JUSTITIEMINISTERIET

21.12.2010

OM 43/51/2010

De kommunala centralvalnämnderna (exkl. Åland)

RIKSDAGSVALET 2011: valanvisningarna, valmaterialet, valdatasystemet, utbildning
Justitieministeriet önskar att centralvalnämnderna beaktar det 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

Till centralvalnämnderna skickas också följande VAT-anvisningar (nr 1 och nr 2b
skickas i december 2010 och de andra i slutet av januari 2011):
Nr.
1
2b
4b
4c
5c

Namn
Inloggning i valdatasystemet och datakommunikationsanvisning
Anvisningar om basdata- och röstningsställesystemet för kommunala
centralvalnämnden
Anvisningar om rösträttssystemet för kommunala centralvalnämnden
Anvisningar om rösträttssystemet för valförrättare på de allmänna
förhandsröstningsställena i hemlandet
Anvisningar om resultatuträkningssystemet för kommunala centralvalnämnden

Alla val- och VAT-anvisningar finns tillgängliga även i elektronisk form på en webbadress som meddelas till centralvalnämnderna skilt.
Centralvalnämnderna bör omsorgsfullt sätta sig in i val- och VAT-anvisningarna
som gäller dem. Om det uppstår problem kan justitieministeriet eller Justitieförvaltningens datateknikcentral/Valstödet kontaktas för ytterligare upplysningar. Kontaktuppgifterna finns i slutet av val- och VAT-anvisningarna.
Centralvalnämnderna ska i god tid före valet vidarebefordra valanvisningarna till övriga valmyndigheter i kommunen och uppmana dem att sätta sig in i anvisningarna.
Valanvisning nr 4 och VAT-anvisning nr 1 och 4c behöver dock inte vidarebefordras
till Itellas postkontor som är förhandsröstningsställen, eftersom postkontoren får dem
direkt från justitieministeriet.
Besöksadress
Södra esplanaden 10
HELSINGFORS

Postadress
PB 25
00023 STATSRÅDET

Tfn
(09) 160 03

Fax
(09) 1606 7730

E-postadress
kirjaamo.om@om.fi

2(6)

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 början av februari 2011 enligt vad centralvalnämnderna
har meddelat till justitieministeriet i materialförfrågningen i november.
3. Användningen av valdatasystemet
Justitieministeriet skickade den 30 november 2010 (dnr OM 38/51/2010) till centralvalnämnderna ett brev beträffande den nya behörighetskontrollen i valdatasystemet.
Produktionsanvändningen av basdata- och röstningsställesystemet inleddes den 1 december 2010. Kommunerna ska se till att uppgifterna för kommunens allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställen på valdagen samt centralvalnämndens
kontaktuppgufter har registrerats i systemet senast den 21 januari 2011. Justitieministeriets och Befolkningsregistercentralens brev angående detta finns på adressen
www.vaalit.fi/16839.htm.
Testmiljön av valdatasystemets rösträttssystem öppnas måndagen den 31 januari
2011 och efter detta kan och bör t.ex. registrering av förhandsröster övas i testmiljön.
Testversionen kan användas ända tills den 5 april 2011. Centralvalnämnden ska delta
i generalrepetitionen för förhandsröstningen den 21 mars 2011.
Testmiljön för resultatuträkningssystemet öppnas den 31 januari 2011 och den kan
användas ända tills den 16 april 2011. I testmiljön kan användarna öva registrering av
röstantalen och skapande av rapporter. Centralvalnämnden 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).
4. Utbildning för centralvalnämnderna
Justitieministeriet ordnar i varje valkrets en kursdag, som är främst avsedd för kommunala centralvalnämndernas sekreterare och ordförande eller adb-kontaktpersoner1.
I Vasa ordnas två kurser med samma innehåll, en på finska och en på svenska.
Deltagarna behöver inte skilt anmäla sig till kursen utan det räcker att deltagarna
kommer till kursplatsen. Vi rekommenderar dock att högst tre-fyra personer per
kommun deltar i kursen, eftersom utrymmen som reserverats för kursen är begränsade. Deltagande i kursen är avgiftsfritt, men ministeriet ersätter dock inte deltagarnas rese- eller matkostnader.

1

I samband med kusrdagen ordnas också utbildning i användningen av valdatasystemet för valkretsnämndens personal.
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På kursen behandlas frågor som tas upp i val- och VAT-anvisningarna. Under alla
kursdagar är det möjligt att ställa frågor på finska eller svenska till representanterna
för justitieministeriet (JM), Justitieförvaltningens datateknikcentral (OTTK) och Tieto Abp (Tieto) samt valkretsnämnden (VKN).
Alla kursdagar har samma innehåll (se bilagan).
Närmare upplysningar om kursdagarna ges vid behov av avdelningssekreterare Terttu
Belgasem, tfn (09) 1606 7563 eller e-post terttu.belgasem@om.fi.
Kurserna ordnas enligt följande:
1. Helsingfors och Nylads valkrets
Tid: Fredag 18.2.2011
Plats: Vetenskapscentret Heureka / auditorium
Adress: Vetenskapsparken 1, 01300 VANDA
2. Egentliga Finlands valkrets
Tid: Måndag 14.2.2011
Plats: Mauno Koivisto-Keskus / auditorium
Adress: BioCity, Artillerigatan 6 A, 20520 ÅBO
3. Satakunta valkrets
Tid: Tisdag 15.2.2011
Plats: Promenadikeskus / Finnkinosali 3
Adress: Yrjönkatu 17, 28100 BJÖRNEBORG
4. Tavastlands valkrets
Tid: Måndag 21.2.2011
Plats: Stadshuset / valtuustosali
Adress: Raatihuoneenkatu 15, 13100 TAVASTEHUS
5. Birkalands valkrets
Tid: Tisdag 22.2.2011
Plats: Tampere-talo/Studio auditoriet
Adress: Yliopistonkatu 55, 33100 TAMMERFORS
6. Kymmene valkrets
Tid: Fredag 18.2.2011
Plats: Kouvola-talo / Luentosali
Adress: Varuskuntakatu 11, 45100 KOUVOLA
7. Södra Savolax valkrets
Tid: Torsdagen 17.2.2011
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Plats: Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli / Kamarimusiikkisali
Adress: Sointukatu 1, 50100 S:T MICHEL
8. Norra Savolax valkrets
Tid: Onsdag 16.2.2011
Plats: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus / Tietoteknia
Adress: Savilahdentie 6 B, 1. krs., 70210 KUOPIO
9. Norra Karelens valkrets
Tid: Tisdag 15.2.2011
Plats: Joensuun Tiedepuisto / Louhela-sali
Adress: Länsikatu 15, 80110 JOENSUU
10. Vasa valkrets
Den finskspråkiga:
Tid: torsdag 24.2.2011
Plats: Hotelli Radisson SAS Royal Hotel / auditorium
Hovrättsesplanaden 18
65100 VASA
Den svenskspråkiga:
Tid: fredag 25.2.2011
Plats: Hotelli Radisson SAS Royal Hotel / auditorium
Hovrättsesplanaden 18
65100 VASA
11. Mellersta Finlands valkrets
Tid: Onsdag 23.2.2011
Plats: Jyväskylä universitet, Agora / auditoriet 3
Adress: Mattilanniemi 2, 40100 JYVÄSKYLÄ
12. Uleåborgs valkrets
Tid: Måndag 21.2.2011
Plats: Tiedekeskus Tietomaa / auditoriet
Adress: Nahkatehtaankatu 6, 90100 ULEÅBORG
13. Lapplands valkrets
Tid: Tisdag 22.2.2011
Plats: Stadshuset / valtuustosali
Adress: Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
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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. den 13.4.2011., t.o.m. den sista inlämningstidpunkten
för brev vid postanstalten på torsdagen den 14.4.2011 ska förses med en Exprèsetikett. Detta syftar till att säkerställa att så många ytterkuvert som möjligt hinner
fram i tid till rätt centralvalnämnd.
Lagen om ändring av 5 § i vallagen (1035/2010), genom vilken bestämmelserna om
valkretsindelningen ändras så att den motsvarar ändringarna i kommunindelningen
som träder i kraft i början av nästa år, träder i kraft den 1 januari 2011.
6. Ytterligare upplysningar
Mer information om försöket:
- 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.

BILAGA

Valdirektör

Arto Jääskeläinen

Specialsakkunnig

Kaisa Tiusanen

Kursdagens program
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BILAGA
RIKSDAGSVALET 2011:
Kursdagens program
Tiderna är preliminära och tiden som reserverats för vart ärende kan dras ut efter behov
Sal 1:
För valmyndigheterna i
kommunen

Sal 1
utbildare

09.30 09.35

Kursdagen öppnas

JM

09.35 11.15

Kommunala centralvalnämndens uppgifter

JM

11.15 11.30

Valkretsnämndens tillkännagivanden till
kommunerna

VKN

11.30 12.30

PAUS

12.30 13.30

Ordnande av förhandsröstningen, inkl. användning av rösträttssystemet

JM,
OTTK,
Tieto

13.30 14.15

Användning av
valdataystemet i
centralvalnämnden
(BRS, RRR,
Räkning)

OTTK,
Tieto

14.15 15.00

Ordnande av röstningen
på valdagen

JM

15.00 15.30

Den elektroniska vallängden

OTTK,
Tieto

15.30 15.35

Avslutning

JM

Sal 2:
För valkretsnämndernas VAT-användare

Sal 2
utbildare

Användning av VAT i
valkretsnämnden
(kandidatuppställning,
räkning)

OTTK,
Tieto

Obs!

Även
Itellas
personal
deltar

