JUSTITIEMINISTERIET

17.1.2011

JM 43/51/2010

De kommunala centralvalnämnderna i landskapet Åland
RIKSDAGSVALET 2011: valanvisningarna, valmaterialet, valdatasystemet, informationsmötet
Justitieministeriet önskar att de kommunala centralvalnämnderna i landskapet Åland
beaktar följande:
1. Valanvisningarna
Till centralvalnämnderna skickas i slutet av januari 2011 följande anvisningar för
riksdagsvalet:
Nr.
1
2
3
4

Namn
Kommunala centralvalnämndens uppgifter
Valnämndens uppgifter
Förhandsröstning på anstalter och hemmaröstning
Förhandsröstning på de allmänna förhandsröstningsställena i hemlandet

Alla valanvisningar finns tillgängliga även i elektronisk form på en webbadress som
meddelas till centralvalnämnderna skilt.
Centralvalnämnderna bör omsorgsfullt sätta sig in i valanvisningarna som gäller
dem. Om problem uppstår, bör man dock kontakta valkretsnämnden eller justitieministeriet för ytterligare upplysningar.
Centralvalnämnderna ska i god tid före valet vidarebefordra valanvisningarna till övriga valmyndigheter i kommunen och uppmana dem att sätta sig in i anvisningarna.
Eventuella tilläggsbeställningar ska göras till Itella
asma.vaalit@itella.com eller genom att ringa 050 565 0028.

per

e-post,

adress

2. Distribution av valmaterial
Valmaterialet (röstsedlar, kuvert, blanketter, förseglingstejp, affischer) distribueras
till centralvalnämnderna i slutet av februari 2011. Antalen material baserar sig på antalen material vid förra riksdagsvalet.
3. Användningen av valdatasystemet
Vid riksdagsvalet 2011 kan den kommunala centralvalnämnden i Mariehamn använda valdatasystemet (VAT) om den så önskar. Centralvalnämnden bör utan dröjsmål meddela sina kontaktuppgifter till Justitieförvaltningens datateknikcentral under
Besöksadress
Södra esplanaden 10
HELSINGFORS

Postadress
PB 25
00023 STATSRÅDET

Tfn
(09) 160 03

Fax
(09) 1606 7730

E-postadress
kirjaamo.om@om.fi
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adress vaalituki@om.fi. Valstödet ger närmare anvisningar om användningen av valdatasystemet till centralvalnämnden.
4. Informationsmötet för centralvalnämnderna
Justitieministeriet och valkretsnämnden i landskapet Åland ordnar ett informationsmöte för sekreterare och ordförande i de kommunala centralvalnämnderna. Deltagande i mötet är avgiftsfritt, men ministeriet ersätter dock inte deltagarnas rese- eller
matkostnader.
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
- 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
5. Övrigt
Justitieministeriet ber centralvalnämnderna fästa uppmärksamhet vid det följande
redan i detta skede. Närmare information om dessa frågor finns i valanvisningarna.
Bestämmelserna om hemmaröstning har ändrats (lag om ändring av vallagen,
431/2010) så att närståendevårdaren för den som har rätt att rösta hemma och som
bor i samma hushåll med den som vårdas får rösta i samband med hemmaröstningen.
Ytterkuvert, som centralvalnämnden eller någon annan valmyndighet postar under
tidsperioden fr.o.m. den sista inlämningstidpunkten för brev vid postanstalten på
onsdagen före valdagen, dvs. 13.4.2011., t.o.m. den sista inlämningstidpunkten för
brev vid postanstalten på torsdagen 14.4.2011 ska förses med en Exprès-etikett.
Detta syftar till att säkerställa att så många ytterkuvert som möjligt hinner fram i tid
till rätt centralvalnämnd.
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6. 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

FÖR KÄNNEDOM:

Tina Hietanen-Rauttu / Posten Åland

