JUSTITIEMINISTERIET

Förvaltningsenheten
Valfrågor

3.2.2009

OM 3/51/2009

Valkretsnämnden

EUROPAPARLAMENTSVALET: Valanvisningarna och valdatasystemet (VAT) m.m.
Europaparlamentsvalet förrättas söndagen den 7 juni 2009. Förhandsröstningsperioden i hemlandet är den 27.5-2.6.2009. Med stöd av 48 § 2 mom.
i vallagen (714/1998) förrättas förhandsröstnings dock inte på pingstdagen,
dvs. söndagen den 31 maj.
Förhandsröstningsperioden utomlands är den 27-30.5.2009 och på finska
fartyg kan förhandsröstningen inledas redan den 20 maj 2009.
Justitieministeriet önskar att valkretsnämnderna fäster uppmärksamhet vid
det följande:
1. Valanvisningarna
Justitieministeriet fastställer på våren 2009 följande valanvisningar för Europaparlamenstvalet:
Nr

Namn

1
2
3
4

Kommunala centralvalnämndens uppgifter
Valnämndens uppgifter
Förhandsröstning på anstalter och hemmaröstning
Förhandsröstning på de allmänna förhandsröstningsställena i
hemlandet
Förhandsröstning utomlands
Magistratens uppgifter
Valkretsnämndens uppgifter

5
6
7

Valkretsnämndens uppgifter ingår i valanvisningen nr. 7. På samma sätt
som förut skickas även andra anvisningar till valkretsnämnden.

Besöksadress
Södra esplanaden 10
HELSINGFORS

Postadress
PB 25
00023 STATSRÅDET

Telefon
(09) 160 03

Telefax
(09) 1606 7730

E-post
justitieministeriet@om.fi
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2. Om användningen av valdatasystemet
Valkretsnämnden använder vid Europaparlamentsvalet det centraliserade
systemet för resultaträkning i valdatasystemet. Helsingfors valkretsnämnd
använder dessutom kandidatregistret.
Justitieministeriet har fastställt följande anvisningar för valdatasystemet
(VAT-anvisningar):
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8A
8B

Namn
Inloggning i valdatasystemet och datakommunikationsanvisning
Anvisningar om basdata- och röstningsställesystemet för kommunala
centralvalnämnden
Anvisningar om rösträttsregistret för magistraten
Anvisningar om rösträttsregistret för kommunala centralvalnämnden
Anvisningar om rösträttsregistret för valförrättare på förhandsröstningsställena i hemlandet
Anvisningar om kandidatregistret för Helsingfors valkretsnämnd
Anvisningar om resultatuträkningssystemet för kommunala centralvalnämnden (Preliminärräkning)
Anvisningar om resultatuträkningssystemet för valkretsnämnden
(Preliminärräkning)
Anvisningar om resultatuträkningssystemet för valkretsnämnden

På uppdrag av justitieministeriet skickar TietoEnator Oyj (nedan Tieto)
under mars 2009 till valkretsnämnderna de användarnamn som behövs för
användningen av valdatasystemet samt VAT-anvisningarna 1, 8A och 8B.
Till Helsingfors valkretsnämnd skickas dessutom VAT-anvisning nr 6.
Tidsplanen för användningen av valdatasystemet är för valkretsnämndernas del enligt följande:
24.3.2009: Kandidatregistrets testmiljö öppnas.
20.4.2009: Kandidatregistrets produktionsmiljö öppnas.
30.4.2009: Valkretsnämnden ska meddela justitieministeriet och Tieto
namnen på de personer som ansvarar för resultaträkningen och tillkännagivandet.
19.5.2009: Generalrepetition för systemet för resultatuträkning (kl. 16.15).
Justitieministeriet och Tieto kommer att ge närmare anvisningar om ordnandet av generalrepetitionen per e-post till de personer som ansvarar för
resultaträkningen.
3. Myndighetsuppgifter vid kandidatuppställning
Myndighetsuppgifterna vid kandidatuppställningen i Europaparlamentsval
sköts av Helsingforsvalkretsnämnd. Tidsplanen för de centrala uppgifterna
vid kandidatuppställning finns i valanvisning nr 7.
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Var och en valkretsnämnd ska före den 24 april 2009 meddela Helsingfors
valkretsnämnd
- om sammanställningarna av kandidatlistorna ska sändas a) till ifrågavarande valkretsnämnd för att vidarebefordras till centralvalnämnderna
eller b) direkt till centralvalnämnderna inom ifrågavarande valkrets
samt
- exakt hur många exemplar som behövs och var de ska distribueras samt
tydliga leveransadresser.
Meddelandena skickas per e-post till kaija.nykanen@om.fi.
Kontaktuppgifterna för Helsingfors valkretsnämnd är
- Esko Sorvali, tfn (09) 1606 7535 eller 050 5544 761,
- Heikki Liljeroos, tfn (09) 1606 7608 eller 050 5160 213 och
- Kaija Nykänen, tfn (09) 1606 7534 eller 050 5680 051.
- E-postadress: förnamn.efternamn@om.fi.
4. Tidsplan för den närmaste framtiden
Viktiga datum är som följer:
April 2009:
- Uppgifterna i rösträttsregistret fastställs 17.4
- Valombuden ska meddelas till Helsingfors valkretsnämnd 20.4
- Kandidatansökan ska ges in till Helsingfors valkretsnämnd senast 28.4
kl.16.
Maj 2009:
- sammanställningen av kandidatlistorna fastställs 7.5 och publiceras på
valwebbplatsen 8.5
- anmälan till hemmaröstning ska lämnas in senast 26.5 före kl. 16
- Förhandsröstning i Finland och utomlands inleds (på finska fartyg kan
röstningen inledas redan 20.5)
- Förhandsröstning utomlands slutar 30.5
Juni 2009:
- Förhandsröstning i Finland slutar 2.6
- Valdagen 7.6
- Valkretsnämnderna fastställer valresultatet och meddelar det till Helsingfors
valkretsnämnd som fastställer valresultatet i hela landet 10.6
Närmare tidsplan för Europaparlamentsvalet finns under adress
www.vaalit.fi
6. Valkretsnämndens kontaktuppgifter
Valkretsnämnderna ska kontrollera sina kontaktuppgifter på justitieministeriets webbplats (adress: www.vaalit.fi/16731.htm) och meddela eventuella
ändringar utan dröjsmål till avdelningssekreterare Terttu Belgasem (kontaktinformation nedan).
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7. Övrigt
Val- och VAT-anvisningarna innehåller i princip alla föreskrifter och anvisningar som behövs vid valarbetet. Det är således skäl att omsorgsfullt
sätta sig in i dem. Om det uppstår problem kan och bör justitieministeriets
valenhet eller, i fråga om adb-frågor, justitieförvaltningens datateknikcentral och Tietos valtjänst kontaktas för ytterligare upplysningar. Kontaktuppgifterna finns nedan och i slutet av val- och VAT-anvisningarna.
8. Ytterligare upplysningar
Ytterligare information om val finns på justitieministeriets valsidor på
www.vaalit.fi.
Vid justitieministeriet ges information av:
– valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn (09) 1606 7572,
– konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn (09) 1606 7620,
– avdelningssekreterare Terttu Belgasem, tfn (09) 1606 7563
– överinspektör Jukka Leino (VAT -frågor), tfn 010 36 64611
E-postadress: förnamn.efternamn@om.fi
Tietos kontaktinformation finns i slutet av VAT-anvisningarna.
Valkretsnämnden kan kontakta Risto Puranen vid Itella Oyj i det fall att
den vill använda postens tjänster när valkuverten och röstsedlarna översänds från kommunerna till valkretsnämnderna. Risto Puranens kontaktuppgifter är enligt följande: tfn 020 451 4643 och 040 050 3952, fax 020
451 4649, e-post risto.puranen@itella.com

Valdirektör

Arto Jääskeläinen

Konsultativ tjänsteman

Jussi Aaltonen

