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VN/20585/2020

Kommunstyrelsen (exkl. Landskapet Åland)

Kommunalvalet 2021: Ny valdag den 13 juni 2021
På grund av coronaläget, som snabbt förvärras, senareläggs kommunalvalet. Den nya
valdagen är söndagen den 13 juni 2021. Förhandsröstningen i Finland pågår i två
veckor 26.5–8.6.2021 (från onsdag till tisdag) och utomlands i fyra dagar 2–5.6.2021
(från onsdag till lördag). Förhandsröstning ombord på finska fartyg kan inledas redan
onsdagen den 26 maj 2021.
Mandattiden för de fullmäktigeledamöter som utses i valet inleds den 1 augusti 2021
och varar till utgången av maj 2025.
Justitieministeriet ber kommunstyrelsen sända detta brev till centralvalnämnden för
kännedom. Brevet finns tillgängligt också på justitieministeriets webbplats
www.valfinland.fi.
Senareläggningen av kommunalvalet kräver en lagändring. Regeringen lägger
omgående fram en proposition om detta utifrån justitieministeriets beredning. Det är
riksdagen som fattar beslut om att senarelägga kommunalvalet.

Vissa praktiska aspekter på de kommunala valmyndigheternas
verksamhet
- Senareläggningen görs så att kandidatlistorna och rösträttsregistret sammanställs på
nytt enligt de tidsramar som fastställs i vallagen. Lagändringen hinner dock inte träda i
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kraft före tidsfristen för inlämnande av kandidatansökningar, och därför tar kommunerna
emot kandidatansökningarna fram till den 9 mars i enlighet med sina tidigare
kungörelser. Dessa kandidatansökningar och kandidaternas samtycke till att ställa upp
som kandidat kommer att gälla även för den nya valdagen den 13 juni 2021.
Kandidatuppställarna har möjlighet att komplettera sina ansökningar fram till tisdagen
den 4 maj 2021.
- Centralvalnämnderna ska i denna situation överväga hur de åtgärder som avses i 36–
41 och 43–44 § i vallagen ska genomföras. Enligt den regeringsproposition som är
under beredning ska centralvalnämnden behandla de kandidatansökningar som
inkommit och utarbeta en sammanställning av kandidatlistorna först i maj 2021.
- Förhandsröstningstiden i hemlandet (inklusive hemmaröstning och röstning på
anstalter) förlängs till två veckor för att förbättra möjligheterna att rösta tryggt.
Justitieministeriet skickar inom kort kommunerna mer information om hur
förhandsröstningsställena och förhandsröstningstiderna ska antecknas i
valdatasystemet (VAT). Tidsfristen för anteckning är den 8 april kl. 12.
- Trots att valdagen har flyttats används det valmaterial som kommunerna har beställt
via justitieministeriets beställningssystem. För valmaterial som redan kommit till
kommunerna ska det ordnas säker förvaring så att materialet förblir användbart och att
obehöriga inte kan komma åt det.
- Generalrepetitionen av användningen av valdatasystemet skjuts upp till en tidpunkt
som meddelas senare. Det är också bäst att skjuta upp kommunens egen utbildning för
dem som arbetar i valuppgifter så att den hålls närmare valdagen.
- Justitieministeriets brev till kommunstyrelsen daterat den 1 oktober 2020,
justitieministeriets valanvisningar och justitieministeriets och Institutet för hälsa och
välfärds anvisningar om ett säkert genomförande av röstningen tillämpas också vid
kommunalval som förrättas den 13 juni 2021. Justitieministeriet informerar senare om
eventuella preciseringar i anvisningarna och om de ändringar i tidsplanen som den nya
valdagen förutsätter.
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Mer information
Närmare upplysningar om valarrangemangen:
-

www.valfinland.fi

-

Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, fornamn.j.efternamn@om.fi

-

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127

-

Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008

-

Laura Peuraniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 150 036

-

Terttu Tuomi, administrativ medarbetare, tfn 0295 150 206

-

Närmare upplysningar i frågor som gäller valdatasystemet (VAT):
valstödet vid Rättsregistercentralen, tfn 0295 665 609.

E-post: fornamn.efternamn@om.fi samt vaalituki@om.fi.

BILAGA:

Valdirektör

Arto Jääskeläinen

Konsultativ tjänsteman

Heini Huotarinen

Sammanfattning av den ändrade tidsplanen för kommunalvalet 2021

FÖR KÄNNEDOM:
Utrikesministeriet
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Finlands Kommunförbund
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BILAGA 1: Sammanfattning av den ändrade tidsplanen för kommunalvalet 2021
April 2021
23.4. kl. 24

Uppgifterna till rösträttsregistret plockas ur BDS

Senast 26.4.

Centralvalnämndens sammanträde (kungörelse om inlämnande av
kandidatansökningar och antalet fullmäktigeledamöter)

Senast 26.4.

Justitieministeriets meddelande till centralvalnämnderna om de
partier som är upptagna i partiregistret och deras namntecknare

Maj 2021
4.5. före kl. 16

Kandidatansökningarna ska senast lämnas in till den kommunala
centralvalnämnden

10.5.

Centralvalnämndens

sammanträde

(granskning

av

kandidatansökningar)
fredag 14.5.

Centralvalnämndens sammanträde (fastställande av

senast kl. 16

kandidatuppställningen och utarbetande av en sammanställning
av kandidatlistorna)

valstödet annonserar

Generalrepetition för förhandsröstningen

valstödet annonserar

Generalrepetition för systemet för resultatuträkning

25.5. kl. 12

Rösträttsregistret vinner laga kraft

26.5.

Förhandsröstning, hemmaröstning och anstaltsröstning inleds i
Finland

Juni 2021
1.6. kl. 16

Anmälning till hemmaröstning avslutas

2.6.

Förhandsröstning inleds utomlands

5.6.

Förhandsröstning avslutas utomlands

8.6.

Förhandsröstning avslutas i Finland

11.6. kl. 19

Centralvalnämndens sammanträde (granskning av förhandsröster)

13.6. kl. 9-20

Valdag

14.6. kl. 12

Centralvalnämndens sammanträde (kontrollräkning)

senast
16.6. kl. 18

Centralvalnämndens sammanträde (fastställande av resultatet)

senast
Augusti 2021
1.8.2021

Fullmäktiges mandatperiod börjar

