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Kommunstyrelsen och centralvalnämnder

Kandidatuppställningsuppgifter vecka 11 och uppdatering av
basdata
Regeringen överlämnade till riksdagen den 12.3.2021 ett förslag till lag om senareläggning av kommunalvalet
2021 till söndagen den 13 juni (RP 33/2021 rd). Förhandsröstningstiden i Finland skulle förlängas till två veckor
(26.5–8.6), och under samma tidsperiod kunde även hemmaröstning förrättas. Förhandsröstning på anstalter
kunde förrättas under minst en dag och högst fyra dagar under denna tidsperiod.

Myndighetsuppgifter vid kandidatuppställningen vecka 11
Om centralvalnämnden fastställer kandidatuppställningen och sammanställer kandidatlistan torsdagen den
18.3.2021, rekommenderar justitieministeriet dock inte att trycka sammanställningen av kandidatlistorna,
utan att vänta tills riksdagen har fattat beslut om senareläggningen av valet och den nya lagen trätt i kraft.
Centralvalnämnden behöver inte i detta fall följa VAT-anvisningen nr 3b om tidpunkten för färdigregistreringen av kandidatuppställningen.
Om kandidatuppställarna informeras om sammanställningen av kandidatlistorna, ska de samtidigt informeras
om att de myndighetsåtgärder som gjorts denna vecka ogiltigförklaras och dessa kommer att göras om enligt
den nya tidtabellen när den nya lagen trätt i kraft. Detta betyder också att den möjliga kandidatnumreringen
blir ogiltig och görs om i maj. Numreringen och färdigregistreringen annulleras automatiskt från valdatasystemet då den nya lagen träder i kraft.

Postiosoite
Postadress

Käyntiosoite
Besöksadress

Puhelin
Telefon

Faksi
Fax

S-posti, internet
E-post, internet

Oikeusministeriö
PL 25
FI-00023 Valtioneuvosto
Finland

Eteläesplanadi 10
00130 Helsinki
Finland

0295 16001
Internat.
+358 295 16001

09 160 67730
Internat.
+358 9 160 67730

oikeusministerio@om.fi
www.oikeusministerio.fi
www.justitieministeriet.fi

2(3)

De inlämnade kandidatansökningarna kommer att vara i kraft trots senareläggningen av valet, ifall valombudet inte gör ändringar i dem.
Uppgifter om kandidaterna som matats in i valdatasystemet sparas, men centralvalnämnden ska kontrollera
alla kandidaters uppgifter igen i maj.

Uppdatering av basdata
Kommunen bör under perioden 22.3–8.4 vid behov göra nya beslut om sina allmänna förhandsröstningsställen för kommunalvalet 2021. Förhandsröstningsställena kan vara samma som de förhandsröstningsställen
som markerades i basdatasystemet senast den 29.1.2021, men kommunen kan även göra ändringar eller
lägga till nya ställen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) har i brevet till kommunstyrelserna den 18.12.2020 gett instruktioner om anmälning av uppgifterna om röstningsställen och centralvalnämndens kontaktuppgifter (DVV/9007/2020; enligt vallagens 9§ 4 mom. och 13§ 4 moment.). Den lagändring som är under behandling i riksdagen medför följande ändringar i instruktionerna:
-

Anmälning om uppgifter om förhandsröstningsställen och centralvalnämndens kontaktuppgifter, den
nya tidsperioden för registrering och kvittering av uppgifterna till valdatasystemet är 22.3.20218.4.2021 kl. 12. Nödvändiga korrigeringar efter tidsfristen meddelas utan dröjsmål till MDB.
- När den nya tidsperioden för anmälningen av uppgifterna börjar, finns de tidigare registrerade uppgifterna om förhandsröstningsställen och centralvalnämndens kontaktuppgifter kvar i valdatasystemet.
Uppgifterna om öppettiderna för de allmänna förhandsröstningsställena i Finland kopieras så, att de
öppettider som registrerades senast den 29.1.2021 flyttas till de motsvarande dagarna till den nya
förhandsröstningsperioden, kopierade likadant för båda förhandsröstningsveckorna.
Klockslagen för öppettiderna nollställs, och åtminstone dessa uppgifter måste registreras igen för
varje öppethållningsperiod.
Övriga delar av instruktionerna i det ovannämnda brevet från MDB är giltiga även i den nya situationen och
ska följas även efter att ändringarna i enlighet med regeringspropositionen RP 33/2021 träder i kraft.
De kommunala centralvalnämnderna måste senast den 8.4.2021 kl. 12 kontrollera och kvittera i valdatasystemets basdata 1) uppgifterna om kommunens allmänna förhandsröstningsställen och valdagens röstningsställen, inklusive öppettider samt 2) centralvalnämndens kontaktuppgifter.
Ur valdatasystemet förmedlas uppgifterna i stor utsträckning så som kommunen har registrerat dem i systemet, inklusive till anmälan om rösträtt som skickas till röstberättigade i april. Förfarandet förutsätter därmed
att kommunen ytterst noggrant kontrollerar uppgifterna och registrerar dem korrekt, speciellt eftersom det
finns flera förhandsröstningsdagar än tidigare. Centralvalnämndens kontaktuppgifter måste kvitteras, även
om det inte skett ändringar i uppgifterna.
Mer information finns i anvisningarna om basdatasystemet för kommunala centralvalnämnden (VATanvisning nr 2b) sam valdatasystemets tekniska anvisning (VAT-anvisning nr 1) och MDB:s brev till kommunerna (DVV/9007/2020). VAT-anvisningarna har skickats till kommunerna i pappersformat. Alla anvisningar
kan också hittas i elektroniskt format på Valdatasystemets startsida från länken ”Anvisningar och meddelanden”. OBS! Anvisningarna är inte uppdaterade med den flyttade tidtabellen för valet.
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Valklinikerna
I mars ordnas fler valkliniker. Datumen för klinikerna är följande:
-

to 25.3 kl. 8.30-10.00 – länk
fre 26.3 kl. 8.30–10.00 – länk
må 29.3 kl. 13.00–14.30 – länk
ons 31.3 kl. 13.00–14.30 – länk

Alla valkliniker är tvåspråkiga: frågorna besvaras på det språket som frågan ställs på och översätts vid behov.
Under alla kliniker är valsakkunniga närvarande från justitieministeriet och Rättsregistercentralens valstöd.
Deltagandet på valklinikerna är frivilligt.
Vi rekommenderar att högst en person per kommun deltar per klinik, eftersom Microsoft Teams har en gräns
på 250 deltagare. Det är alltid möjligt att ställa frågor till justitieministeriet eller valstödet via e-post eller telefon. Man ansluter sig till Teams-kliniken genom att klicka på länken bredvid datumet.
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