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ÄNDRINGAR I KOMMUNINDELNINGEN SAMT KOMMUNALVALET
2012
1. ALLMÄNT
Med en ändring i kommunindelningen avses enligt 3 § i kommunindelningslagen (1698/2009):
1) sammanslagning av kommuner så att antalet kommuner ändras:
- en eller flera kommuner upplöses och går samman med en existerande kommun,
- samtliga berörda kommuner upplöses och går samman genom bildande av en ny kommun,
- en kommuns område delas mellan två eller flera kommuner så att den kommun som ska delas
upplöses, och
2) en del av en kommun överförs till en annan kommun så att antalet kommuner inte ändras.
En kommun som uppkommit som resultat av en sammanslagning av kommuner kallas i kommunindelningslagen i alla situationer den nya kommunen.
Det föreskrivs i lag om ändring i kommunindelningen eller också kan statsrådet besluta om saken på gemensam framställning av de kommuner som går samman 1 . Finansministeriet kan besluta att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun, om inte fullmäktige i någon
av de berörda kommunerna motsätter sig ändringen 2 .
Ett beslut om ändring i kommunindelningen ska bestämmas att träda i kraft vid ingången av ett
kalenderår och beslutet ska fattas före utgången av juni månad föregående år.
Om kommunalval förrättas året innan en ändring i kommunindelningen träder i kraft, ska valet
förrättas med iakttagande av den nya kommunindelningen. I bilaga 1 räknas upp de ändringar i
kommunindelningen som träder i kraft 1.1.2013 3 . I fråga om alla de kommuner som nämns i
bilagan ska 2012 års kommunalval sålunda förrättas med iakttagande av den nya kommunindelningen.

1

Beslut om en kommunsammanslagning kan fattas trots fullmäktiges motstånd, om den av finansministeriet tillsatta
kommunindelningsutredarens förslag om sammanslagning har fått majoritetens understöd i en folkomröstning som
ordnats i en kommun som motsätter sig sammanslagningen (18 § 2 mom.).
2
Trots fullmäktiges motstånd kan det beslutas att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun, om de
förutsättningar som nämns i 19 § 2 mom. är uppfyllda.
3
Avsikten är att bilaga 1 ska uppdateras vartefter det fattas beslut om kommunsammanslagningar, ändatill
30.6.2012.
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2. HUR ÄNDRINGAR I KOMMUNINDELNINGEN INVERKAR PÅ 2012 ÅRS KOMMUNALVAL
I det följande redogörs för hur ändringar i kommunindelningen inverkar på förrättandet av 2012
års kommunalval i två typfall:
- Kommunerna går samman som hela kommuner så att antalet kommuner ändras (=> kapitel
2.1.)
- Kommunindelningen ändras så att a) en kommuns område delas mellan två eller flera kommuner på så sätt att den kommun som ska delas upplöses och antalet kommuner ändras eller b) en
del av en kommun överförs till en annan kommun så att antalet kommuner inte ändras (=> kapitel 2.2.).

2.1. SAMMANSLAGNING AV HELA KOMMUNER
Här avses de ändringar i kommunindelningen som träder i kraft 1.1.2013 och som innebär att
- en eller flera kommuner upplöses och går samman med en existerande kommun, eller att
- samtliga berörda kommuner upplöses och går samman genom bildande av en ny kommun.
Exempel 1: Karislojo kommun ansluts till Lojo stad.
Exempel 2: Haukipudas kommun, Kiiminki kommun, Uleåborgs stad, Oulunsalo kommun och
Yli-Ii kommun upplöses och i stället bildas Uleåborgs stad.
Sammanslagningsstyrelsen och dess uppgifter
Kommunerna upprättar ett avtal om kommunsammanslagningen. Avtalet ska iakttas från och
med att fullmäktige i de kommuner som går samman har godkänt det. Fullmäktige i de kommuner som går samman ska välja en sammanslagningsstyrelse på det sätt som överenskommits i
sammanslagningsavtalet. Sammanslagningsstyrelsens mandattid börjar när fullmäktige i de
kommuner som går samman, efter beslutet om kommunernas sammanslagningsframställning, har
valt ledamöter och ersättare i sammanslagningsstyrelsen 4 . Sammanslagningsstyrelsen är således
behörig att fatta beslut redan före statsrådets beslut om sammanslagningen av kommunerna.
Sammanslagningsstyrelsens mandattid upphör när den nya kommunens kommunstyrelse har
valts.
Sammanslagningsstyrelsen
- tillsätter centralvalnämnden 5 , valnämnderna och valbestyrelserna,
- beslutar om indelningen i röstningsområden och
- bestämmer kommunens allmänna förhandsröstningsställen.

4

Om statsrådet i enlighet med 18 § 2 mom. (fullmäktige motsätter sig men förslaget understöds i en folkomröstning
av en majoritet av kommuninvånarna) har beslutat om en sammanslagning, ska en sammanslagningsstyrelse tillsättas omedelbart efter statsrådets beslut.
5
Centralvalnämnderna i de kommuner som upplöses existerar formellt till utgången av 2012, men har i praktiken
ingen funktion efter att sammanslagningsstyrelsen tillsatt en centralvalnämnd. Det behöver inte fattas något särskilt
beslut om att centralvalnämndernas arbete upphör i de kommuner som upplöses.
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Tillsättning av centralvalnämnden
Sammanslagningsstyrelsen ska tillsätta en centralvalnämnd så snart som möjligt. Justitieministeriet rekommenderar att centralvalnämnden tillsätts senast 2.7.2012. Enligt 13 § i vallagen
(714/1998) ska centralvalnämnden bestå av en ordförande, en vice ordförande och tre andra
medlemmar samt ett nödvändigt antal ersättare, dock minst fem. Både medlemmarna och ersättarna ska i mån av möjlighet företräda de grupper av röstande som vid föregående kommunalval
ställt upp kandidater i den nya kommunen (dvs. på samtliga de kommunens område som upplöses/ansluts). Den politiska representativiteten ska således bedömas uttryckligen med beaktande
av den nya kommunens område som en helhet. Centralvalnämnden som tillsatts av sammanslagningsstyrelsen ska inleda sitt arbete omedelbart och utföra de sedvanliga uppgifter som enligt
vallagen hör till centralvalnämnden. Centralvalnämndens mandatperiod upphör i januari 2013,
då den nya kommunens fullmäktige tillsätter en ny centralvalnämnd för valperioden 2013-2016.
Indelning i röstningsområden
Sammanslagningsstyrelsen ska på normalt sätt med iakttagande av vallagens 8 § 1 och 2 mom.
senast 30.4.2012 besluta om och meddela magistraten indelningen i röstningsområden. Om
sammanslagningsstyrelsen emellertid tar ställning till indelningen i röstningsområden först 1.530.6.2012 ska den endast justera den nya kommunens indelning i röstningsområden så att det
inte görs några egentliga ändringar i indelningen. Röstningsområdena i de kommuner som upplöses bibehålls sålunda oförändrade men numreringen av områdena ändras så att den blir löpande. Områdena kan numreras så att den största kommunens röstningsområden anges t.ex. med
siffrorna 1-8, den näst största kommunens röstningsområden t.ex. med sifforna 9-13 osv. Sammanslagningsstyrelsen ska också besluta att alla de invånare i den nya kommunen som inte har
antecknats vid någon fastighet ska hänföras till ett röstningsområde i den största (gamla) kommunen. Efter 30.6.2012 kan inte längre fattas beslut om indelningen i röstningsområden. Sammanslagningsstyrelsen ska omedelbart eller senast 6.7.2012 meddela magistraten de justeringar
som gjorts i indelningen i röstningsområden, eftersom magistraten senast i mitten av augusti i
befolkningsdatasystemet ska registrera nya kommun- och röstningsområdesnummer för den nya
kommunens byggnader och invånare.
Allmänna förhandsröstningsställen
Sammanslagningsstyrelsen ska besluta om den nya kommunens allmänna förhandsröstningsställen i så god tid att centralvalnämnden senast 10.8.2012 kl. 16 hinner föra in uppgifterna om förhandsröstningsställena i valdatasystemets basdatasystem. Det rekommenderas att beslutet fattas
senast 21.6.2012.
Tillsättning av valnämnder och valbestyrelser
Sammanslagningsstyrelsen ska för varje röstningsområde i den nya kommunen tillsätta en valnämnd och minst en valbestyrelse för hela kommunen. Valnämndernas och valbestyrelsernas
sammansättning bestäms på normalt sätt enligt 15 § i vallagen. Både medlemmarna och ersättarna i nämnderna ska i mån av möjlighet företräda de grupper av röstande som vid föregående
kommunalval ställt upp kandidater i den nya kommunen (dvs. på samtliga de kommunens områden som upplöses). Den politiska representativiteten ska alltså bedömas uttryckligen med beaktande av den nya kommunens område som en helhet.
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Antal fullmäktigeledamöter som ska väljas
Enligt 145 § i vallagen ska centralvalnämnden kungöra hur många fullmäktigeledamöter som ska
väljas i kommunen. Detta innebär i första hand att invånarantalen i de kommuner som upplöses,
enligt de uppgifter som framgår av befolkningsdatasystemet per 31.5.2012, ska räknas ihop. På
basis av det sammanlagda invånarantalet ska därefter med ledning av tabellen i 10 § i kommunallagen fastställas hur många fullmäktigeledamöter som ska väljas för den nya kommunen. De
kommuner som går samman kan dock i sammanslagningsavtalet komma överens om att för den
första hela kommunalvalperioden i den nya kommunen väljs flera fullmäktigeledamöter än vad
som föreskrivs i kommunallagens 10 §. Kommunerna ska senast 2.7.2012 meddela justitieministeriet om antalet ledamöter avviker från kommunallagens 10 §.
Centralvalnämndens kontaktuppgifter
Centralvalnämnden ska senast 10.8.2012 kl. 16 meddela sina kontaktuppgifter till valdatasystemets basdatasystem.
Behörighet som stiftande medlem av en valmansförening
Enligt 150 § i vallagen krävs minst 10 röstberättigade kommuninvånare för att bilda en valmansförening. Också här avses den nya kommunen, vilket innebär att valmansföreningens 10 medlemmar kan komma från vilken som helst av de kommuner som upplöses.
Rösträtt och valbarhet
Frågan om rösträtt och valbarhet avgörs enligt den nya kommunindelningen. Den nya kommunindelningen beaktas i det rösträttsregister som befolkningsregistercentralen upprättar på basis av
befolkningsdatasystemets uppgifter 7.9.2012. Också de hinder för valbarhet som avses i 34 § i
kommunallagen (356/1995) ska granskas med beaktande av den nya kommunindelningen, dvs.
enligt situationen 1.1.2013.
Uppgifter om kandidaterna
De blanketter som justitieministeriet enligt vallagens 153 § har upprättat för kandidaternas samtycke och försäkran ifylls ofta i ett t.o.m. mycket tidigt skede före valet, då varken statsrådet eller ens fullmäktige ännu formellt har fattat beslut om någon kommunsammanslagning. Av denna
anledning har en kandidat eventuellt som sin kommun antecknat en kommun som upplöses, trots
att avsikten varit att anteckna den kommun som bildas genom den nya kommunindelningen.
Valombudet bör sålunda också till denna del granska kandidatansökningarna innan de lämnas in.
Om emellertid namnet på en kommun som upplöses kvarstår på en blankett, behöver centralvalnämnden inte av denna anledning utesluta kandidaten från sammanställningen av kandidatlistorna, om den på något annat sätt kan förvissa sig om att personen i fråga har samtyckt till att kandidera uttryckligen till den nya kommunens fullmäktige.
Sammanställningen av kandidatlistorna ska rubriceras i enlighet med den nya kommunindelningen. I sammanställningens uppgifter om kandidaterna nämns ingenting om kommuner, inte
heller om kommuner som upplöses.
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2.2. ÖVERFÖRING AV EN DEL AV EN KOMMUN TILL EN ANNAN KOMMUN
Här avses de ändringar i kommunindelningen som träder i kraft 1.1.2013 och som innebär att
- en kommuns område delas mellan två eller flera kommuner så att den delade kommunen upplöses och antalet kommuner ändras 6 , och att
- en del av en kommun överförs till en annan kommun så att antalet kommuner inte ändras.
Den kommunala centralvalnämnden
Som kommunal centralvalnämnd fungerar i båda situationerna den mottagande kommunens (dvs.
den kommun till vilken kommunen som upplöses eller kommundelen ansluts) centralvalnämnd 7 .
Den mottagande kommunens fullmäktige ska dock utse en eller flera medlemmar och ersättare
från det område som överförs, om områdets invånarantal i förhållande till kommunens invånarantal förutsätter detta. För att extra medlemmar ska väljas bör invånarantalet på det område som
överförs vara betydande i förhållande till den mottagande kommunens invånarantal. Exempelvis
enbart överföring av enstaka fastigheter eller lägenhetsdelar eller motsvarande mindre betydande
områden med få invånare från en kommun till en annan kräver inte att det utses extra medlemmar till centralvalnämnden 8 . Både de extra medlemmarna och de (extra) ersättarna ska så långt
som möjligt representera väljargrupper som uppträtt i samband med det föregående kommunalvalet i de kommuner som deltar i sammanslagningen. Jämställdhetslagens (609/1986) 4 a § ska
iakttas med beaktande av centralvalnämndens utökade sammansättning. Centralvalnämnden är
beslutför med fem medlemmar.
Indelning i röstningsområden
Fullmäktige i den mottagande kommunen ska avgöra om ett område som överförs bildar ett eget
röstningsområde (eller flera egna röstningsområden) eller om området (eller områdena) ska anslutas till något redan existerande röstningsområde. Om statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen ges i så god tid att fullmäktige hinner besluta och meddela magistraten om indelningen i röstningsområden och om numreringen av områdena senast 30.4.2012, ska beslutet
fattas i normal ordning enligt vallagens 8 § 1 och 2 mom. Om statsrådets beslut ges 1.530.6.2012 ska fullmäktige besluta om och meddela magistraten beslutet omedelbart eller senast
6.7.2012, eftersom magistraten före mitten av augusti i befolkningsdatasystemet ska registrera
nya kommun- och röstningsområdesnummer för kommunens byggnader och invånare.
Om de områden som överförs bildar ett eller flera hela röstningsområden och om statsrådets beslut ges 1.5-3.6.2012 ska fullmäktige endast justera den nya kommunens indelning i röstningsområden så att det inte görs några egentliga ändringar i indelningen. Detta innebär att de röstningsområden som ansluts förblir oförändrade medan numreringen av den nya kommunens röstningsområden ändras så att den blir löpande. Den mottagande kommunens egna röstningsområden kan anges t.ex. med siffrorna 1-8, det största överförda områdets röstningsområden med siffrorna 9-11 och det näst största områdets med siffrorna 12-13 osv.

6

Sådana ändringar i kommunindelningen kommer enligt de uppgifter som nu föreligger inte att genomföras från
1.1.2013.
7
Centralvalnämnderna i de kommuner som upplöses existerar formellt till utgången av 2012, men har i praktiken
ingen verksamhet efter att statsrådet beslutat om ändringen i kommunindelningen. Det behöver inte fattas något
särskilt beslut om att centralvalnämndernas arbete upphör i de kommuner som upplöses.
8
Ett sätt är att dividera den nya kommunens invånarantal med fem (med antalet medlemmar i centralvalnämnden)
och jämföra kvoten med invånarantalet i det eller de områden som ansluts.
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Fullmäktige i en kommun som överlåter en del av kommunen kan göra de ändringar som följer av
sammanslagningen i sin röstningsområdesindelning och/eller motsvarande ändringar i numreringen av områdena. Om ett överfört område bildar ett helt röstningsområde torde det räcka med
enbart en justering av numreringen. Om ett område däremot utgör en del av ett röstningsområde
kan kommunstyrelsen antingen bevara den återstående delen av röstningsområdet som ett eget
röstningsområde (i så fall behövs det inget beslut) eller också fatta ett beslut om att ansluta det
till något annat röstningsområde. Också i dessa fall ska fullmäktige omedelbart och senast
6.7.2012 meddela magistraten justeringarna av indelningen i röstningsområden, eftersom magistraten senast i mitten av augusti ska registrera nya kommun- och röstningsområdesnummer för
kommunens byggnader och invånare i befolkningsdatasystemet.
Tillsättning av valnämnder
Om ett eller flera röstningsområden i en kommun som sådana överförs till den mottagande
kommunen, ska den mottagande kommunen på sedvanligt sätt tillsätta alla valnämnder. I valnämndernas sammansättning ska sålunda beaktas både medlemmarnas och ersättarnas politiska
representativitet med avseende på hela kommunen, dvs. utifrån vilka väljargrupper som i de
kommuner som deltar i sammanslagningen uppträdde under det föregående kommunalvalet. Den
politiska representativiteten ska sålunda bedömas med beaktande av den nya kommunens hela
område.
Om en ändring i kommunindelningen leder till att det i den mottagande kommunen bildas ett
nytt röstningsområde på så sätt att ett existerande röstningsområde utsträcks till att omfatta ett
område som överförs till kommunen, ska den mottagande kommunens kommunstyrelse utse en
eller flera extra medlemmar till röstningsområdets valnämnd, om det överförda områdets invånarantal i förhållande till kommunens invånarantal förutsätter detta. När man överväger hur
många extra medlemmar som ska utses kan och ska man vid tillämpningen av jämställdhetslagen
beakta vad som ovan konstaterats i fråga om centralvalnämnden.
Tillsättning av valbestyrelser
Den mottagande kommunens kommunstyrelse ska tillsätta minst en valbestyrelse för att sköta
anstalts- och hemmaröstning. Frågan om valbestyrelsemedlemmarnas politiska representativitet
ska bedömas med beaktande av hela den nya kommunens område.
Allmänna förhandsröstningsställen
Den mottagande kommunens kommunstyrelse ska besluta om kommunens allmänna förhandsröstningsställen. Kommunens område (kommunen som utvidgas inkl. kommunen/området som
ansluts) ska behandlas som en enda helhet. Beslutet ska fattas så att centralvalnämnden senast
10.8.2012 kl. 16 hinner anteckna uppgifterna om förhandsröstningsställena i valdatasystemets
basdatasystem
Antal fullmäktige som ska väljas
Enligt vallagens 145 § ska centralvalnämnden kungöra hur många fullmäktigeledamöter som ska
väljas i kommunen. Till denna del ska man förfara så att invånarantalet per 31.5.2012 i den mottagande kommunen och i den kommundel som ska överföras räknas ihop. Därefter ska på basis
av det sammanlagda invånarantalet med ledning av tabellen i kommunallagens 10 § konstateras
hur många fullmäktigeledamöter som ska väljas för kommunen.
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Behörighet att vara grundade medlem i en valmansförening
Enligt vallagens 150 § krävs det minst 10 röstberättigade kommuninvånare för att bilda en valmansförening. Också i detta avseende ska hela den nya kommunens område beaktas, vilket innebär att valmansföreningens 10 medlemmar kan komma antingen från den mottagande kommunen
eller från en kommundel som överförs till den eller från båda.
Övrigt
I fråga om rösträtt, valbarhet och uppgifter om kandidaterna hänvisas till kapitel 2.1.
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3. SÖKANDE AV ÄNDRING I BESLUT OM ÄNDRING I KOMMUNINDELNINGEN
Statsrådets eller finansministeriets beslut
Sådana beslut om sammanslagning av kommuner som statsrådet har fattat på kommunernas gemensamma framställning får inte överklagas.
Ett beslut får överklagas 9 genom besvär till högsta förvaltningsdomstolen då
- statsrådet har förkastat kommunernas gemensamma framställning om sammanslagning; besvärsrätt har de kommuner som berörs av ändringen, deras medlemmar och sammanslagningsstyrelsen,
- statsrådets beslut har fattats i enlighet med kommunindelningslagens 18 § 2 mom. dvs. trots
fullmäktiges motstånd; besvärsrätt har de kommuner som berörs av ändringen och deras medlemmar,
- statsrådet eller finansministeriet har beslutat att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun; besvärsrätt har de kommuner som berörs av ändringen och deras medlemmar,
- statsrådet eller finansministeriet har förkastat en framställning om att en del av en kommun ska
överföras till en annan kommun; besvärsrätt har de som gjort framställningen.
Statsrådets eller finansministeriets beslut kan verkställas innan det har vunnit laga kraft, om inte
högsta förvaltningsdomstolen förbjuder verkställigheten.
Fullmäktiges beslut
Fullmäktiges beslut som gäller framställning om ändring av kommunindelningen får överklagas
genom besvär, enligt vad som föreskrivs i kommunallagen. Beslutet kan emellertid verkställas
innan det har vunnit laga kraft, om inte förvaltningsdomstolen förbjuder verkställigheten 10 .

________________

BILAGOR:
BILAGA 1: ÄNDRINGAR I KOMMUNINDELNINGEN SOM TRÄDER I KRAFT FRÅN
BÖRJAN AV 2013
BILAGA 2: TIDSFRISTER FÖR KOMMUNALVALET SOM FÖRRÄTTAS 28.10.2012
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Överklagandet ska ske inom 30 dagar efter att beslutet om ändring i kommunindelningen har publicerats i Finlands
författningssamling eller ett beslut om förkastande av ändringsframställningen har delgivits dem som gjort framställningen.
10
Helsingfors förvaltningsdomstol förbjöd 17.2.2012 verkställigheten av Sjundeå fullmäktiges beslut.
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BILAGA 1

ÄNDRINGAR I KOMMUNINDELNINGEN SOM TRÄDER I KRAFT FRÅN BÖRJAN
AV 2013

1.1. Kommunsammanslagningar där en eller flera kommuner upplöses och ansluts till en
annan kommun
Ny kommun
(mottagande kommun)

Kommuner som upplöses

Beslut

Alavus stad

Töysä kommun

Båda fullmäktiges beslut
26.3.2012

Kitee stad

Kesälahti kommun

Båda fullmäktiges beslut
26.4.2012

Kuopio stad

Nilsiä kommun

Båda fullmäktiges beslut
2.5.2012

Lojo stad

Karislojo kommun
Nummi-Pusula kommun
Sjundeå kommun

SRb 28.5.2009/390
Fullmäktiges beslut 9.11.2011
Fullmäktiges beslut
21.12.2011 11

S:t Michel stad

Ristiina kommun
Suomenniemi kommun

Båda fullmäktiges beslut
3.5.2012

Raahe stad

Vihanti kommun

Båda fullmäktiges beslut
23.5.2012

Sastamala stad

Kiikoinens kommun

Båda fullmäktiges beslut 11.4
och 18.4.2012

Nyslotts stad

Kerimäki kommun
Punkaharju kommun

Båda fullmäktiges beslut
19.3.2012

Vasa stad

Lillkyro kommun

Båda fullmäktiges beslut
27.6.2011

11

Helsingfors förvaltningsdomstol förbjöd 17.2.2012 verkställigheten av Sjundeå fullmäktiges beslut.
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1.2. Kommunsammanslagningar där alla berörda kommuner upplöses och går samman
genom bildande av en ny kommun
Ny kommun

Kommuner som upplöses

Beslut

Uleåborgs stad

Haukipudas kommun
Kiiminki kommun
Uleåborgs stad
Oulunsalo kommun
Yli-Ii kommun

SRb 7.10.2010/866

1.3. Sammanfattning
Jämfört med situationen 1.1.2012 görs sammanlagt 10 ändringar i kommunindelningen och dessa
berör 26 kommuner. Kommunernas antal minskar med 16. Från och med 1.1.2013 kommer det
att finnas 304 kommuner i Fasta Finland och 16 i landskapet Åland.
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BILAGA 2
TIDSFRISTER FÖR KOMMUNALVALET SOM FÖRRÄTTAS 28.10.2012
Ordningsnumren i den högra spalten anger hur många dagar före respektive efter valdagen åtgärden i fråga ska vidtas. Åtgärder som endast gäller kommuner som berörs av en ändring i kommunindelningen anges med kursiv.
Åtgärd

Tidpunkt

Ändring i kommunindelningen: Sammanslagningsstyrelsens mandatperiod börjar

Så snart kommunernas fullmäktige har valt sammanslagningsstyrelse

Beslutet om ändring av indelningen i röstningsområden ska fattas och meddelas magistraten

Måndagen 30.4.2012

Antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas bestäms på basis av kommunens invånarantal enligt
befolkningsdatasystemet

Torsdagen 31.5.2012 klockan 24

Ändring i kommunindelningen: Statsrådets eller
finansministeriets beslut om ändring i kommunindelningen ska fattas

Fredagen 29.6.2012
(senast)

ValL

Ändring i kommunindelningen: SammanslagMåndagen 2.7.2012
ningsstyrelsen ska tillsätta (den nya) kommunens (senast)
centralvalnämnd eller fullmäktige i den kommun
som utvidgas ska tillsätta extra medlemmar i centralvalnämnden
Ändring i kommunindelningen: Justeringar i
uppgifterna om röstningsområden ska meddelas
magistraten

Fredagen 6.7.2012
(senast)

Kommunen ska fatta beslut om de allmänna förBeslut: Fredagen 3.8.2012
handsröstningsställena i hemlandet och om röstAnteckning i valdatasystemet:
ningsställena på valdagen samt anteckna dessa
Fredagen 10.8.2012
och centralvalnämndens kontaktuppgifter i valdatasystemets basdatasystem
Justitieministeriets meddelande till centralvalnämnderna om de i partiregistret införda partierna och deras namntecknare

Måndagen 10.9.2012
(senast)

48.

Befolkningsregistercentralen upprättar ett rösträttsregister

Onsdagen 12.9.2012
[Källa: befolkningsdatasystemet
7.9.2012 klockan 24]

46.
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Rösträttsregistret finns till påseende i magistraterna

Måndagen 17.9.2012

41.

Valombuden lämnar in kandidatansökningarna
till centralvalnämnderna

Tisdagen 18.9.2012 före klockan
16
(senast)

40.

Centralvalnämnderna gör sammanställningar av
kandidatlistorna

Torsdagen 27.9.2012

31.

Befolkningsregistercentralen sänder meddelandekort till de röstberättigade

Torsdagen 4.10.2012
(senast)

24.

Rösträttsregistret vinner laga kraft

Tisdagen 16.10.2012 klockan 12

12.

Förhandsröstning i hemlandet

Onsdagen 17.10.2012 –
tisdagen 23.10.2012

11. – 5.

Förhandsröstning i utlandet

Onsdagen 17.10.2012 –
lördagen 20.10.2012

11. – 8.

Valdag

Söndagen 28.10.2012

Centralvalnämnderna kontrollräknar rösterna

Måndagen 29.10.2012

1.

Centralvalnämnderna fastställer valresultatet i
kommunerna

Onsdagen 31.10.2012 kello 18

3.

Fullmäktiges mandatperiod börjar

Tisdagen 1.1.2013

