JUSTITIEMINISTERIET

Allmänna avdelningen
Valenheten

27.2.2004

JM 4/51/2004

Landskapet Ålands valkretsnämnd

EUROPAPARLAMENTSVALET: Valanvisningarna och valdatasystemet (VAT)

Justitieministeriet önskar att valkretsnämnderna fäster uppmärksamhet vid
det följande:
1. Valanvisningarna
Justitieministeriet har inför Europaparlamenstvalet som förrättas den 13
juni 2004 fastställt följande valanvisningar:
Nr

Namn

1
2
3
4

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

5
6
7

På uppdrag av justitieministeriet distribuerar Atkos Oy under tidsperioden
1-15.3.2004 till valkretsnämnderna samtliga valanvisningar. Anvisningarna
är avsedda för valkretsnämndernas egen användning.

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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2. Om användningen av valdatasystemet
Valkretsnämnden använder vid Europaparlamentsvalet det centraliserade
systemet för resultaträkning i valdatasystemet. Helsingfors valkretsnämnd
använder dessutom kandidatregistret.
Valdatasystemet är funktionellt centraliserad i TietoEnators centraldator.
Datakommunikationsförbindelserna skall arrangeras enligt instruktionerna
i datakommunikationsanvisningen (av den 27 september 2002; dnr JM
2/51/2002) som justitieministeriet fastställt.
Justitieministeriet har fastställt följande bruksanvisningar för valdatasystemet (VAT-bruksanvisningar):
Nr

Namn

1

Anvisningar om rösträttsregistret för kommunala centralvalnämnden
Anvisningar om rösträttsregistret för magistraten
Anvisningar om rösträttsregistret för valförrättare på de allmänna
förhandsröstningsställena i hemlandet
Anvisning om kandidatregistret för Helsingfors valkretsnämnd
Anvisning om systemet för resultaträkning för kommunala centralvalnämnden (KuntaVAT)
Anvisning om systemet för resultaträkning för valkretsnämnden
(Preliminär räkning)
Anvisning om systemet för resultaträkning för valkretsnämnden
(Kontrollräkning)

2
3
4
5
6A
6B

På uppdrag av justitieministeriet skickar TietoEnator i början av mars 2004
till valkretsnämnderna de användarnamn som behövs för användningen av
valdatasystemet samt VAT-bruksanvisningarna 6A och 6B. Till Helsingfors valkretsnämnd skickas dessutom VAT-bruksanvisning nr 4.
Tidsplanen för användningen av valdatasystemet är för valkretsnämndernas del enligt följande:
10.3.2004: Valdatasystemets testversion öppnas.
19.4.2004: Basuppgifterna har införts i systemet.
25.4.2004: Testversionen för kandidatregistret stängs.
26.4.2004: Kandidatregistrets produktionsversion öppnas.
30.4.2004: Valkretsnämnden skall meddela justitieministeriet och TietoEnator namnen på de personer som ansvarar för resultaträkningen och
tillkännagivandet.
14.5.2004: Kommunen skall senast i detta skede anmäla om den kommer
att använda rösträttsregistret och systemet för resultaträkning.
25.5.2004: Generalrepetition för systemet för resultaträkning.
1.6.2004: Reservrepetition för systemet för resultaträkning.
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Justitieministeriet och TietoEnator 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.
Var och en valkretsnämnd skall före den 23 april 2004 meddela Helsingfors valkretsnämnd:
- huruvida sammanställningarna av kandidatlistorna skall sändas a) till
ifrågavarande valkretsnämnde för att vidarebefordras till centralvalnämnderna eller b) direkt till centralvalnämnderna inom ifrågavarande
valkret, och
- oberoende av vilketdera alternativ valkretsnämnden väljer skall den ange exakt hur många exemplar som behövs och var de skall distribueras
samt tydliga leveransadresser.
4. Ändring i vallagen
Regeringens proposition om ändring av 82 § vallagen (RP 1/2004) gällande
bl.a. rösträkningen i små röstningsområden och tryggande av valhemligheten lämnades till riksdagen den 6 februari 2004. Propositionen finns i sin
helhet på webbadressen www.vaalit.fi. Lagändringen avses träda i kraft redan den 1 april 2004 och sålunda kommer den att tillämpas i det stundande
Europaparlamentsvalet.
En av valkretsnämndens förberedande uppgifter är att sammanställa de
meddelanden från centralvalnämnderna som gäller små röstningsområden
som avses i 82 § vallagen och de andra röstningsområden som sammanförs
med dem vid resultaträkningen samt utan dröjsmål meddela TietoEnator
dessa röstningsområden.
5. Tidsplan för den närmaste framtiden
Viktiga datum under mars-juni är som följer:
23.4.2004: Uppgifterna i rösträttsregistret och registret över röstningsställen i valdatasystemet fastställs.
26.4.2004 (senast): Justitieministeriet meddelar Helsingfors valkretsnämnd vilka partier som är upptagna i partiregistret och vilka personer som
är berättigade att teckna respektive partis namn; Partierna meddelar Helsingfors valkretsnämnd deras valombuds namn; Helsingfors valkretsnämnd
har i sitt första lagstadgade sammanträde.
4.5.2004: Kandidatansökan och anmälan om valförbund och gemensam
lista ges in till Helsingfors valkretsnämnd.
13.5.2004: Helsingfors valkretsnämnd fastställer sammanställningen av
kandidatlistorna och sörjer för dess distribution.
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26.5.2004: Förhandsröstning på finska fartyg som befinner sig utomlands
börjar.
2-5.6.2004: Förhandsröstning utomlands.
2-8.6.2004: Förhandsröstning i Finland.
13.6.2004: Valdagen.
14.6.2004: Valkretsnämnden inleder kontrollräkningen av de röster som avgetts på valdagen.
16.6.2004: Helsingfors valkretsnämnd fastställer valresultatet.
6. Övrigt
Valanvisningarna och VAT-bruksanvisningarna 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 justitieminiteriets valenhet eller, i fråga om adb-frågor, TietoEnators valtjänst
kontaktas för ytterligare upplysningar. Kontaktuppgifterna finns nedan och
i slutet av valanvisningarna och VAT-bruksanvisningarna.
Om allt går enligt planerna kommer justitieministeriet inte att skicka några
andra anvisningar om regelbunden förrättning av Europaparlamentsval utöver de valanvisningar och VAT-bruksanvisningar som nämns i detta brev.
Ministeriet önskar kommunala centralvalnämnderna framgång i förrättningen av Europaparlamentsvalet.
7. Valkretsnämndens kontaktinformation
Valkretsnämnderna bör kontrollera sina kontaktuppgifter på justitieministeriets webbplats (adress: www.vaalit.fi/15218.htm) och meddela möjliga
ändringar utan dröjsmål till avdelningssekreterare Terttu Belgasem (kontaktinformation nedan).
8. Ytterligare upplysningar
Ytterligare upplysningar i valfrågor lämnas på justitieministeriet av
- www.vaalit.fi,
- valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn (09) 1606 7572,
arto.jaaskelainen@om.fi;
- regeringssekreterare Anu Laaksonen, tfn (09) 1606 7620,
anu.laaksonen@om.fi;
- avdelningssekreterare Terttu Belgasem, tfn (09) 1606 7563,
terttu.belgasem@om.fi och
- (VAT-frågor) överinspektör Jukka Leino, tfn (03) 622 3611,
jukka.leino@om.fi.
TietoEnators kontaktinformation finns i slutet av VAT-bruksanvisningarna.
Slutligen konstateras att Posten Finlands nya kontaktperson i fråga om
kommunikations- och logistiktjänster i anslutning till valärenden är försäljningschef Risto Puranen. Valkretsnämnden kan kontakta honom i det fall
att den vill använda postens tjänster valkuverten och röstsedlarna över-
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sänds från kommunerna till valkretsnämnderna. Risto Puranens kontaktuppgifter är enligt följande: tfn 020 451 4643 och 040 050 3952, fax 020
451 5396, e-post risto.puranen@posti.fi

BILAGOR:

Avdelningschef
Överdirektör

Risto Jalli

Valdirektör

Arto Jääskeläinen

VAT-anvisningarna 6A och 6B

