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Kommunstyrelsema (exkl. Landskapet Äland)

PRESIDENTVALET 2018

Referens: Justitieministeriets brev av den 21 juni 2017, dnr OM 9/51/2017

Den 21 juni 2017 sände justitieministeriet det brev som nämns som referens, och som 
handlar om det vai som förrättas 28 januari 2018, tili kommunstyrelsema.

I brevet konstaterades att nasta allmänna vai är vai et av republikens president (presi- 
dentvalet) som förrättas söndagen den 28 januari 2018 och i samband med detta vai 
skulle möjligen det första landskapsval som avses i regeringens proposition (RP 15/2017 
rd) ocksä ordnas. Efter att brevet hade skickats förändrades emellertid situationen be- 
träffande riksdagens behandling av propositionen och den 5 iuli 2017 bestämde reee- 
ringen bland annat att det första landskapsvalet inte ska ordnas samtidigt som presi-
dentvalet. det ska istället ordnas som ett separat vai i oktober 2018 (valdag blir sönda
gen den 28 oktober 2018).

Som en följd av det förändrade läget vill justitieministeriet fästa kommunstyrelsens 
uppmärksamhet vid följande omständigheter:

Söndagen den 28 januari 2018 ordnas enbart presidentval

Förhandsröstning i presidentvalet ordnas i Finland den 17-23 januari 2018 (f ra n onsdag 
tili tisdag) och utomlands den 17-20 januari 2018 (frän onsdag tili lördag). Förhands
röstning ombord pä ett finskt fartyg som befinner sig utomlands ka n inledas redan ons- 
dagen 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 den andra 
valomgängen ordnas i Finland den 31 januari-6 februari 2018 (frän onsdag tili tisdag) 
och utomlands den 31 januari-3 februari 2018 (frän onsdag tili lördag).
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Den nuvarande vallagen (714/1998 som senast ändrades genom lag 361/2016), som 
alltsä inte har ändrats efter kommunalvalet och som inte kommer att ändras före pre- 
sidentvalet, finns pä adressen
http://www.finlex.fi/sv/laki/aiantasa/1998/19980714

Landskaps- och valkretsindelningen förblir densamma under presidentvalet

De förändringar i landskaps- och valkretsindelningen som omtalas pä sidan 2 i det brev 
som justitieministeriet sände i juni kommer inte att ha trätt i kraft när presidentvalet 
ordnas. Sälunda är Heinävesi, Itis och Jorois en del av Sydöstra Finlands valkrets och 
Kuhmois en del av Mellersta Finlands valkrets.

Justitieministeriet ställer in de valutbildningar som var planerade för december

Justitieministeriet ordnar inte separata utbildningar för kommunerna om förrättandet 
av presidentvai. Det innebär att alla utbildningsdagar som nämns pä sidorna 10-11 i 
brevet och i dess bilaga 2 ställs in. Kommunernas uppgifter under presidentvalet vad 
gäller ordnandet av förhandsröstning och röstning pä valdagen är desamma som i det 
kommunalval som ordnades i april. I samband med dessa ordnade justitieministeriet 
utbildningar i februari-mars. Eftersom det inte ordnas landskapsval i samband med 
presidentvalet finns det inget behov av att ordna utbildningar för kommunerna om 
vilka särdrag ett dubbelval har.

Övrigt

I övrigt gäller det som stär i justitieministeriets brev av den 21 juni 2017. Ministeriet 
päminner särskilt om att information om allmänna förhandsröstningsställen och röst- 
ningsställen pä valdagen i presidentvalet. precis som centralvalnämndens adressuppgif-
ter, ska vara införda i valdatasvstemets basdatasvstem senast fredagen den 3 novem-
ber 2017 kl. 12 (sidorna 3-6 i brevet).

Justitieministeriet ber kommunstyrelsen delge kommunens centralvalnämnd detta 
brev. Brevet finns ocksä tillgängligt pä justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi.

http://www.finlex.fi/sv/laki/aiantasa/1998/19980714
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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 medarbetare, tfn 02951 50206,
- närmare upplysningar i frägor om valdatasystemet: valstödet vid Rättsregistercen- 
tralen, tfn 02956 65610, där samtalen besvaras av Anniina Tjurin (systemadministra- 
tör), Marita Kolehmainen, Otto Palmu, Mira Keränen, Juha Mäenalusta och Anni Vor
nanen.

E-postadresser: fornamn.efternamn@om.fioch vaalituki@om.fi.

Valdirektör

Konsultativ tjänsteman
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