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1053/330/2008

Kommunstyrelsen (exkl. kommunerna på Åland)
Hänvisning: Justitieministeriets VAT-anvisning nr 2, Anvisningar för kommunens centralvalnämnd
om användning av basdata- och röstningsställesystemet, OM 5/51/2008, 31.5.2008
KOMMUNALVALET 2008; ändringar i valdatasystemet, utbildning för centralvalnämnderna,
OM 12/51/2008, 24.4.2008

Ärende: Meddelande av uppgifterna om röstningsställena vid kommunalvalet 2008

1.

Allmänt
I enlighet med 9 § i vallagen ska kommunstyrelsen se till att i det register över
röstningsställen som Befolkningsregistercentralen för, utan dröjsmål och på det sätt
som Befolkningsregistercentralen bestämmer, i fråga om varje allmänt
förhandsröstningsställe i kommunen antecknas namnet, besöksadressen samt de
dagar och de tider då förhandsröstningsstället är öppet samt namnet på och
besöksadressen för röstningsstället på valdagen samt övriga uppgifter som
justitieministeriet föreskriver.
Uppgifterna om röstningsställena vid kommunalvalet 2008 meddelas delvis via det
gamla och delvis via det nya systemet.
Uppgifterna om röstningsställena på valdagen och de kontaktuppgifter för
kommunens centralvalnämnd som ska uppges på meddelandekorten meddelas via
det gamla systemet.
Uppgifterna om de allmänna förhandsröstningsställena i Finland meddelas via det
nya systemet så att kommunerna utan dröjsmål för in uppgifterna direkt i
valdatasystemet. Utrikesministeriet utför motsvarande lagringsarbete i fråga om
förhandsröstningsställena i utlandet.
Vid Befolkningsregistercentralen kontrolleras i valdatasystemet att varje kommun
enligt den kommunindelning som träder i kraft vid ingången av 2009 senast mitten
av augusti har sett till att uppgifterna om förhandsröstningsställena motsvarar
situationen vid kommunalvalet nästa höst.
Kommunstyrelsen ombeds tillkännage centralvalnämnden detta brev.

2.

Uppgifterna om röstningsställena på valdagen
Via magistraterna sände Befolkningsregistercentralen i februari basdata om
röstningsställena på valdagen och om kontaktuppgifterna för kommunernas
centralvalnämnder till kommunerna för granskning. I enlighet med anvisningarna i
bilagan till brev 284/330/08 av den 7 februari tillställde kommunerna
befolkningsdatasystemet uppgifterna om röstningsställena på valdagen, sådana de
gäller vid valet under tiden den 15 oktober 2008–14 oktober 2009. De slutliga
förteckningarna sänds till kommunerna vecka 25. De kommuner för vilka
kommunindelningsbeslutet fattas först i juni ska genast i början av juli meddela
uppgifterna i enlighet med den kommunindelning som träder i kraft vid ingången av
2009.
Uppgifterna om röstningsställena på valdagen antecknas på traditionellt sätt på det
meddelandekort som sänds till de röstberättigade. Om kommunen ännu i juli–
augusti upptäcker felaktigheter i uppgifterna om röstningsställena eller om ett
röstningsställe ändras av tvingande skäl, ska Befolkningsregistercentralen
omedelbart underrättas. I fråga om underrättelserna gäller det att ytterligare
försäkra sig om att meddelandet har tagits emot och att
Befolkningsregistercentralen har tagit ställning till om korrigeringen hinner bli
beaktad.
Uppgifterna om röstningsställena på valdagen förmedlas maskinellt från
befolkningsdatasystemet till valdatasystemet för kommunalvalet. Efter kommunalvalet
ska kommunerna uppdatera även uppgifterna om röstningsställena på valdagen
direkt till valdatasystemet, varvid valdatasystemet också i fråga om röstningsställena
på valdagen är ett sådant register över röstningsställen som avses i vallagen.

3.

Meddelande av uppgifterna om de allmänna förhandsröstningsställena
Under tiden juni–augusti ska kommunerna föra in uppgifterna om de allmänna
förhandsröstningsställena vid kommunalvalet direkt i valdatasystemet.
Befolkningsregistercentralen för inte längre något separat register över
förhandsröstningsställen och uppgifterna registreras inte i befolkningsdatasystemet.
Valdatasystemet fungerar som ett sådant register över röstningsställen som avses i
vallagen.
Delsystemet med data om röstningsställen i valdatasystemet står till kommunernas
förfogande i juni. I systemet har som basdata införts förhandsröstningsställena från
det förra riksdagsvalet så att datumen har ändrats till motsvarande dagar för
kommunalvalet nästa höst. Utgående från underlaget kan uppgifterna för vissa
kommunerna vara korrekta, vilket innebär att inga ändringar behöver göras. Också i
det fallet ska kommunen i enlighet med de anvisningar som nämns under punkten
”Hänvisning” kvittera till systemet att uppgifterna är riktiga inför kommunalvalet nästa
höst. I juni–augusti kommer justitieministeriet att fastställa valanvisningarna. Som nya
anvisningar ingår då de anvisningar för centralvalnämnderna som nämns under

punkten ”Hänvisning” och som gäller användningen av basdata och data om
röstningsställena.
På samma sätt som inför det förra valet antecknas uppgifterna om de allmänna
förhandsröstningsställena i de meddelandekort som sänds till de röstberättigade.
Kommunens centralvalnämnd ska se till att uppgifterna om de allmänna
förhandsröstningsställena har registrerats i valdatasystemet senast fredagen
den 15 augusti 2008 i enlighet med situationen vid kommunalvalet i oktober.
Om kommunen ännu mot slutet av augusti upptäcker felaktigheter i uppgifterna
om förhandsröstningsställena eller om uppgifterna om
förhandsröstningsställena ändras av tvingande skäl, ska
Befolkningsregistercentralen omedelbart underrättas. I fråga om
underrättelserna gäller det att ytterligare försäkra sig om att meddelandet har
tagits emot och att Befolkningsregistercentralen har tagit ställning till om
korrigeringen hinner bli beaktad.
Uppgifterna om förhandsröstningsställena i valdatasystemet ska i augusti stämma
överens med den kommunindelning som träder i kraft vid ingången av 2009. Om
beslutet om ändring i kommunindelningen fattas först i juni, ska den kommun som
bildas/den mottagande kommunen genast i juli se till att ändringarna registreras.
Kontaktpersoner vid Befolkningsregistercentralen är Timo Salovaara, tfn (09) 2291
6551 och Arja Lorentzen, tfn (09) 2291 6730. E-postadresserna följer modellen
fornamn.efternamn@vrk.fi.
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