JUSTITIEMINISTERIET

17.1.2011

JM 43/51/2010

Valkretsnämnden i landskapet Ålands valkrets

RIKSDAGSVALET 2011: valdatasystemet, utbildning
Justitieministeriet önskar att valkretsnämnden beaktar följande:
1. Användningen av valdatasystemet
Justitieministeriet skickade den 30 november 2010 (dnr JM 38/51/2010) till valkretsnämnderna ett brev beträffande den nya behörighetskontrollen i valdatasystemet.
Produktionsanvändningen av basdata- och röstningsställesystemet inleddes den 1 december 2010. Valkretsnämnderna ska registrera sina kontaktuppgifter i systemet i enlighet med VAT-anvisning nr 2a.
Testmiljön av valdatasystemets kandidatsystem öppnas måndagen den 31 januari
2011 och efter detta kan t.ex. uppställning av kandidater övas i testmiljön ända tills
den 25 februari 2011. Kandidatsystemet öppnas för produktionsanvändning den 28
februari 2011.
Testmiljön för resultatuträkningssystemet öppnas den 31 januari 2011 och den kan
användas ända tills 15 april 2011. I testmiljön kan användarna öva registrering av
röster och skapande av rapporter. Valkretsnämnden ska delta i generalrepetitionen för
resultatuträkningen den 29 mars 2011.
Valstödet vid Justitieförvaltningens datateknikcentral ger närmare anvisningar om
användningen av valdatasystemet och svarar på frågor som gäller detta
(vaalituki@om.fi).
2. Informationsmötet för centralvalnämnden
Justitieministeriet och valkretsnämnden i landskapet Åland ordnar ett informationsmöte för sekreterare och ordförande i de kommunala centralvalnämnderna.
Mötet ordnas fredagen den 10 mars 2011 klockan 12.00 -14.30 i Lagtingets auditorium, Självstyrelsegården i Mariehamn.
På mötet behandlas frågor som tas upp i valanvisningarna. Deltagarna kan också
ställa frågor till föreläsarna. Det preliminära programmet är enligt följande.
12.00 Mötet öppnas
12.05 Centralvalnämndens uppgifter
Besöksadress
Södra esplanaden 10
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- Tillkännagivande
- Valmaterial
- Vallängder
- Förberedelser inför förhandsröstning och röstning på valdagen
- Granskning av förhandsröstningar
- Resultaträkning
- Små röstningsområden
- Förhandsröstningen och röstning på valdagen
13.30 Eventuell mer omfattande användning av valdatasystemet vid nästa
statliga val
13.45 Valkretsnämndens tillkännagivanden
14.30 Avslutning
3. Ytterligare upplysningar
Ytterligare upplysningar ges av
– valdirektör Arto Jääskeläinen, (JM), tfn (09) 1606 7572, arto.jaaskelainen@om.fi;
– konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen (JM), tfn (09) 1606 7620,
jussi.aaltonen@om.fi;
– överinspektör Jukka Leino (Justitieförvaltningens datateknikcentral), tfn 050 515
1525, jukka.leino@om.fi;
– vaalituki@om.fi.

Valdirektör

Arto Jääskeläinen

Konsultativ tjänsteman

Jussi Aaltonen

