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Kommunala centralvalnämnder i landskapet Åland

RIKSDAGSVALET 2007: kontroll av registret över förhandsröstningsställen, valanvisningarna, utbildning osv.

Justitieministeriet önskar att centralvalnämnderna beaktar det följande:
1. Meddelande av uppgifterna om de allmänna förhandsröstningsställena till registret över förhandsröstningsställena
Befolkningsregistercentralen har den 5 oktober 2006 i sitt brev nr. 2095/330/2006 till
centralvalnämnderna sänt ett utdrag ur registret över förhandsröstningsställen med uppgifterna om de allmänna förhandsröstningsställena som finns i kommunen samt gett anvisningar om hur korrigeringar i uppgifterna skall anmälas. Som redan konstaterats i justitieministeriets brev den 18 september 2006 är den absoluta tidsgränsen för meddelande av uppgifterna om förhandsröstningsställena till Befolkningsregistercentralens register över röstningsställen torsdagen den 4 januari 2007.
Den ovan nämnda tidsgränsen beror på att till meddelandekortet som postas till var och
en röstberättigad bifogas en förteckning över de förhandsröstningsställen som finns i väljarens valkrets. Centralvalnämnden skall se till att korrekta uppgifter meddelas till
registret i tid.
2. Valanvisningarna
På uppdrag av justitieministeriet distribuerar Itella Suomi Oy under tidsperioden
19.12.2006 – 2.1.2007 till centralvalnämnderna följande justitieministeriets valanvisningar:
Nr
1
2
3
4

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

Om det uppstår problem kan justitieministeriets valenhet kontaktas för ytterligare upplysningar. Kontaktuppgifterna finns i slutet av valanvisningarna.

Besöksadress
Södra esplanaden 10
00130 HELSINGFORS

Postadress
PB 25
00023 STATSRÅDET

Telefon
(09) 160 03

Telefax
(09) 1606 7730

E-post
kirjaamo.om@om.fi
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Centralvalnämnderna skall i god tid före valet vidarebefordra valanvisningarna till övriga valmyndigheter i kommunen. Valanvisning nr 4 behöver dock inte vidarebefordras
till postkontoren som är förhandsröstningsställen, eftersom postkontoren får dem direkt
från justitieministeriet.
Eventuella tilläggsbeställningar av valanvisningarna görs till Itella Suomi.
3. Distribution av valmaterial
Valmaterialet (röstsedlar, kuvert, blanketter) distribueras till centralvalnämnderna i början av februari. Tilläggsbeställningar görs till Posten på Åland / kassachef Tina Hietanen-Rauttu, e-post: tina.hietanen-rauttu@posten.ax , tfn (018) 636 663 eller 040 5635
147.
4. Användningen av valdatasystemet
I likhet med tidigare val kan centralvalnämnden i Marienhamn använda valdatasystemet
(VAT).
TietoEnator distribuerar följande VAT-anvisningar (ungefär samtidigt med valanvisningarna):
Nr
1
3
5
7

Namn
Anvisningar om rösträttsregistret för kommunala centralvalnämnden
Anvisningar om rösträttsregistret för valförrättare på de allmänna
förhandsröstningsställena i hemlandet
Anvisning om systemet för resultatuträkning för kommunala
centralvalnämnden
Datakommunikationsanvisningen

TietoEnator skickar till centralvalnämnden tillsammans med VAT-anvisningarna ett s.k.
tekniskt utdrag, av vilket framgår kommunens användarnamn, ip-adresser och kontaktpersoner. Centralvalnämnden skall kontrollera utdraget och meddela eventuella ändringar per e-post till vaali.palvelu@tietoenator.com.
Valdatasystemets testmiljö öppnas den 2 januari 2007 och efter detta kan och bör t.ex.
registrering av förhandsröster övas i denna miljö. Testmiljön är öppen fram till den 6
mars 2007.
Centralvalnämnden skall delta i generalrepetitionen för förhandsröstningen den 1 februari 2007 och generalrepetitionen för resultatuträkningen den 27 februari 2007 enligt de
närmare anvisningar som justitieministeriet och TietoEnator ger senare.
Frågor som gäller användningen av VAT kan skickas till ovan nämnda e-postadress.
5. Informationsmöte 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.
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Mötet ordnas fredagen den 9 februari 2007 klockan 13.00 -15.00 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.
13.00 Mötet öppnas
13.05 Centralvalnämndens uppgifter
- Tillkännagivande
- Valmaterial
- Vallängder
- Förberedelser inför förhandsröstning och röstning på valdagen
- Granskning av förhandsröstningar
- Resultaträkning
- Små röstningsområden
Förhandsröstningen och röstning på valdagen
14.30 Valkretsnämndens tillkännagivanden
15.00 Avslutning

Valdirektör

Arto Jääskeläinen

Överinspektör

Jussi Aaltonen

FÖR KÄNNEDOM

Valkretsnämnden i landskapet Åland
Tina-Hietanen Rauttu / Posten på Åland

