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PRESIDENTVALET 2018

1. Presidentvalet som förrättas är 2018

Det nästa allmänna vai et är presidentvalet som förrättas söndagen den 28 januari 2018. 
Förhandsröstning ordnas i hemlandet 17-23.1.2018 (frän onsdag tili tisdag) och utom- 
lands 17-20.1.2018 (frän onsdag tili lördag). Förhandsröstning ombord pä ett finskt far- 
tyg som befinner sig utomlands ka n inledas redan onsdagen den 10 januari 2018.

Om ingen av kandidaterna har fätt minst hälften av de avgivna rösterna i det vai som 
förrättas den 28 januari 2018 ska en andra valomgäng förrättas söndagen den 11 feb- 
ruari 2018 mellan de tvä kandidater som fätt flest röster. Förhandsröstning i det andra 
vai et ordnas i hemlandet den 31.1-6.2.2018 (frän onsdag tili tisdag) och utomlands 
31.1-3.2.2018 (frän onsdag tili lördag).

2. Vallagstiftning

Efter det senaste riksdagsvalet i april 2015 har vallagens bestämmelser om jäv för val- 
myndigheterna ändrats (lag om ändring 361/2016).

Den uppdaterade vallagen (714/1998) finns pä adressen 
http://www.finlex.fi/sv/laki/aiantasa/1998/19980714
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3. Valkretsnämndens uppgifter vid presidentvalet 2018

Vid presidentvalet 2018 används de valkretsnämnder som tillsattes av regionförvalt- 
ningsverken hösten 2014.

Valkretsindelningen enligt 5 § i vallagen har inte ändrats sedän det föregäende riks- 
dagsvalet.

Bestämmelser om Helsingfors valkretsnämnds uppgifter vid presidentvalet finns i valla- 
gens 4, 7 och 10 kap. och om de andra valkretsnämndernas uppgifter i 7 och 10 kap.:

- Helsingfors valkretsnämnd behandlar kandidatansökningarna, fastställer kandidat- 
uppställningen och uppgör kandidatförteckningen för presidentvalet.
- Var och en valkretsnämnd räknar förhandsrösterna inom sin valkrets och utför 
kontrollräkningen.
- De andra valkretsnämndema meddelar de fastställda röstetalen tili Helsingfors 
valkretsnämnd.
- Helsingfors valkretsnämnd fastställer valresultatet i hela landet.

4. Valanvisningar

Justitieministeriet fastställer följande valanvisningar för presidentvalet:

Nr. Namn
1 Kommunala centralvalnämndens uppgifter
2 Valnämndens uppgifter
3 Förhandsröstning pä en anstalt
4 Förhandsröstning pä ett allmänt förhandsröstningsställe i hemlandet
5 Hemmaröstning
6 Förhandsröstning utomlands
7 Magistratens uppgifter
8 Valkretsnämndens uppgifter

Valanvisningarna distribueras tili valkretsnämndema i november 2017. I valanvisning 
nr. 8 redogörs för valkretsnämndens uppgifter. Tili valkretsnämndema sänds pä samma 
sätt som tidigare även de andra valanvisningarna1. Valanvisningarna innehäller i princip 
alla föreskrifter, anvisningar och tidsplaner som behövs i valarbetet. Det är skäl att läsa 
anvisningarna noggrant. Vid behov är det dock möjligt att kontakta justitieministeriet 
för ytterligare upplysningar (kontaktinformation finns i slutet av detta brev och i valan
visningarna). Justitieministeriet ordnar ingen utbildning för valkretsnämndema inför 
presidentvalet.

1 Om valkretsnämnden inte behöver de andra valanvisningarna eller behöver ett mindre antal av dessa än förut, ska den 
senast i oktober 2017 meddela detta tili Terttu Tuomi vid justitieministeriet (kontaktinformation finns i slutet av detta 
brev).
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Helsingfors valkretsnämnd kan vid behov ge anvisningar om distributionen av kandidat- 
förteckningarna tili de andra valkretsnämndema.

5. Användningen av valdatasystemet

I presidentvalet 2018 använder alla valkretsnämnder följande delsystem i valdatasy
stemet:
1) basdatasystemet och
2) resultatuträkningssystemet.
Helsingfors valkretsnämnd använder dessutom kandidatdatasystemet.

Användningen av valdatasystemet administreras av Rättsregistercentralen. Systemets 
huvudanvändare och valstödet (vaalituki(5)om.fi) ger närmare anvisningar om använd
ningen av systemet. Valdatasystemet är funktionellt centraliserat pä utrustningar som 
administreras av Statens center för informations- och kommunikationsteknik (Valtori) 
samt dess underleverantör Tieto Oyj.

Behörighetskontrollen i valdatasystemet bygger pä stark autentisering, vilket innebär 
att varje användare mäste ha antingen ett chipförsett elektroniskt id-kort (certifikat- 
kort), personliga nätbankskoder eller ett certifikat som anslutits tili mobiltelefonens 
SIM-kort (mobilcertifikat).

I valdatasystemets alla delsystem har efter det senaste riksdagsvalet gjorts en del för- 
bättringar pä basis av användarnas kommentarer. I huvudsak används systemen dock 
pä samma sätt som vid det föregäende valet.

Justitieministeriet utarbetar anvisningar om användningen av de olika delsystemen 
(VAT-anvisningar). Valkretsnämndema behöver de följande VAT-anvisningarna:

1 Teknisk anvisning för valdatasystemet 
2a Anvisningar om basdatasystemet för valkretsnämnden 
3a Anvisningar om kandidatdatasystemet för Helsingfors valkretsnämnd 
5a Anvisningar om resultatuträkningssystemet för valkretsnämnden 
Dessa VAT-anvisningar delas ut tili valkretsnämndema i oktober 2017.

Valstödet ger närmare anvisningar om användningen av valdatasystemet och tidspla- 
nen för användningen senare. Viktiga datum:

- Basdatasystemets produktionsmiljö öppnas 9.10.2017, varefter valkretsnämnder- 
na ska registrera sinä aktuella kontaktuppgifter i systemet enligt anvisningarna i 
VAT-anvisning 2a.

- Resultatuträkningssystemets produktionsmiljö öppnas 13.11.2017 och stängs 
25.1.2018. Generalrepetition för användningen av resultatuträkningssystemet ord- 
nas 11.1.2018. Resultatuträkningssystemets produktionsmiljö öppnas 22.1.2018.
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- Kandidatdatasystemets testmiljö är öppen för Helsingfors valkretsnämnd 13.11- 
12.12.2017. Produktionsmiljön öppnas 13.12.2017.

6. Valkretsnämndens kontaktuppgifter pä valwebbplatsen vaalit.fi

Valkretsnämndernas kontaktinformation finns pä adressen 
http://www.vaalit.fi/sv/index/kontakt/valkretsnamnderna.html.
Valkretsnämnderna ska kontrollera sinä uppgifter och utan dröjsmäl meddela eventu- 
ella ändringar tili Terttu Tuomi vid justitieministeriet (kontaktinformation nedan).

7. Övrigt

Jussi Aaltonen som arbetat som konsultativ tjänsteman vid justitieministeriet har gätt i 
pension 1.8.2017. Hans uppgifter sköts i fortsättningen av konsultativ tjänsteman Heini 
Huotarinen. Heinis tidigare uppgifter sköts av överinspektör Anna Saarela.

8. Närmare Information

Närmare Information om valet:
- www.vaalit.fi,
- Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 02951 50128,
- Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50127,
- Anna Saarela, överinspektör, tfn 02951 50050,
- Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 02951 50143,
- Terttu Tuomi, administrativ assistent, tfn 02951 50206,
- närmare upplysningar i frägor om valdatasystemet: valstödet vid Rättsregistercen- 
tralen, tfn 02956 65610, där samtalen besvaras av Anniina Tjurin (VAT- 
systemadministratör), Marita Kolehmainen, Otto Palmu, Mira Keränen, Juha Mä- 
enalusta och Anni Vornanen.

BILAGOR: Vissa tidsfrister i presidentvalet 2018

http://www.vaalit.fi/sv/index/kontakt/valkretsnamnderna.html
http://www.vaalit.fi


Vissa tidsfrister 
i presidentvalet 2018

Valdag vid det första valet är 28 januari 2018 
Valdag vid det eventuella andra valet är 11 februari 2018

Tidpunkt 1 Utförs av Ätgärd Vallagen

April 2017 Fullmäktige Indelningen i röstningsomräden 
ändras vid behov och ändringen 
meddelas magistraten

8 § 1 och
2 mom.

Juni 2017 Fullmäktige Kommunala centralvalnämnden 
tillsätts

13 § 1 
och 3
mom.

Fredag 28 juli 2017 Kandidaten Sädana kostnader för kandidatens 
valkampanj som fmansieras med 
valfinansiering kan börja upp- 
komma

2

Fredag 28 juli 2017 Partiet Kampanjtiden för presidentvalet 
inleds

3

1 god tid Statsrädet Förordningen om de finska be- 
skickningar och deras verksam- 
hetsställen som är förhandsröst- 
ningsställen samt de allmänna 
förhandsröstningsställena vid 
landskapsvalet i landskapet
Äland utfärdas

9 § 1 
mom.
2 punk- 
ten

I god tid Kommunstyrelsen Beslut om de allmänna förhands
röstningsställena i kommunen

9 § 1 
mom.
1 punk
ien

I god tid Kommunstyrelsen Bestämmande av vilka verksam- 
hetsenheter inom socialvärden 
som är förhandsröstningsställen i 
kommunen

9 § 1 
mom.
3 punk
ien

I god tid Kommunstyrelsen Beslut om röstningsställena pä 
valdagen

9 § 3 
mom.

I god tid Kommunstyrelsen Valnämnderna och valbestyrel- 
serna tillsätts

15 §

1 Numret visar hur mänga dagar före eller efter valdagen som ätgärden ska utföras enligt vallagen (714/1998).
2 Lag om kandidaters valfinansiering (273/2009) 2 § 1 mom.
3 Partilag (10/1969) 8 § 3 mom.



2

Fredag 3 november 2017 
senast

4 Kommunstyrelsen/
Centralvalnämnden

Uppgifterna om kommunens 
allmänna förhandsröstningsstäl- 
len och röstningsställen pä val- 
dagen meddelas tili Befolknings- 
registercentralen via valdatasy- 
stemet

9 § 4 
mom.

Fredag 3 november 2017 
senast

Centralvalnämnden Centralvalnämndens kontakt- 
uppgifiter meddelas tili Befolk- 
ningsregistercentralen via valda- 
tasystemet

13 § 4 
mom.

I god tid Centralvalnämnden Valforrättare tili de allmänna 
forhandsröstningsställena i hem- 
landet och tili hemmaröstning 
förordnas

17 §2 
mom.

1 god tid Chefen för den finska 
beskickningen

Valförrättaren tili det allmänna 
förhandsröstningsstället i utlan- 
det förordnas

17 § 2 
mom.

I god tid Befälhavaren för ett 
finskt fartyg

Valförrättaren tili röstning om- 
bord pä fartyg förordnas

17 § 2 
mom.

I god tid Justitieministeriet De allmänna forhandsröstnings- 
ställena och röstningstidema vid 
dessa tillkännages

49 §3 
mom.

1 god tid Centralvalnämnden Forhandsröstningsställena och 
röstningsställena pä valdagen i 
kommunen tillkännages

49 § 1 
mom.
och
67 §3 
mom.

Mändag 4 december 2017 
senast

55. Justitieministeriet Partiema och deras namnteck- 
nare meddelas tili Helsingfors 
valkretsnämnd

32 §

Mändag 4 december 2017 
senast

55. Helsingfors valkrets- 
nämnd

Beslut om arrangemangen vid 
mottagning av kandidatansökan

Angäende beslutet avfattas en 
kungörelse som ska delges de 
valombud som partiema har 
meddelat och hällas framlagd i 
valkretsnämndens sammanträ- 
deslokal och publiceras i den 
officiella tidningen.

34 §

4 Den sista dagen enligt vallagen är fredagen den 8 december 2017. Av de skäl som framgär av justitieministeriets brev 
21.6.2017 (OM 9/51/2017) (tili det meddelandekort som postas tili varje röstberättigad bifogas en förteckning över 
forhandsröstningsställena inom valkretsen i fräga samt deras adresser och öppettider) ska uppgifterna meddelas senast 
den 3 november 2017.
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Fredag 8 december 2017 51. Magistratema Uppgiftema i rösträttsregistret 
fastställs

18 § 2 
och
3 mom.

Mändag 11 december 2017 
senast

48. Partiet och valmans- 
föreningen

Valombudet meddelas tili 
Helsingfors valkretsnämnd

131 §4 
mom.

Tisdag 12 december 2017 
före kl. 16

47. Valombudet Kandidatansökan ska senast 
lämnas in tili Helsingfors val
kretsnämnd

132 §

Onsdag 13 december 2017 
senast

46. Befolkningsregister-
centralen

Upprättande av rösträttsregistret 18 § 1 
mom.

Mändag 18 december 2017 41. Magistratema Rösträttsregistret finns framlagt 
i magistratema och pä andra 
ställen enligt vad Befolknings- 
registercentralen bestämmer

23 §

Mändag 18 december 2017 41. Helsingfors valkrets- 
nämnd

Kandidatansökningarna grans- 
kas och eventuella anmärkningar 
görs tili valombuden

Kandidatemas inbördes ord- 
ningsföljd bestäms for kandidat- 
förteckningen

35-37 §

Utan dröjsmäl Helsingfors valkrets- 
nämnd

Underrättelse tili statsrädet om 
endast en kandidat ställts upp 
inom föreskriven tid

136 §

Utan dröjsmäl efter att den 
i 136 § avsedda underrät- 
telsen har mottagits

Statsrädet Statsrädet konstaterar att den 
enda uppställda kandidaten blir 
vald tili republikens president, 
meddelar honom eller henne 
skriftligen detta och utfardar en 
kungörelse om saken som ska 
publiceras i Finlands författ- 
ningssamling

136 §

Onsdag 20 december 2017 
före klockan 16

39. Valombudet Rättelser och kompletteringar 
tili kandidatansökan och de 
handlingar som fogats tili den

38 §

Onsdag 20 december 2017 39. Helsingfors valkrets- 
nämnd

De kandidatansökningar som 
inkommit inom utsatt tid be- 
handlas pä nytt och beslut med 
anledning av dem fattas

39 §

Torsdag 21 december 2017 38. Helsingfors valkrets- 
nämnd

Beslut som eventuellt fattas efter 
att kandidatansökningarna har 
behandlats om att en kandidat 
inte tas upp i kandidatförteck- 
ningen för presidentvalet

40 §
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Torsdag 21 december 2017 
senast

38. Helsingfors valkrets- 
nämnd

Ett tillkännagivande om de upp- 
ställda kandidatema upprättas 
och publiceras i Finlands for- 
fattningssamling

135 §

Torsdag 21 december 2017 38. Helsingfors valkrets- 
nämnd

KandidatfÖrteckningen för pre
sidentvalet upprättas

42 § 1 
mom.

Torsdag 21 december
2017 tidigast efter att 
kandidatfÖrteckningen 
för presidentvalet bar 
uppgjorts

38. De partier eller de 
valombud för val- 
mansföreningar som 
ställt upp kandidater, 
eller valombudens 
ersättare

Frivillig förhandsredovisning 
om valfinansieringen kan läm- 
nas in tili statens revisionsverk

5

Torsdag 21 december 2017 38. Helsingfors valkrets- 
nämnd

Kandi datuppgiftema registreras 
i det riksomfattande kandidatre- 
gistret

43 §2 
mom.

Torsdag 4 januari 2018 
senast

24. Befolkningsregister-
centralen

Ett meddelandekort skickas tili 
de röstberättigade vars adress är 
känd

21 §4 
mom.

Onsdag 10 januari 2018 18. Valförrättare Förhandsröstningen ombord pä 
finska fartyg inleds

47 § 1 
mom.

Fredag 12 januari 2018 
före kl. 16

16. En röstberättigad eller 
nägon annan person

Rättelseyrkanden som gäller 
rösträttsregistret framställs hos 
magistraten

24 §1 
mom.

Mändag 15 januari 2018 13. Magistraten Rättelseyrkandena avgörs 25 § 1 
mom.

Tisdag 16 januari 2018 före 
kl. 12 senast

12. Magistraten Eventuella ändringar som foran- 
leds av besluten tili följd av 
rättelseyrkanden görs i rösträtts
registret

25 §1 
mom.

Tisdag 16 januari 2018 före 
kl. 12 senast

12. Befolkningsregister-
centralen/
magistraten

Eventuella självrättelser och de 
anteckningar som föranleds av 
dessa görs i rösträttsregistret

26 § 1 
mom.

Senast den sjunde dagen 
efter att parten delgavs 
beslutet

Den som framställde 
rättelseyrkandet

Besvär hos förvaltningsdomsto- 
len över ett beslut av magistra
ten genom vilket ett rättelseyr- 
kande har förkastats eller avvi- 
sats; besvär över ett beslut av 
Befolkningsregistercentralen 
eller magistraten genom vilket 
en person med stöd av 26 § 1 
mom. som självrättelse har an- 
tecknats i rösträttsregistret som 
saknande rösträtt

27 § 1 
mom.

5 Lag om kandidaters valfmansiering 11 § 1 mom.
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Tisdag 16 januari 2018 
kl. 12

12. Befolkningsregister-
centralen

Rösträttsregistret vinner laga 
kraft

28 § 1 
mom.

Tisdag 16 januari 2018 
före kl. 16
senast

12. En röstberättigad som 
vill rösta hemma

Anmälan tili den kommunala 
centralvalnämnden om önskan 
att rösta hemma

55 §

Onsdag 17 j anuari 2018 11. Valförrättama, valbe- 
styrelsen

Förhandsröstningen i hemlandet 
och i finska beskickningar inleds

47 § 1 
mom.

Lördag 20 januari 2018 8. Valförrättare F örhandsröstningen i utlandet 
avslutas

47 § 1 
mom.

Tisdag 23 januari 2018 5. Valförrättama, valbe- 
styrelsen

Förhandsröstningen i hemlandet 
avslutas

47 § 1 
mom.

Onsdag 24 januari 2018 
frän och med kl. 18

4. Justitieministeriet Vallängdema mätäs ut ur röst
rättsregistret röstningsomrädes- 
vis och längderna levereras tili 
centralvalnämndema

Fredag 26 januari 2018 
kl. 19

2. Centralvalnämnden Förhandsröstningshandlingama 
granskas sä att de handlingar 
som kömmit in före kl. 19 hin- 
ner behandlas

63 §1 
mom.

Söndag 28 januari 2018 
kl. 9-20

VI) Valnämnden Röstning pä valdagen 68 § och 
127 § 1 
mom.

Söndag 28 januari 2018 
tidigast kl. 15 eller av sär- 
skilda skäl kl. 12

VI) Valkretsnämnden Förhandsrösterna räknas 86 § 1 
mom.

Söndag 28 januari 2018 
efter kl. 20

VI) Valnämnden Preliminär rösträkning 78 §

Mändag 29 januari 2018 
senast kl. 12

1. Valkretsnämnden De röster som avgetts pä valda
gen kontrollräknas

87 §

Tisdag 30 januari 2018 
vid ett möte som inleds kl.
10

2. V alkretsnämnden De röstetal som varje kandidat 
fätt i valkretsen i det första valet 
fastställs och meddelas tili 
Helsingfors valkretsnämnd

137 §

Tisdag 30 januari 2018 
utan dröjsmäl efter att ha 
fatt de meddelanden som 
avses i 137 §

Helsingfors valkrets- 
nämnd

Det slutliga antal röster som i 
det första valet avgetts för varje 
kandidat i hela landet och det 
totala antalet röster fastställs och 
meddelas tili justitieministeriet

138 § 1 
mom.
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Utan dröjsmäl Statsrädet Om nägon kandidat vid det 
första valet i hela landet har fätt 
mer än hälften av de avgivna 
rösterna, konstateras att kandi- 
daten har hiivit vald tili republi- 
kens president. Den som har 
hiivit vald underrättas om detta 
och en kungörelse publiceras i 
Finlands författningssamling.

138 §2 
mom.

Utan dröjsmäl Justitieministeriet Om ingen av kandidaterna har 
hiivit vald vid det första valet 
utfardas en kungörelse om resul- 
tatet av det första valet och att 
det förrättas ett andra vai. Kun- 
görelsen publiceras i Finlands 
författningssamling.

139 §

Det eventuella andra valet

Utan dröjsmäl 12. Helsingfors valkrets- 
nämnd

Kandidatförteckningen för det 
andra valet upprättas (och upp- 
giftema i det riksomfattande 
kandidatregistret uppdateras)

42 §2 
mom.

Tisdag 30 januari 2018 före 
kl. 16

12. En röstberättigad som 
vill rösta hemma

Anmälan tili den kommunala 
centralvalnämnden om önskan 
att rösta hemma (om inte detta 
har gjorts redan i samband med 
första valet)

55 § 1 
mom.

Onsdag 31 januari 2018 11. Valförrättarna, valbe- 
styrelsen

Förhandsröstningen vid det 
andra valet i hemlandet och i 
finska beskickningar samt 
hemmaröstningen inleds

Lördag 3 februari 2018 8. Valförrättare Förhandsröstningen vid det 
andra valet avslutas i utlandet

Tisdag 6 februari 2018 5. Valförrättarna, valbe- 
styrelsen

Förhandsröstningen vid det 
andra valet i hemlandet och 
hemmaröstningen avslutas

Onsdag 7 februari 2018 
frän och med kl. 18

4. Justitieministeriet Vallängdema mätäs ut ur röst- 
rättsregistret röstningsomrädes- 
vis och längderna levereras tili 
centralvalnämndema

Fredag 9 februari 2018 2. Den kommunala 
centralvalnämnden

Förhandsröstningshandlingama 
vid det andra valet granskas sä 
att de handlingar som kömmit in 
fredagen den 3 februari 2018 
före kl. 19 hinner behandlas

63 §1 
mom.
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Söndag 11 februari 2018 VD Valnämnden Röstning pä valdagen 68 och
127 §2 
mom.

Söndag 11 februari 2018 
tidigast kl. 15 eller av sär- 
skilda skäl kl. 12

VD V alkretsnämnden Förhandsröstema räknas 86 § 1 
mom.

Söndag 11 februari 2018 
efiter kl. 20

VD Valnämnden Preliminär rösträkning 78 § 1 
mom.

Mändag 12 februari 2018 
senast kl. 12

1. V alkretsnämnden De röster som avgetts pä valda
gen kontrollräknas

87 § 1 
mom.

Onsdag 14 februari 2018 
kl. 18

3. V alkretsnämnden De röstetal som kandidatema 
fätt i valkretsen i det andra valet 
fastställs;
kandidaternas röstetal och det 
totala antalet avgivna röster i 
valet meddelas tili Helsingfors 
valkretsnämnd

141 §

Onsdag 14 februari 2018 3. Helsingfors valkrets- 
nämnd

Det slutliga antalet röster som i 
det andra valet avgetts för kan
didatema i hela landet fastställs 
och meddelas tili statsrädet

142 §1 
mom.

Torsdag 15 februari 2018 4. Statsrädet Konstaterar vilkendera kandida
ten som bar valts tili republikens 
president och underrättar den 
som hiivit vald om detta samt 
utfärdar en kungörelse om valre- 
sultatet. Kungörelsen publiceras 
i Finlands författningssamling.

142 §2 
mom.

Söndag 25 februari 2018 14. Kandidaten Sädana kostnader för kandida- 
tens valkampanj som fmansieras 
med valfinansiering kan inte 
längre uppkomma

6

Söndag 25 februari 2018 Partiet Kampanjtiden för presidentvalet 
gär ut

7

Torsdag 1 mars 2018 Republikens president Presidenten tillträder sitt äm
bete8

9

Efter valförrättningen Justitieministeriet Arkivutskriftema mätäs ut ur 
rösträttsregistret och uppgiftema 
i registret utplänas

29 §3
mom.

6 Lag om kandidaters valfinansiering 8 § 1 mom. Om det inte förrättas ett andra vai är tidsfristen söndag 11 februari 
2018.
7 Partilag 8 § 3 mom. Om det inte förrättas ett andra vai är tidsfristen söndag 11 februari 2018.
8 Blir presidenten vald redan i det första valet tillträder hän eller hon sitt ämbete torsdagen den 1 februari 2018.
9 Grundlagen 55 § 1 mom.
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Efter arkivutskriftema Befolkningsregister-
centralen

Uppgiftema i rösträttsregistret 
utplänas

29 §3 
mom.

Inom tvä mänader efter det 
att valresultatet har fast- 
ställts (antingen tisdag 3 
april 2018 eller mändag 16 
april 2018)

De partier eller de 
valombud for val- 
mansföreningar som 
ställt upp kandidater, 
eller valombudens 
ersättare

Redovisning om valfinansiering 
ska lämnas in tili statens revis- 
ionsverk

10

10 Lag om kandidaters valfinansiering 5 och 8 § och lag om beräknande av laga tid (150/1930) 3 och 5 §.


