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Kommunstyrelsen i landskapet Äland

PRESIDENTVALET 2018: Bestämmande av röstningsställena och meddelande av deras uppgifter,
valmaterial, användning av valdatasystemet och övrig Information om valet

1. Vai som förrättas är 2018

Presidentval
Det nästa allmänna valet är presidentvalet som förrättas söndagen den 28 januari 2018.
Förhandsröstning ordnas i hemlandet 17-23.1.2018 (frän onsdag tili tisdag) och utomlands 17-20.1.2018 (frän onsdag tili lördag). Förhandsröstning ombord pä ett finskt fartyg som befinner sig utomlands kan inledas redan 10.1.2018.
Om ingen av kandidaterna har fätt majoriteten av de avgivna rösterna i valet som för
rättas den 28 januari 2018, ska ett nytt vai förrättas den 11 februari 2018 mellan de tvä
kandidater som fätt flest röster. Förhandsröstning i det andra valet ordnas i hemlandet
den 31.1-6.2.2018 (frän onsdag tili tisdag) och utomlands 31.1-3.2.2018 (frän onsdag
tili lördag).

Det eventuella landskapsvalet i Fastlandsfinland
Regeringens proposition med förslag tili lagstiftning om inrättande av landskap och om
en reform av ordnandet av social- och hälsovärden samt tili lämnande av underrättelse
enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (RP 15/2017 rd)
överlämnades tili riksdagen den 2 mars 2017. I propositionen ingär bland annat ett för
slag tili landskapslag (för Fastlandsfinland) och tili lag om ändring av vallagen. Enligt
propositionen ska det första landskapsvalet förrättas i samband med presidentvalet
2018 sä att valdagen är söndagen den 28 januari 2018. Landskapsval förrättas inte i
landskapet Äland. I förhandsröstningsställena som fastställts för presidentvalet pä
Äland är det dock möjligt att rösta även i landskapsvalet som förrättas i Fastlandsfin
land.

Besöksadress
Södra Esplanaden 10
HELSINGFORS

Postadress
PB 25
00023 STATSRÄDET

Telefon
02951 6001

Fax
09 1606 7730

E-postadress
justitieministeriet@om.fi
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2. Vallagstiftning

Efter det senaste riksdagsvalet har vallagstiftningen ändrats genom en lag om ändring
av vallagen (361/2016) som trädde i kraft 1.6.2016. Ändringarna gällde bestämmelserna om valmyndigheternas behörighet och jäv vid vai. I lagen gjordes följande ändringar:
- ny 9 a §: I lagen intogs en ny bestämmelse enligt vilken valmyndigheterna ska sköta
sitt uppdrag opartiskt.
-14 §: Pä den kommunals centralvalnämndens verksamhet tillämpas bestämmelserna
om jäv i 27-30 § i förvaltningslagen.
-15 och 16 §: En kandidat fär inte vara medlem eller ersättare i valnämnden. Förvaltningslagens reglering av jäv tillämpas inte pä medlemmarna och ersättarna i valnämnderna. En kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar kan
inte vara medlem eller ersättare i valbestyrelsen. Med makar avses äkta makar, personer som lever under äktenskapsliknande förhällanden och personer som lever i registrerat partnerskap. Förvaltningslagens reglering av jäv tillämpas inte pä medlemmarna
och ersättarna i valbestyrelsen.
-17 §: En kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräldrar kan
inte vara valförrättare. Med makar avses äkta makar, personer som lever under äkten
skapsliknande förhällanden och personer som lever i registrerat partnerskap. Förvalt
ningslagens reglering av jäv tillämpas inte pä valförrättare.
-58 och 73 §: En kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller föräld
rar kan inte vara valbiträde. Med makar avses äkta makar, personer som lever under
äktenskapsliknande förhällanden och personer som lever i registrerat partnerskap.
Den uppdaterade vallagen finns pä adressen
http://www.finlex.fi/sv/laki/aiantasa/1998/19980714.

3. Röstningsställena i valen 2018

Enligt 14 § 3 mom. i grundlagen ska det allmänna främja den enskildes möjligheter att
delta i samhällelig verksamhet och att päverka beslut som gäller honom eller henne själv.
Med stöd av detta är kommunen skvldig att se tili att väliarna har tillräckliga möjligheter
att rösta vid förhandsröstningen eller pä valdagen.
När det gäller att säkerställa ett gott valdeltagande i presidentvalet är det ytterst viktigt att
det finns tillräckligt med förhandsröstningsställen och vallokaler pä valdagen.
De förhandsröstningsställen som fastställts för presidentvalet 2018 används som för
handsröstningsställen även vid landskapsvalet som förrättas i Fastlandsfinland.

Bestämmandet av de allmänna förhandsröstningsställena
Enligt 9 § i vallagen ska kommunstyrelsen besluta om antalet och placeringen av de
allmänna förhandsröstningsställena i kommunen.
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Enligt samma paragraf ska det finnas minst ett förhandsröstningsställe i varje kommun
om inte nägot annat följer av särskilda skäl. Pä grund av de särskilda omständigheterna
i landskapet Äland fanns det inget eget förhandsröstningsställe i Geta, Jomala och
Saltvik vid riksdagsvalet 2015.
Om en kommun anser att det inte är nödvändigt att ordna ett eget allmänt förhands
röstningsställe vid presidentvalet, ska kommunen se tili att röstberättigade inom kommunen har tillräckliga möjligheter att rösta pä förhand pä förhandsröstningsställena i
andra kommuner.
Vid bestämmandet av förhandsröstningsställena bör kommunstyrelsen fästa uppmärksamhet vid de anvisningar som ingär i bilaga 1.
Kommunen ordna förhandsröstningen i sinä egna utrymmen eller enligt avtal i nägon
utomstäende aktörs utrymmen.

Ordnande av förhandsröstning i Posteri Äland Ab:s postkontor
Pä samma sätt som vid tidigare vai har justitieministeriet och Posten Äland Ab ingätt ett
ramavtal om förhandsröstning pä Posten Älands postkontor vid presidentvalet 2018 (se
bilaga 2). Avtalet och möjligheten att använda postkontor som förhandsröstningsställen
gäller de 7 kommuner (Brändö, Eckerö, Kumlinge, Kökar, Lumparland, Mariehamn, och
Värdö) i vilka det finns postens egna kontor eller lämpligt postombud. Posten Äland
ställer sammanlagt 7 postkontor tili förfogande som förhandsröstningsställen.
Därtill erbjuder Posten Äland kommunerna Geta, Jomala och Saltvik möjlighet att an
vända ovan nämnda kommuners postkontor som förhandsröstningsställen. Samma erbjudande gäller även de övriga kommunerna enligt ett pris som avtalas separat.
Varje kommun bestämmer själv om den vill använda Posten Älands postkontor som
förhandsröstningsställen eller om den ordnar förhandsröstningen i andra ställen i
kommunen. Posten Älands försäljningspersonal kommer att kontakta kommunerna i
god tid före ärsskiftet.

Bestämmandet av röstningsställena pä valdagen
Enligt 8 § i vallagen utgör kommunen ett röstningsomräde, om det inte är nödvändigt
att dela in kommunen i flera röstningsomräden. I vallagen ingär inga närmare bestämmelser om röstningsomrädenas storlek eller antalet invänare inom dem. Fullmäktige
fattar beslut om röstningsomrädena.
Vid presidentvalet 2018 iakttas den indelning i röstningsomräden som träder i kraft den
15 oktober 2017. Denna indelning baserar sig pä de beslut om röstningsomrädena som
kommunerna meddelat tili magistraterna senast den 30 april 2017.
Varje röstningsomräde ska ha ett röstningsställe pä valdagen vilket anges i beslut av
kommunstyrelsen. Pä valdagen fär väljaren rösta endast pä det röstningsställe som
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finns inom det röstningsomräde som har antecknats för honom eller henne i rösträttsregistret. Justitieministeriet rekommenderar att kommunerna vid bestämmandet av
röstningsställena pä valdagen i tillämpliga delar följer anvisningarna om bestämmandet
av förhandsröstningsställena i bilaga 1.

Meddelande av uppgifterna om röstningsställena tili Befolkningsregistercentralens register över
röstningsställen
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om de allmänna förhandsröstningsställena och röst
ningsställena pä valdagen i god tid sä att kommunen hinner meddela uppgifterna om
röstningsställena, dvs.
i fräga om vart och ett allmänt förhandsröstningsställe
-namn
-besöksadress,
- de dagar och de tider da förhandsröstningsstället är öppet samt
i fräga om röstningsstället pä valdagen
-namn och
-besöksadress
tili Befolkningsregistercentralen pä det sätt den bestämmer senast onsdagen den 1 november 2017.
I samband med detta ska centralvalnämnden ocksä meddela tili Befolkningsregistercen
tralen sinä kontaktuppgifter, bl.a. centralvalnämndens telefonnummer som skrivs ut pä
meddelandekortet.
Befolkningsregistercentralen ger tili kommunstyrelserna i landskapet Äland närmare
anvisningar om meddelande av förhandsröstningsställena och röstningsställena pä val
dagen samt kontaktinformation i september 2017.

4. Användning av valdatasystemet

Vid valet 2018 används valdatasystemet i landskapet Äland av Mariehamns centralvalnämnd, som kommer att fä närmare anvisningar om användningen av väistö det vid
Rättsregistercentralen.

5. Valmaterial och valanvisningar

Justitieministeriet i samarbete Posten Äland kommer att utreda valmaterialbehovet i
kommunerna pä Äland i oktober 2017. Valmaterialet som kommunerna beställt distribueras i november 2017.
Valanvisningarna distribueras tili centralvalnämnderna under november 2017.

5(21)

6. Utbildning

Justitieministeriets utbildning
Justitieministeriet ordnar inte den här gängen utbildning för kommunerna pä Äland om
förrättandet av presidentval.

Kommunens egen utbildning
Den kommunala centralvalnämnden ska utbilda, handleda och räda kommunens övriga
valmyndigheter (valnämnderna, valbestyrelserna samt valförrättarna pä de allmänna
förhandsröstningsställena och vid hemmaröstningen) för att dessa klarar av de uppgifter som hör tili dem. Centralvalnämnden ka n som utbildningsmaterial använda tili exempel justitieministeriets valanvisningar.

7. Engängsersättningen tili kommunerna

I enlighet med 188 § i vallagen betalar justitieministeriet som engängsersättning tili
kommunen ett belopp som ministeriet fastställer för varje kommuninvänare som har
rösträtt i presidentvalet.
Ersättningens storlek kan fastställas först efter att statsbudgeten för nasta är har godkänts. Kommunerna underrättas om detta senare. Det kan nämnas att vid riksdagsvalet 2015 var ersättningen 2,1 euro, dock minst 2400 euro.
Ersättningen betalas tili kommunerna under vären 2018.

9. Övrigt

Justitieministeriets och valstödets kommunikation med centralvalnämnderna
Under beredningen och förrättandet av kommunalvalet kommer justitieministeriet och
valstödet att skicka Information tili centralvalnämnderna främst per e-post. Därför är
det skäl att centralvalnämnden redan i detta skede kontrollerar att den har en fungerande e-postadress. Centralvalnämndernas kontaktinformation i det senaste kommu
nalvalet finns pä http://www.vaalit.fi/sv/index/kontakt.html. Eventuella ändringar i epostadresserna ska meddelas tili valstödet (vaalituki(a)om.fi).

Ändring i justitieministeriets personoi
Jussi Aaltonen som arbetat som konsultativ tjänsteman vid justitieministeriet gär i
pension fr.o.m. 1.8.2017. Hans uppgifter sköts i fortsättningen av konsultativ tjänste
man Heini Huotarinen.
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Vidarebefordrande av detta brev tili centralvalnämnden
Justitieministeriet ber kommunstyrelsen sända detta brev tili centralvalnämnden för
kännedom. Brevet finns tillgängligt även pä justitieministeriets vvebbplats www.vaalit.fi.

10. Närmare Information

Närmare upplysningar om valet:
- www.vaalit.fi.
- valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128,
- konsultativ tjänsteman Heini Huotarinen, tfn 02951 50127,
- specialsakkunnig Laura Nurminen, tfn 02951 50143,
- administrativ medarbetare Terttu Tuomi, tfn 02951 50206,
- närmare upplysningar i frägor som gäller valdatasystemet: valstödet vid Rättsregistercentralen, tfn 02956 65610, där samtalen besvaras av Anniina Tjurin (VAThuvudanvändare), Marita Kolehmainen, Otto Palmu, Mira Keränen och Juha Mäenalusta.
E-postadresser: fornamn.efternamn@om.fi samt vaalituki(5)om.fi.

BILAGOR:

Valdirektör

Arto Jääskeläinen

Överinspektör

Heini Huotarinen

1) Om bestämmandet av de allmänna förhandsröstningsställena
2) Ramavtal mellan justitieministeriet och Posten Äland Ab om förhandsröstning i postkontor vid presidentvalet 2018
3) Vissa bestämda tider vid presidentvalet 2018

FOR
KÄNNEDOM: Utrikesministeriet
Finansministeriet / kommunalvdelningen
Befolkningsregistercentralen
Finlands kommunförbund
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BILAGA 1

Om bestämmandet av de allmänna förhandsröstningsställena

Vid bestämmandet av de allmänna förhandsröstningsställena bör kommunstyrelsen
fästa uppmärksamhet vid det följande:
Det mäste finnas tillräckligt mänga förhandsröstningsställen

Kommunen mäste absolut se tili att det i kommunen fin ns tillräckligt mänga allmänna för
handsröstningsställen i förhällande tili antalet röstberättigade invänare i kommunen, sä
att väljarna ka n rösta pä förhand utan nägot större besvär och utan att det skulle ta en
onödigt längtid.
Var ska förhandsröstningsstället ligga?

Förhandsröstning bör ordnas pä en plats som är lätt att hitta och som väljarna gärna
kommer tili. Förhandsröstningen kan ordnas t.ex. pä en sädan plats som medborgarna
ocksä annars ofta besöker. Det ska dock ses tili att även de som bor utanför tätorten
har goda möjligheter att rösta pä förhand.
Förhandsröstningsstället bör dessutom vara sä neutralt som möjligt beträffande ideologiska och ekonomiska sammankopplingar för att trygga att en sä stor del som möjligt
av väljarna gärna kommer tili platsen.
I de senaste valen har man fätt bra erfarenheter av bl.a.
- postkontor,
- bibliotek,
- olika affärs- och köpcentrum,
- kommunhus och andra kommunala ämbetsverk,
- olika läroverk,
- kommunala servicecentrum och
- samserviceställen samt
- ambulerande röstningsställen, dvs. röstningsbussar, förbindelsefartyg och motsvarande.
Ett exempel pä en ny slags lösning har värit det allmänna förhandsröstningsstället pä
Helsingfors flygplats.
Förhandsröstning mäste ordnas pä en plats som alla röstberättigade har tillträde tili. Därför kan förhandsröstning inte ordnas t.ex. pä ett garnisonsomräde.
Förhandsröstningsställenas tillgänglighet

Uppmärksamhet bör fästas vid att funktionshindrade och pä annat sätt rörelsehindrade
har goda möjligheter att rösta pä förhand. Parkeringsplats för funktionshindrades fort-
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skaffningsmedel bör i män av möjlighet reserveras i omedelbar närhet av röstningsstället
och hjälp ordnas för funktionshindrade bäde pä röstningsstället och utanför- det. Eventuella trösklar och trappor pä röstningsstället ska t.ex. förses med ramp sä att de som använder eldriven rullstol eller rollator kommer tili röstningsplatsen utan svärigheter. Med
ta n ke pä rullstolsburna bör det dessutom finnas ett röstningsbäs i vilket man ry m s med
rullstol eller ett fristäende skrivunderlägg med skärm sä att väljaren kan fylla i sin röstsedel
i skydd för andras blickar. Det ska strävas efter att de brister i förhandsröstningsställenas
tillgänglighet som eventuellt upptäckts vid tidigare vai ätgärdas före valet.
Ordningen pä förhandsröstningsställena och förbudet mot valreklam

Förhandsröstningsställets lokaler och belägenhet ska lämpa sig för förhandsröstning ocksä
med ta n ke pä ordningen pä röstningsstället. I 56 § 1 mom. i vallagen föreskrivs om ord
ningen pä förhandsröstningsställena och i samband med detta om det s.k. förbudet mot
valreklam. Av praktiska skäl kan förbudet mot valreklam i fräga om vissa förhandsröstningsställen omfatta ett mer begränsat omräde än i fräga om röstningsomrädets röstningsställe pä valdagen. Om förhandsröstningsstället finns t.ex. i ett köpcentrum ska
kommunens centralvalnämnd vid behov pä förhand kontakta köpcentrets ledning för att
säkerställa att förhandsröstningen pä ett behörigt sätt beaktas i centrets övriga verksamhet. I fräga om omfattningen av förbudet mot valreklam kan det i detta fall anses som minimikrav att valkampanjer och valreklam inte syns tili eller hörs pä förhandsröstningsstäl
let eller vid ytterdörren/ingängen tili förhandsröstningsstället.
Tillräckligt med utrymme och tillräckligt mänga valförrättare

Förhandsröstningsstället bör vara tillräckligt stort sä att röstningen kan förrättas smidigt
och tillförlitligt, dvs. med bevarande av valhemligheten, valfriheten och valfriden (56 § 2
mom. i vallagen). I utrymmet ska kunna placeras ett tillräckligt antal punkter för kontroll
av identiteten, givande av röstsedlar och mottagning av röstningar. Utrymmet ska vara
dimensionerat och ordnat sä att det uppstär sä lite rusning och köer som möjligt.
Rusning beror ofta pä att förhandsröstningen ordnas i en sädan lokal där det inte finns
plats för tillräckligt mänga röstningsbäs eller punkter för mottagning av röstningar
och/eller pä att det inte finns tillräckligt mänga valförrättare vid mottagningspunkten. Det
är ju i allmänhet inte själva röstningen som tar tid utan just mottagandet av röstningen
(dvs. när valförrättare n stämplar röstsedel n, röstsedeln innesluts i valkuvertet, följebrevet
fylls i och undertecknas, valkuvertet och följebrevet innesluts i ytterkuvertet samt en anteckning om att väljaren har röstat görs i rösträttsregistret). Därför bör kommunerna se tili
att det finns tillräckligt med mottagningspunkter. I praktiken betyder detta att det ska fin
nas tillräckligt med personal och att förhandsröstningen ordnas i ett tillräckligt stort ut
rymme sä att röstningen ur väljarens synpunkt gär sä snabbt och smidigt som möjligt.
Brandsäkerheten

Förhandsröstningsstället ska placeras i byggnaden sä att utrymningsvägarna hälls
oblockerade. Skyltarna för utrymningsvägarna fär inte täckas. Det är skäl att vid behov

9(21)

pä förhand säkerställa hos den regionala räddningsmyndigheten att arrangemangen
har skötts korrekt.
Dagarna och tiderna da förhandsröstningsstället är öppet

Enligt 47 § vallagen ska ett allmänt förhandsröstningsställe i hemlandet vara öppet för
förhandsröstning under alla dagar som infaller under förhandsröstningsperioden, om
inte nägot annat av särskilda skäl bestäms genom beslut av kommunstyrelsen. Ett sädant särskilt skäl ka n i praktiken enbart vara att antalet förhandsröstande i en del av
kommunen eller i en tätort uppskattas vara litet I varje kommun ska det dock finnas
minst ett förhandsröstningsställe som är öppet under alla dagar som infaller under för
handsröstningsperioden. Förutom detta förhandsröstningsställe ka n det i olika delar av
kommunen finnas andra förhandsröstningsställen, som är öppna under en kortare tid
än sju dagar.
Enligt 48 § i vallagen beslutar kommunstyrelsen ocksä de dagliga öppettiderna. För
handsröstningsstället fär dock inte vara öppet vardagar före klockan 8 eller efter klockan 20 eller lördagar och söndagar före klockan 9 eller efter klockan 18. Enligt tidigare
erfarenhet lönar det sig att halla förhandsröstningsstället öppet tili klockan 20 minst
under de tvä sista dagarna under förhandsröstningsperioden.
I de se n a st e valen har man i landsbygden strävat efter att trygga möjligheterna att rösta sä
att det utöver förhandsröstningsstället i kyrkbyn har funnits allmänna förhandsröstnings
ställen även i de mindre byarna. Dessa röstningsställen har värit öppna under en kortare
tid pä samma sätt som t.ex. ett ambulerande förhandsröstningsställe. Tili exempel i en
kommun fanns det i det senaste vai et utöver det allmänna förhandsröstningsstället i kyrk
byn totalt ätta andra allmänna förhandsröstningsställen, som hade en kortare öppettid.
Använd helst samma förhandsröstningsställen frän vai tili vai

Förhandsröstningen bör i män av möjlighet ordnas pä samma ställe frän vai tili vai, eftersom väljarna pä detta sätt lättare vet var de kan rösta pä förhand. Att sluta använda
ett visst ställe, att flytta stället eller att ändra pä öppettiderna utan nägot tvingande
skäl kan orsaka ovisshet bland väljarna.
Tillräckligt med Information och anvisningar

Kommunen ska akti vt informera kommuninvänarna om var kommunens förhandsröst
ningsställen finns samt om deras öppettider. I praktiken kan denna Information ges
bl.a. med hjälp av kungörelser, utomhusreklam, tidningsannonser, tidningsartiklar, informationsblad som skickas tili alla hushäll eller pä kommunens vvebbplats. Tili lokala
tidningar och lokalradion bör skickas en förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena och deras öppettider.
Pä samma sätt som tidigare bifogas det tili meddelandekortet som skickas tili väljarna
en förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena inom deras valkrets.
Vägen tili förhandsröstningsstället ska märkas tydligt, t.ex. med vägvisare och skyltar.
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Ordnandet av förhandsröstningen i ett ambulerande förhandsröstningsställe

Förhandsröstningen i ett ambulerande förhandsröstningsställe kan ordnas t.ex. pä följande sätt: det ordnas ett röstningsutrymme i en buss eller motsvarande fordon, det
fastsläs en daglig rutt och tidtabell för bussen, det informeras aktivt om var och när
bussen stannar och därefter genomförs planen och förrättas röstningen. Adressen tili
var och en plats där bussen stannar och de tider dä den stannar ska registreras i valdatasystemets register över röstningsställen. Det är viktigt att kommunen informerar om
var det ambulerande förhandsröstningsstället stannar, eftersom detta inte anges skilt i
förteckningen som skickas tili väljarna med meddelandekortet.
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GlLACA 2
PRESIDENTVALET 2018
RAMAVTAL MELLAN JUSTITIEMINISTERIET OCH ÄLAND POST AB OM
FÖRRÄTTANDE AV FÖRHANDSRÖSTNING VID PRESIDENTVALET ÄR 2018,
KOSTNADER PER KOMMUN
1 Avtalsparter
Ramavtal tecknas med Justitieministeriet och Posten Äland Ab. Avtal om
förhandsröstning tecknas med respektive kommun.
2 Avtalet omfattar
Avtalet gäller ersättning pä nedanstäende sätt av Äland Post Ab's kostnader for
förrättande av förhandsröstning vid presidentvalets första vai 17.1 - 23.1 och
eventuellt andra vai 31.1 - 6.2.
Avtalet omfattar även förhandsröstning i det fastländska landskapsvalet om det
skall förrättas samtidigt.
3 Kostnader som debiteras respektive kommun för förrättande av förhandsröstning
För ordnandet av förhandsröstning pä nedannämnda postkontor per vai
Postkontor

Kommun

Avgift

Brändö*)

Brändö

1.600,- euro/vai

Eckerö*)

Eckerö

1.600,- euro/vai

Kumlinge

Kumlinge

2.900,- euro/vai

Kökar

Kökar

2.900,- euro/vai

Lumparland*)
Mariehamn

1.600,- euro/vai
Mariehamn

8.800,- euro/vai

Användningen av rösträttsregistret utförs pä Mariehamns postkontor mot en
kostnad utgörande 800,- euro/vai.
Värdö*)

Värdö

1.600,-euro/vai

Dessutom kan övriga kommtmer ges tillgäng tili ovannämnda
förhandsröstningskontor enligt särskild överenskommelse och senare avtalad
kostnad.
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Öppettidema är under vardagar normal öppettid, lördag cirka 2 timmar med
undantag Mariehamn 3 timmar och söndag cirka 2 timmar/val.
*) Förhandsröstning endast 19.1 med öppettid 7 timmar, 20.1 med öppettid 2
timmar och 21.1 med öppettid 7 timmar. Vid eventuellt andra vai
förhandsröstning endast 2.2, 38 och 6.2 med motsvarande öppettider som det
första valet.

Förhandsröst

ingär

Tili ovannämnda priser tilläggs mervärdesskatt 23%
Tillverkning och tryckning av information och skyltar
som enligt anvisning skall vara synliga pä
förhandsröstningsanstaltema

ingär

Daglig rapportering om antalet röstande

ingär

Sändning av de av Posten lagrade valytterkuverten tili
samtliga förhandsröstningsställen

ingär

Postavgift tillkommer pä de förhandsröster som sänds frän kommuner som
ordnar förhandsröstningen i kommunens egen regi.
Kommunema rapporterar antalet postade förhandsröster tili Posten i efterskott.
Postavgift

Normal taxa

Om eventuella andra uppgifter som Justitieministeriet önskar utförda i samband
med förhandsröstningen och de kostnader dessa förorsakar avtalas skilt i enskilt
fall.
4 Fakturering
Kommunema förbinder sig att erlägga kostnadema enligt faktura frän Äland
Post Ab. Betalningen sker enligt den pä fakturan angivna förfallodagen. Därefter
uppbärs lagstadgad dröjsmälsränta och indrivningsavgift.

5 Kontaktpersoner
Följande personer svarar för uppfyllandet och eventuella justeringar av
avtalsvillkoren.

Pä Justitieministeriet
- Konsultativ tjänsteman Heini Huotarinen
Pä Posten Äland Ab
- Postkontorschef Tina Hietanen-Rauttu

Detta avtal träder i kraft 1.7.2017

Helsingfors den

JU/STITIEMINIS'

Art|) Jääskeläinen
Valdi^ejktör
\;
\

/&‘iH

<r-

Heini Huotarinen
Överinspektör

22 juni

iRIET

2017

Mariehamn den^f^ 2017

POSTEN PÄ ÄLAND

Tina Hietanen-Rauttu
Postkontorschef
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BILAGA3

Vissa bestämda tider vid presidentvalet 2018
Valdag vid det första valet är 28 januari 2018
Valdag vid det eventuella andra valet är 11 februari 2018

1

Utfors av

Ätgärd

Vallagen

April 2017

Fullmäktige

Indelningen i röstningsomräden
ändras vid behov ooh ändringen
meddelas magistraten

8 § 1 och
2 mom.

Juni2017

Fullmäktige

Kommunala centralvalnämnden
tillsätts

13 § 1 och
3 mom.

Fredag 28 juli 2017

Kandidaten

Sädana kostnader för kandidatens
valkampanj som finansieras med
valfinansiering kan böija uppkomma

2

Fredag 28 juli 2017

Partiet

Kampanjtiden för presidentvalet
inleds

3

I god tid

Statsrädet

Förordningen om de finska beskickningar ooh deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen samt de allmänna
förhandsröstningsställena vid
landskapsvalet i landskapet
Äland utfardas

9 § 1
mom.
2 punk
ien

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 verksamhetsenheter 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

Valnämndema och valbestyrelsema tillsätts

15 §

Tidpunkt

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.
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Fredag 3 november 2017
senast

4

Kommunstyrelsen/
Centralvalnämnden

Uppgiftema om kommunens
allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen pä valdagen meddelas tili Befolkningsregistercentralen via valdatasystemet

9§4
mom.

Fredag 3 november 2017
senast

Centralvalnämnden

Centralvalnämndens kontaktuppgifter meddelas tili Befolkningsregistercentralen via valdatasystemet

13 §4
mom.

I god tid

Centralvalnämnden

Valförrättare tili de allmänna
förhandsröstningsställena i hemlandet och tili hemmaröstning
förordnas

17 § 2
mom.

I god tid

Chefen för den finska
beskickningen

Valförrättaren tili det allmänna
förhandsröstningsstället i utlandet förordnas

17 §2
mom.

I god tid

Befalhavaren för ett
finskt fartyg

Valförrättaren tili röstning ombord pä fartyg förordnas

17 §2
mom.

I god tid

Justitieministeriet

De allmänna förhandsröstnings
ställena och röstningstidema vid
dessa tillkännages

49 §3
mom.

I god tid

Centralvalnämnden

Förhandsröstningsställena och
röstningsställena pä valdagen i
kommunen tillkännages

49 § 1
mom. och
67 §3
mom.

Mändag 4 december 2017
senast

55.

Justitieministeriet

Partiema och deras namntecknare meddelas tili Helsingfors
valkretsnämnd

32 §

Mändag 4 december 2017
senast

55.

Helsingfors valkretsnämnd

Beslut om arrangemangen vid
mottagning av kandidatansökan

34 §

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

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 förhandsröstningsställena inom valkretsen i fräga samt deras adresser och öppettider) ska uppgiftema 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 valmansföreningen

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.

Befolkningsregistercentralen

Upprättande av rösträttsregistret

18 § 1
mom.

Mändag 18 december 2017

41.

Magistratema

Rösträttsregistret finns framlagt
i magistratema och pä andra
ställen enligt vad Befolkningsregistercentralen bestämmer

23 §

Mändag 18 december 2017

41.

Helsingfors valkretsnämnd

Kandidatansökningama granskas och eventuella anmärkningar görs tili valombuden

35-37 §

Kandidatemas inbördes ordningsföljd bestäms för kandidatforteckningen
Utan dröjsmäl

Helsingfors valkretsnämnd

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

136 §

Utan dröjsmäl efter att den
i 136 § avsedda underrättelsen bar 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 fÖrfattningssamling

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 valkretsnämnd

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

39 §

Torsdag 21 december 2017

38.

Helsingfors valkretsnämnd

Beslut som eventuellt fattas
efter att kandidatansökningama
har behandlats om att en kandi
dat inte tas upp i kandidatforteckningen för presidentvalet

40 §
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Torsdag 21 december 2017
senast

38.

Flelsingfors valkretsnämnd

Ett tillkännagivande om de uppställda kandidatema upprättas
och publiceras i Finlands författningssamling

135 §

Torsdag 21 december 2017

38.

Helsingfors valkretsnämnd

Kandidatförteckningen för pre
sidentvalet upprättas

42 § 1
mom.

Torsdag 21 december 2017
tidigast efter att kandidatförteckningen för presidentvalet
har uppgjorts

38.

De partier eller de
valombud för valmansföreningar som
ställt upp kandidater,
eller valombudens
ersättare

Frivillig förhandsredovisning
om valfinansieringen kan lämnas in tili statens revisionsverk

5

Torsdag 21 december 2017

38.

Helsingfors valkretsnämnd

Kandidatuppgiftema registreras
i det riksomfattande kandidatregistret

43 §2
mom.

Torsdag 4 januari 2018
senast

24.

Befolkningsregistercentralen

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
fbre 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 föranleds av besluten tili följd av
rättelseyrkanden görs i rösträtts
registret

25 § 1
mom.

Tisdag 16 januari 2018 före
kl. 12 senast

12.

Befolkningsregistercentralen/
magistraten

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

26 § 1
mom.

Den som framställde
rättelseyrkandet

Besvär hos förvaltningsdomstolen över ett beslut av magistra
ten genom vilket ett rättelseyrkande har förkastats eller avvisats; besvär över ett beslut av
Befolkningsregistercentralen
eller magistraten genom vilket
en person med stöd av 26 § 1
mom. som självrättelse har antecknats i rösträttsregistret som
saknande rösträtt

27 § 1
mom.

Senast den sjunde dagen
efter att parten delgavs
beslutet

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

12.

Befolkningsregistercentralen

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 januari 2018

11.

Valförrättama, valbestyrelsen

Förhandsröstningen i hemlandet
och i frnska beskickningar inleds

47 § 1
mom.

Lördag 20 januari 2018

8.

Valförrättare

Förhandsröstningen i utlandet
avslutas

47 § 1
mom.

Tisdag 23 januari 2018

5.

Valförrättama, valbestyrelsen

Förhandsröstningen i hemlandet
avslutas

47 § 1
mom.

Onsdag 24 januari 2018
frän och med kl. 18

4.

Justitieministeriet

Vallängdema mätäs ut ur röst
rättsregistret röstningsomrädesvis och längdema levereras tili
centralvalnämndema

Fredag 26 januari 2018
kl. 19

2.

Centralvalnämnden

Förhandsröstningshandlingama
granskas sä att de handlingar
som kömmit in före kl. 19 hinner 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 särskilda 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.

V alkretsnämnden

De röster som avgetts pä valda
gen kontrollräknas

87 §

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

2.

Valkretsnämnden

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

137 §

Helsingfors valkretsnämnd

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.

Tisdag 30 januari 2018
utan dröjsmäl efter att ha
fätt de meddelanden som
avses i 137 §
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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
röstema, konstateras att kandidaten har hiivit vald tili republikens 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 kandidatema har
hiivit vald vid det första valet
utfardas en kungörelse om resultatet av det första valet och att
det förrättas ett andra vai. Kungörelsen publiceras i Finlands
författningssamling.

139 §

Det eventuella andra valet

Utan dröjsmäl

12.

Helsingfors valkretsnämnd

Kandidatförteckningen för det
andra valet upprättas (och uppgiftema i det riksomfattande
kandidatregistret uppdateras)

42 § 2
mom.

Tisdag 30januari 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.

Valförrättama, valbestyrelsen

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.

Valförrättama, valbestyrelsen

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 rösträttsregistret röstningsomrädesvis och längdema 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 9 februari 2018
före kl. 19 hinner behandlas

63 § 1
mom.
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Söndag 11 februari 2018

VI)

Valnämnden

Röstning pä valdagen

68 och
127 § 2
mom.

Söndag 11 februari 2018
tidigast kl. 15 eller av särskilda skäl kl. 12

VI)

Valkretsnämnden

Förhandsröstema räknas

86 § 1
mom.

Söndag 11 februari 2018
efiter kl. 20

VI)

Valnämnden

Preliminär rösträkning

78 § 1
mom.

Mändag 12 februari 2018
senastkl. 12

1.

V alkretsnämnden

De röster som avgetts pä valda
gen kontrollräknas

87 § 1
mom.

Onsdag 14 februari 2018
kl. 18

3.

Valkretsnämnden

De röstetal som kandidatema
fätt i valkretsen i det andra valet
fastställs;
kandidatemas röstetal och det
totala antalet avgivna röster i
valet meddelas tili Helsingfors
valkretsnämnd

141 §

Onsdag 14 februari 2018

3.

Helsingfors valkretsnämnd

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 har valts tili republikens
president och underrättar den
som hiivit vald om detta samt
utfärdar en kungörelse om valresultatet. Kungörelsen publiceras
i Finlands författningssamling.

142 §2
mom.

Söndag 25 februari 2018

14.

Kandidaten

Sädana kostnader för kandidatens valkampanj som finansieras
med valfmansiering 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 valforrättningen

Justitieministeriet

Arkivutskriftema mätäs ut ur
rösträttsregistret och uppgiftema
i registret utplänas

29 §3
mom.

6 Lag om kandidaters valfmansiering 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

Befolkningsregistercentralen

Uppgiftema i rösträttsregistret
utplänas

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

De partier eller de
valombud för valmansforeningar som
ställt upp kandidater,
eller valombudens
ersättare

Redovisning om valfinansiering
ska lämnas in tili statens revisionsverk

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

29 §3
mom.
10

