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Valkretsnämnden

RIKSDAGSVALET 2007
Riksdagsvalet förrättas söndagen den 18 mars 2007. Förhandsröstning ordnas i hemlandet 7–13 mars 2007 och utomlands 7–10 mars 2007. Mer detaljerad tidsplan för valet ingår som bilaga till detta brev.
1. Valkretsnämndens uppgifter
Valkretsnämndernas uppgifter regleras i huvudsak i 11, 12, 30-45, 84-99
och 126 § i vallagen (714/1998). Dessa bestämmelser har inte ändrats sedan det senaste riksdagsvalet.
2. Justitieministeriets föreskrifter och anvisningar
Justitieministeriet utarbetar och distribuerar under december till valkretsnämnderna följande föreskrifter och anvisningar:
-valanvisning nr 7 (Valkretsnämndens uppgifter),
-VAT-anvisning nr 4 (Anvisningar om kandidatregistret),
-VAT-anvisning nr 4a (Anvisningar om kandidatregistret, uVAT),
-VAT-anvisning nr 6A (Anvisning om resultatuträkningssystemet, preliminärräkning),
-VAT-anvisning nr 6B (Anvisning om resultatuträkningssystemet, kontrollräkning) och
-VAT-anvisning nr 7 (Datakommunikationsanvisning).
Valanvisningarna och VAT-anvisningarna innehåller i princip alla föreskrifter, anvisningar och tidsplaner 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, TietoEnators valtjänst kontaktas för ytterligare upplysningar. Kontaktuppgifterna
finns i slutet av valanvisningarna och VAT-anvisningarna
I detta riksdagsval används för första gången valdatasystemets nya kandidatdatassystem (kandidatregister). Anvisningar om användningen av det
nya systemet finns i VAT-anvisning nr 4a. Det gamla systemet fungerar
som reservsystem och det används om det uppstår betydliga problem i det
nya systemet.
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4. Valkretsnämndernas informationsmöte
Justitieministeriet ordnar ett traditionellt informationsmöte för valkretsnämndernas ordföranden och sekreterare. I mötet behandlas närmast frågor
som har att göra med kandidatuppställning och resultatuträkning.
Tid: torsdagen den 4 januari 2007 klockan 9-14.30
Plats: Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11, 00170 Helsingfors, sal 15.
Det preliminära programmet är enligt följande (tiderna kan ännu ändras):
08.45-09.30 Morgonkaffe
09.30-09.35 Mötet öppnas
09.35-10.00 Det första informationsmötet för valkretsnämndernas
centralnämnder för hundra år sedan (8-9.1.1907)
10.00-10.30 Tidsplan för riksdagsvalet 2007 och läget med förberedelserna
10.30-11.30 Kandidatuppställning, bl.a.
-presentation av det nya kandidatuppgiftssystemet
-partiregistret
-upprättande av sammanställningen av kandidatlistorna
(tryck, distribution, nummer osv.)
11.30-12.30 Lunch och kaffe
12.30-13.30 Rösträkning och fastställande av valresultatet, bl.a.
-grunderna för ogiltiga röstsedlar
-transport av valkuvert och röstsedlar
-fullmakterna
13.30-14.00 Proportionaliteten vid riksdagsval och andra
utvecklingsprojekt
Eventuella andra ärenden
14.00-14.30 Mötet avslutas
Eventuella förhinder skall anmälas senast den 27 december 2006 till justitieministeriet till avdelningssekreterare Terttu Belgasem, tfn (09) 1606 7563,
fax (09) 1606 7735 eller terttu.belgasem@om.fi.
5. Övrigt
Valkretsnämnderna skall kontrollera sina kontaktuppgifter på webbadressen www.vaalit.fi/15218.htm och anmäla eventuella ändringar till justitieministeriet per e-post terttu.belgasem@om.fi.
Ny upplaga av Lauri Tarastis bok Vaali- ja puoluelainsäädäntö gavs ut i
oktober 2006. Valkretsnämnden bör gärna ha denna bok till sitt förfogande.
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Valdirektör

Arto Jääskeläinen

Överinspektör

Jussi Aaltonen

BILAGA:

Vissa tidsfrister vid riksdagsvalet som förrättas den 18 mars 2007

DISTRIBUTION:

Valkretsnämndernas
www.vaalit.fi.

FÖR KÄNNEDOM:

Lauri Hyytiäinen (Edita Oyj), Olli Pitkänen (TietoEnator Oyj),
Risto Puranen (Posten Finland Abp) (punkterna 1-2 och 4-5 i brevet)

ordförande

och

sekreterarna

som

nämns

Justitieministeriets servicecentral, justitieministeriets betalningscentraler
och löneförvaltningsavdelningen vid länsstyrelsen i Södra Finlands län

på

