
vet för brevröstning i ytterkuvertet för brevröstning så att adressen till den mottagare som
skrivits på följebrevet syns genom kuvertets fönster.

Den röstande svarar själv på egen bekostnad för att ytterkuvertet för brevröstning sänds
från utlandet till Finland till den kommunala centralvalnämnden och att kuvertet når cen-
tralvalnämnden senast den andra dagen före valdagen före klockan 19. I detta syfte ska den
röstande förse ytterkuvertet med korrekt porto och vid postningen av kuvertet anlita
postväsendet i bosättnings- eller vistelsestaten. Den röstande kan, om denne så önskar,
sända ytterkuvertet för brevröstning till centralvalnämnden också genom att anlita en in-
ternationell kurirtjänst.

66 f §

Anlitande av biträde vid brevröstning

En röstande vars förmåga att göra röstningsanteckning är väsentligt nedsatt får för de
åtgärder som avses i 66 c–66 e § som biträde anlita en person som han eller hon själv ut-
sett. I en sådan röstningssituation som avses i 66 d § 4 mom. får biträdet dock inte vara en
person som är uppställd som kandidat vid valet eller dennes make, barn, syskon eller för-
älder och inte heller någotdera av de vittnen vid brevröstning som avses i 66 d § 5 mom.
I fråga om biträdets skyldigheter gäller bestämmelserna i 58 § 3 mom. och 73 § 5 mom.
Biträdets namn och adress ska antecknas i följebrevet för brevröstning.

66 g §

Granskning av brevröstningshandlingarna i den kommunala centralvalnämnden

De brevröstningshandlingar som inkommit till den kommunala centralvalnämnden
granskas med iakttagande av vad som föreskrivs 63 §.

Brevröstningen ska utöver de orsaker som anges i 63 § 1–3 mom. lämnas obeaktad, om
1) det utifrån de postnings- eller sändningsanteckningar som gjorts på ytterkuvertet för

brevröstning inte med säkerhet går att få visshet om att kuvertet har postats i eller sänts
från utlandet,

2) valkuvertet för brevröstning är öppet och man kan dra den slutsatsen att det är öppet
av någon annan orsak än att valkuvertet tekniskt sett inte har fungerat, eller valkuvertet
annars är sådant att det inte med säkerhet går att få visshet om att röstningen har försiggått
på det sätt som föreskrivs i lag,

3) följebrevet för brevröstning saknar underskrifter av de vittnen vid brevröstning som
avses i 66 d § 5 mom.

Efter att brevröstningshandlingarna granskats ska centralvalnämnden med bevarande
av valhemligheten öppna godkända valkuvert för brevröstning, stämpla de röstsedlar som
funnits i kuverten och innesluta de stämplade röstsedlarna i sådana valkuvert som avses i
50 § 1 mom. Stämplingen och inneslutningen i nya kuvert ska vid andra än kommunalval
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göras innan valkuverten enligt 64 § sänds till valkretsnämnden och vid kommunalval se-
nast lördagen före valdagen före klockan 15.

84 §

Myndigheter med ansvar för resultaträkningen

Räkningen av de röstsedlar som getts in vid förhandsröstningen och brevröstningen
samt kontrollräkningen av de röstsedlar som getts in vid röstningen på valdagen sköts

1) vid riksdagsval, presidentval och Europaparlamentsval av valkretsnämnden vid dess
sammanträde,

2) vid kommunalval av den kommunala centralvalnämnden vid dess sammanträde.

86 §

Räkning av förhandsröster och brevröster

Granskningen av de röstsedlar i valkuvert vilka getts in vid förhandsröstning och brev-
röstning får inledas på valdagen tidigast klockan 15 eller, av särskilda skäl, enligt nämn-
dens prövning också tidigare, dock tidigast klockan 12. De röstsedlar som är ogiltiga av-
skiljs till en särskild grupp. Övriga röstsedlar sorteras så att de som gäller en viss kandidat
bildar en särskild grupp. Antalet röstsedlar i varje grupp ska räknas.

Det sammantagna resultatet av förhandsröstningen och brevröstningen räknas separat
ut för vart och ett av kommunens röstningsområden, med undantag för sådana fall som av-
ses i 82 §.

Information om räkningen av förhandsröster och brevröster ges på det sätt som justitie-
ministeriet bestämmer.

188 §

Kostnadsfördelningen mellan valmyndigheterna

Justitieministeriet svarar för
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3) kostnaderna för tillverkning av röstsedlar, vallängder och andra valhandlingar samt
valstämplar, förseglingshjälpmedel och valurnor och kostnaderna för att sända dem till de
kommunala centralvalnämnderna samt dessutom kostnaderna för att sända brevröstnings-
handlingar till de röstberättigade,

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna lag träder i kraft den 1 november 2018.

Helsingfors den 14 december 2017

Republikens President

 Sauli Niinistö

Justitieminister Antti Häkkänen
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