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KOMMUNALVALET I LOVISA DEN 25 OKTOBER 2009
Enligt statsrådets beslut av den 23 april 2009 upplöses Liljendal kommun, Lovisa
stad, Pernå kommun och Strömfors kommun och i stället bildas en ny Lovisa stad
fr.o.m. den 1 januari 2010.
Enligt 25 § 1 mom. i kommunindelningslagen (1196/1997) ska när en ändring i kommunindelningen träder i kraft mitt under en kommunal valperiod i den berörda kommunen förrättas nya kommunalval året före ikraftträdandet, om ändringen i kommunindelningen innebär att en ny kommun bildas, eller om statsrådet vid beslut om något
annat slag av ändring anser detta behövligt. Vid valet iakttas i tillämpliga delar vad
som bestäms om ordinarie kommunalval i vallagen (714/1998).
Enligt finansministeriets beslut av den 23 april 2009 ska vid kommunalvalet i Lovisa
utses 59 fullmäktigeledamöter för valperioden 1.1.2010–31.12.2012.
Justitieministeriet ber kommunerna beakta det följande:
1. Tidsplan för valet
I enlighet med 144 § i vallagen är valdagen vid kommunalvalet i Lovisa den fjärde
söndagen i oktober under valåret dvs. söndagen den 25 oktober 2009. Som bilaga
till detta brev finns en förteckning över andra viktiga datum vid valet.
2. Valmyndigheterna
Organisationskommissionen som avses i 29 § i kommunindelningslagen tillsätter en
centralvalnämnd, valnämnderna och valbestyrelserna för kommunalvalet i Lovisa.
Centralvalnämnden förordnar valförrättare till de allmänna förhandsröstningsställena.
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Befolkningsregistercentralen och magistraten i Borgå upprättar ett rösträttsregister
och skickar meddelandekorten till dem som har rätt att rösta.
3. Förhandsröstning
Förhandsröstning förrättas fr.o.m. den 14 oktober t.o.m. den 20 oktober 2009 endast i
nuvarande Liljendal kommun, Lovisa stad, Pernå kommun och Strömfors kommun.
Det är inte möjligt att rösta på förhand i andra kommuner eller utomlands.
Med tanke på sådana fall att kommunalvalet i en kommun förrättas vid en annan tidpunkt än ordinarie val, föreskrivs det i vallagen på två ställen att förhandsröstning
förrättas endast i den kommun som valet gäller dvs. om
- nyval utlyses med anledning av besvär (106 §) och
- det förrättas kompletteringsval (158 §).
I juridisk litteratur har det konstaterats att dessa bestämmelser är nödvändiga, eftersom det i praktiken är omöjligt att vid val som gäller en kommun ordna möjlighet till
förhandsröstning i hela landet och utomlands (Tarasti: Vaali- ja puoluelainsäädäntö,
Helsinki 2006, s. 319).
4. Rösträtt och valbarhet
Befolkningsregistercentralen upprättar rösträttsregistret för kommunalvalet i Lovisa
på onsdagen den 9 september 2009 enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet fredagen den 4 september 2009 kl. 24.
Rösträtt i kommunalvalet i Lovisa har
1) finska medborgare och medborgare i andra medlemsstater i EU samt isländska och
norska medborgare som senast valdagen fyller 18 år och vars hemkommun, enligt
uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 4 september 2009 kl. 24, är Liljendal
kommun, Lovisa stad, Pernå kommun eller Strömfors kommun (med undantag av
vissa fastigheter och registerenheter som överförs från Strömfors kommun till Pyttis
kommun) och
2) andra utlänningar som senast valdagen fyller 18 år och vars hemkommun, enligt
uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 4 september 2009 kl. 24, är Liljendal
kommun, Lovisa stad, Pernå kommun eller Strömfors kommun (med undantag av
vissa fastigheter och registerenheter som överförs från Strömfors kommun till Pyttis
kommun) och som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet den 4 september
2009 har haft hemkommun i Finland i två år (dvs. minst fr.o.m. 4.9.2007 t.o.m.
4.9.2009).
Befolkningsregistercentralen skickar meddelandekorten till dem som införts i rösträttsregistret senast den 1 oktober 2009.
Bestämmelser om valbarhet till fullmäktige finns i 33 och 34 § i kommunallagen
(365/1995). Valbarhet behandlas också i Finlands Kommunförbunds cirkulär av den
26 mars 2008 (13/80/2008).
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5. Valmaterial
Vid kommunalvalet i Lovisa används samma handlingar och dokument som vid
kommunalval, med undantag av röstsedeln. Justitieministeriet låter trycka röstsedlarna och vid behov även andra handlingar och blanketter.
Röstsedeln är annars likadan som vid kommunalvalet 2008, men nu lyder texten på
röstsedeln ”Loviisan kunnallisvaalit / 2009 / Kommunalval i Lovisa”. Sisäsuomi Oy
skickar röstsedlarna före slutet av augusti direkt till centralvalnämnden i Lovisa.
Röstsedlarna för kommunalvalet 2008 får under inga omständigheter användas.
Centralvalnämnden i Lovisa ska själv i god tid före förhandsröstningen beställa alla
andra handlingar och blanketter den behöver hos Itella Oy, faxnummer 020 538 8498
eller e-post pekka.mekkonen@itella.com .
Tieto Finland Oyj skickar blanketterna som behövs vid resultatuträkningen till centralvalnämnden.
6. Valanvisningar
Vid valet iakttas i tillämpliga delar valanvisningarna nr. 1, 2, 3 och 4 (18.6.2008, dnr
OM 5/51/2008) som justitieministeriet fastställt för kommunalvalet 2008.
7. Användning av valdatasystemet
Vid kommunalvalet i Lovisa används valdatasystemet enligt följande:
1) Rösträttsregistret upprättas enligt normalt förfarande och kan enligt centralvalnämndens beslut användas även på ett allmänt förhandsröstningsställe.
2) Centralvalnämnden ska själv skriva ut vallängderna för röstningen på valdagen ur
valdatasystemet senast lördagen den 24 oktober 2009. Vallängden har lösa blad och
är en s.k. stående modell (stående A4).
3) Centralvalnämnden kan använda kandidatregistret och resultatuträkningssystemet
enligt normalt förfarande.
Vid användning av rösträttsregistret, kandidatregistret och resultatuträkningssystemet
iakttas i tillämpliga delar VAT-anvisningarna nr. 1, 4, 5, 6, 7A och 7B (31.5.2008,
OM 5/51/2008) justitieministeriet fastställt för kommunalvalet 2008.
8. Röstningsområdesindelningen och röstningsställena
Enligt 23 § i kommunindelningslagen ska organisationskommissionen besluta om
röstningsområdesindelningen i den nya kommunen. I praktiken betyder detta att
kommunernas nuvarande röstningsområden kan sammanslås, men i detta sammanhang bör gränserna för röstningsområdena inte ändras. Den nya röstningsområdesindelningen ska meddelas magistraten i Borgå så snart som möjligt.
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Organisationskommissionen beslutar om antalet allmänna förhandsröstningsställen
och var de ska ligga samt de dagar och de tider då förhandsröstningsstället är öppet
med beaktande av vad som föreskrivs i 9, 47 och 48 § i vallagen. Organisationskommissionen kan till ett allmänt förhandsröstningsställe förordna antingen kommunens ämbetsverk eller inrättningar eller skaffa utrymmena eller personalen eller båda
i sin helhet eller delvis från en pålitlig organisation som är verksam i kommunen, såsom statliga ämbetsverk och inrättningar som är verksamma i kommunen eller Itella
Abp. Justitieministeriet kommer inte att ingå några ramavtal om ordnandet av förhandsröstningen med utomstående instanser i anslutning till kommunalvalet i Lovisa
2009. Om kommunen ingår ett avtal med någon utomstående instans om ordnandet
av förhandsröstningen ska den själv stå för de kostnader som användningen av en utomstående instans förorsakar.
Centralvalnämnden ska så snart som möjligt, dock senast den 28 augusti 2009 meddela de allmänna förhandsröstningsställen och röstningsställena på valdagen samt deras adresser till Befolkningsregistercentralen (timo.salovaara@vrk.fi). Centralvalnämnden ska se till att uppgifterna för de allmänna förhandsröstningsställena samt
deras adresser publiceras i god tid före förhandsröstningen på kommunernas webbplatser.
9. Kostnader
I fråga om kostnaderna för kommunalvalet i Lovisa gäller vad som föreskrivs i 188 §
i vallagen.
10. Anmälan om valfinansiering
Vid kommunalvalet i Lovisa följs lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009),
som trädde i kraft den 1 maj 2009.
Kandidaten kan före valdagen till statens revisionsverk lämna in en frivillig förhandsredovisning med en plan för valfinansieringen och kostnaderna för valkampanjen.
Vid kommunalval är den som valts till fullmäktigeledamot och den som valts till ersättare för ledamot skyldig att göra anmälan om valfinansiering.
Anmälan om valfinansiering ska lämnas in till statens revisionsverk inom två månader efter det att valresultatet har fastställts, dvs. senast den måndagen den 28 december 2009. Redovisningen kan lämnas på en blankett som har fastställts av statens revisionsverk.
Närmare information om anmälan om valfinansiering finns på statens revisionsverks
webbplats på www.vaalirahoitusvalvonta.fi/sv/.
Statens revisionsverk övervakar att skyldigheten att redovisa valfinansieringen fullgörs.
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11. Övrigt
För ytterligare information om valet kan ni kontakta
- valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn (09) 1606 7572, arto.jaaskelainen@om.fi,
- konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn (09) 1606 6720, jussi.aaltonen@om.fi
- avdelningssekreterare Terttu Belgasem, tfn (09) 1606 7563, terttu.belgasem@om.fi,
- VAT-frågor: överinspektör Jukka Leino, tfn 050 515 1525, jukka.leino@om.fi.

Valdirektör

Arto Jääskeläinen

Konsultativ tjänsteman

Jussi Aaltonen

BILAGA: Tidsplan
FÖR KÄNNEDOM:
Statens revisionsverk
Finansministeriet, kommunavdelningen
Befolkningsregistercentralen / Timo Salovaara
Magistraten i Borgå
Finlands Kommunförbund/ Heikki Harjula
Tieto Finland Oyj / Olli Pitkänen
Itella Oyj / Risto Puranen

