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Sunnuntaina 26. toukokuuta 2019
järjestetään Europarlamenttivaalit.
Kuka saa äänestää?
Saat äänestää, jos olet Ruotsin kansalainen ja olet tai olet ollut
henkikirjoilla Ruotsissa. Sinulla on myös äänioikeus, mikäli olet joinkin
EU:n jäsenmaan kansalainen, olet Ruotsissa kirjoilla ja olet ilmoittautunut
vaaliluetteloon. Sinun pitää täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.
Ta med ditt röstkort och din id-handling när du ska rösta.
Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet!

Äänioikeutettu saa äänestyskortin
107 91 Stockholm

Innehåller ditt

RÖSTKORT

till valet till Europaparlamentet
den 26 maj 2019

020-825 825 www.val.se
ภาษาไทย
РУССКИЙ

Äänestäminen
Äänestä vaalihuoneistossasi vaalipäivänä 26. toukokuuta

Voit vain äänestä siinä vaalihuoneistossa, jonka nimi on äänestyskortissasi.
Vaalihuoneisto on avoinna vain vaalipäivänä. Kun äänestät
vaalihuoneistossasi, se merkitään vaaliluetteloon ja äänesi pannaan
vaaliuurnaan.
Ennakkoäänestä omassa tai muussa kunnassa

Voit ennakkoäänestää missä tahansa äänestyspaikassa koko maassa.
Ennakkoäänestys alkaa noin kolme viikkoa ennen vaalipäivää ja jatkuu
vaalipäivän loppuun saakka. Tiedot ennakkoäänestyspaikoista löydät
kunnastasi tai osoitteesta: www.val.se.
Sinulla on oltava äänestyskortti mukanasi, kun ennakkoäänestät.

Valmyndigheten ger information om val

Jos haluat, että jokin puolueen ehdokkaista tulee valituksi, voit tehdä
rastin henkilön nimen edessä olevaan ruutuun vaalisetelissä. Voit rastitta
vain yhden ehdokkaan. Voit myös äänestää henkilöä kirjoittamalla
puolueen nimen ja ehdokkaan nimen tyhjään vaaliseteliin.

Undrar du hur val i Sverige går till?
Informationsblad finns att beställa på följande språk:

Henkilön äänestäminen

Af-Soomaali
Bosanski/
Hrvatski/Srpski

יידיש

Äänestät ennen kaikkea puoluetta. Puolueen nimi on vaalisetelissä.
Ellet löydä puolueesi vaaliseteliä, voit kirjoittaa puolueen nimen tyhjään
vaaliseteliin. Kirjoita selvästi.

Kurmancî
Meänkieli
Polski
Romani
Shqip
Suomi
Svenska
Türkçe
Åarjelsaemie

Puolueen äänestäminen

Davvisámigiella
Deutsch
English
Español
Français
Julevsámegiella

Vaaliseteleitä on kaikissa äänestyspaikoissa ja myös puolueilla.

Det finns även information på lättläst svenska,
teckenspråk, punktskrift och CD (daisy).

Vaalisetelit

Plats för information - max 800 tecken

Jos sinulla on äänioikeus, saat äänestyskortin postitse kolme viikkoa
ennen vaaleja. Äänestyskortissa on vaalihuoneistosi nimi, osoite ja
aukioloaika. Siinä on myös esimerkkejä ennakkoäänestyspaikoista.
Jos sinulta puuttuu äänestyskortti, voit tilata uuden kunnalta tai
Vaaliviranomaiselta (Valmyndigheten).

Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom,
funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal.
Material för budröstning finns att hämta på alla ställen
där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud.
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.
Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom,
funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal.
Material för budröstning finns att hämta på alla ställen
där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud.
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.
Du får rösta med bud om du på grund av sjukdom,
funktionshinder eller ålder inte kan ta dig till en vallokal.
Material för budröstning finns att hämta på alla ställen
där det går att rösta. Lantbrevbärare kan också vara bud.
Vem som helst som bor utmed en lantbrevbärarlinje får
budrösta. Fråga din lantbrevbärare för mer information.

Finska/Suomi

Äänestäminen

Äänestä ulkomailta

Jos oleskelet ulkomailla, voit kirjeäänestää tai äänestää lukuisissa Ruotsin
suurlähetystöissä ja konsulaateissa. Kirjeäänestystä varten tarvitaan erityinen
materiaali, jonka voit tilata Vaaliviranomaiselta, kunnasta, suurlähetystöstä
tai konsulaatista.

Äänestysapu
Äänestäminen asiamiehen avulla

Ellet pysty sairauden, toimintarajoitteen tai korkean iän vuoksi
tulemaan äänestyspaikkaan, voit sen sijaan äänestää asiamiehen avulla.
Voit myös äänestää asiamiehen avulla ollessasi tutkintavankilassa tai
vankeinhoitolaitoksessa. Äänestykseen asiamiehen avulla vaaditan erityinen
materiaali, jonka tilaat kunnasta tai Vaaliviranomaiselta.
Seuraavat henkilöt voivat toimia asiamiehenä:
•

Puoliso tai avopuoliso

•

Puolison tai avopuolison lapset, lapsenlapset, vanhemmat tai sisarukset

•

Sinua ammattimaisesti hoitavat tai henkilökohtaisissa toimissa auttavat
henkilöt

•

Tutkintavankilan tai vankeinhoitolaitoksen henkilöstö

Asiamiehen on oltava vähintään 18 vuotta vanha ja hänen on esitettävä
henkilötodistus.
Kiertävä äänten vastaanottaja

Ellet tunne ketään, joka voi toimia asiamiehenäsi, kuntasi voi järjestää äänten
vastaanottajan, joka tulee kotiisi. Lisätietoja saat kunnastasi.

Sinun on voitava vahvistaa henkilöllisyytesi
Jotta saat äänestää, sinun on vahvistettava henkilöllisyytesi. Elleivät äänten
vastaanottajat tunne sinua, sinun on esitettävä henkilötodistus, esim.
ajokortti tai passi. Jos sinulta puuttuu henkilötodistus, toinen henkilö
voi todistaa henkilöllisyytesi, mutta silloin tämän henkilön on esitettävä
henkilötodistus.
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11 huhtikuuta

Aikaisin kirjeäänen postituspäivämäärä ulkomailta.

26 huhtikuuta

Äänioikeutesi määrätään Veroviraston
väestörekisteritietojen mukaan.

2 toukokuuta

Aikaisin päivämäärä, jolloin voi äänestää Ruotsin
suurlähetystöissä ja konsulaateissa ulkomailla.

8 toukokuuta

Ennakkoäänestys Ruotsissa alkaa.

26 toukokuuta

Vaalipäivä.

VALMYNDIGHETEN
www.val.se

