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JM 15/51/2002

Kommunala centralvalnämnder (med undantag av Åland)

RIKSDAGSVALET 2003: Valanvisningar, utbildning osv.

Justitieministeriet önskar att centralvalnämnderna fäster uppmärksamhet
vid det följande:
1. Valanvisningar
På uppdrag av justitieministeriet distribuerar Atkos Oy under tidsperioden
2-9.12.2002 till centralvalnämnderna följande valanvisningar:
Nr.

Namn

1
2
3
4

Kommunala centralvalnämndens uppgifter
Valnämndens uppgifter
Förhandsröstning i anstalt och hemmaröstning
Förhandsröstning på de allmänna förhandsröstningsställen i
hemlandet

Centralvalnämnderna skall i god tid före valet distribuera valanvisningarna
till kommunens andra valmyndigheter. Valanvisning nr 4 behöver dock
inte distribueras till postkontor som är förhandsröstningsställen, eftersom
dessa får valanvisningen direkt från justitieministeriet.
Eventuella tilläggsbeställningar görs direkt till Atkos Oy.
2. Kursdagar för centralvalnämnderna
Justitieministeriet ordnar 11 kursdagar som är främst avsedda för
sekreterare och ordförande i kommunala centralvalnämnder eller för adbkontaktpersoner. Deltagarna behöver inte skilt anmäla sig till kursdagen
utan det räcker att deltagarna kommer till kursplatsen. Vi rekommenderar
dock att högst två personer per kommun deltar i kursdagen, eftersom
utrymmen som reserverats för kursen är begränsade. Om kommunen
önskar att en tredje person deltar i kursen ber vi kommunen skilt anmäla
detta till justitieministeriets avdelningssekreterare Annika Peltoranta.

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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Deltaga nde i kursen är avgiftsfritt, men ministeriet ersätter dock inte
deltagarnas rese- eller matkostnader.
Alla kurser, med undantag av en, ordnas på finska. Under alla kursdagar är
det dock möjligt att vid behov ställa frågor på svenska. Den svenska
kursdagen ordnas i Vasa på fredagen den 17 januari 2003 och kursen är
öppen för alla svenska centralvalnämnder i Finland.
Ytterligare upplysningar om kurserna ges vid behov av
avdelningssekreterare Annika Peltoranta per telefon (09) 1606 7563, per
fax (09) 1606 7735 eller per e-post annika.peltoranta@om.fi.
Det preliminära programmet för kurserna presenteras nedan. Även tiderna
är preliminära och detta innebär att tiden som reserverats för vart ärende
kan dras ut efter behov. Deltagarna kan under hela kursdage n ställa frågor
till föreläsarna.
PROGRAM:
9.30

Kursdagen öppnas

9.35

Centralvalnämndens uppgifter
-Tillkännagivande
-Introduktion
-Valmaterial
-Vallängder
-Förberedelser inför förhandsröstning och röstning på
valdagen
-Granskning av förhandsröstningar
-Små röstningsområden

11.30

Lunch

12.30
13.00

Valkretsnämndens tillkännagivanden
Valdatasystemet
-Rösträttsregistret
-Resultaträkningssystemet

14.00

Förrättande av förhandsröstningen

15.00

Avslutning

KURSERNA ordnas som följer (gatuadresserna är på finska eftersom de
även i de bifogade kartorna är på finska):
1) Jyväskylä (Kommunala centralvalnämnder i Mellersta Finlands
valkrets)
Tid: Tisdag 7.1.2003.
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Plats: Hotel Best Western Priimus/auditorium.
Taulumäentie 45
40200 Jyväskylä.
2) S:t Michel (Kommunala centralvalnämnder i Södra Savolax valkrets och
Kymmene valkrets)
Tid: Onsdag 8.1.2003
Plats: Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli / Kamarimusiikkisali.
Sointukatu 1
50100 S:t Michel.
3) Kuopio (Kommunala centralvalnämnder i Norra Savolax valkrets och
Norra Karelens valkrets)
Tid: Torsdag 9.1.2003
Plats: Kuopio universitet, Tietoteknia / Auditorium.
Savilahdentie 6
70210 Kuopio.
4) Rovaniemi (Kommunala centralvalnämnder i Lapplands valkrets)
Tid: Måndag 13.1.2003.
Plats: Statshuset / Valtuustosali.
Hallituskatu 7
96100 Rovaniemi
5) Uleåborg (Kommunala centralvalnämnder i Uleåborgs valkrets)
Tid: Tisdag 14.1.2003.
Plats: Nuoriso- ja kulttuurikeskus/ iso-sali.
Hallituskatu 7
90015 Uleåborg stad
7) Vasa (på finska; Kommunala centralvalnämnder i Vasa valkrets)
Tid: Torsdag 16.1.2003.
Plats: Hotel Radisson SAS Royal Hotel / Auditorium.
Hovioikeudenpuistikko 18
65100 Vasa.
8) Vasa (på svenska; öppen för alla svenska centralvalnämnder)
Tid: Fredag 17.1.2003.
Plats: Hotel Radisson SAS Royal Hotel / Auditorium.
Hovioikeudenpuistikko 18
65100 Vasa.
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9) Tavastehus (Kommunala centralvalnämnder i Tavastlands valkrets)
Tid: Måndag 20.1.2003.
Plats: Hotel Rantasipi Aulanko- Tawastisali.
Aulangontie 93
13210 Tavastehus
10) Tammerfors (Kommunala centralvalnämnder i Birkalands valkrets och
Satakunta valkrets)
Tid: Tisdag 21.1.2003.
Plats: Tampere-talo / Studio.
Yliopistonkatu 55
33101 Tammerfors
11) Åbo (Kommunala centralvalnämnder i Egentliga Finlands valkrets)
Tid: Onsdag 22.1.2003
Plats: Mauno Koivisto Keskus/auditorium.
BioCity
Tykistönkatu 6 A
20520 Åbo
12) Vanda (Kommunala centralvalnämnder i Helsingfors valkrets och
Nylands valkrets)
Tid: Torsdag 23.1.2003.
Plats: Vetenskapscentret Heureka / Auditorium.
Tiedepuisto 1
01301 Vanda
3. Valdatasystemet och VAT-bruksanvisningar
Som bilaga till sitt brev av den 18 november 2002 (dnr 2/51/2002)
skickade
justitieministeriet
till
centralvalnämnderna
VATbruksanvisningar för användningen av valdatasystemet samt ett tekniskt
utdrag med uppgifter om bl.a. användarnamnen för systemet. Eventuella
tilläggsbeställningar av VAT-bruksanvisningarna görs till TietoEnator.
4. Tidtabell för nära framtiden
Viktiga datum under november- januari är som följer:
22.11.2002: Skolningsversionen av valdatasystemet öppnas.
29.11.2002: Centralvalnämnden skall återsända den korrigerade
blanketten för distribution av valmaterial till Atkos Oy (Pirjo Salmi, fax
0205 388 499; (JM:s brev 4 november 2002).
2-9.12.2002: Valanvisningarna distribueras till centralvalnämnderna.
3.12.2002: HOD-belastningstest för valdatasystemet.
5.12.2002: Kommunstyrelsen skall senast i detta skede fatta beslut om
allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet.
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13.12.2002: Kommunen skall senast i detta skede meddela
Befolkningsregistercentralen
uppgifterna
för
alla
allmänna
förhandsröstningsställen i hemlandet (Befolkningsregistercentralens brev
3.9.2002, nr 959/06/02).
7-23.1.2003: Kursdagar för centralvalnämnderna.
24.1.2003: Uppgifterna i rösträttsregistret och registret över
röstningsställen i valdatasystemet fastställs; För klarhetens skull bör det
konstateras att förhandsröstning kan enbart förrättas i sådana
förhandsröstningsställen som är införda i registret över röstningsställen
den 24 januari 2003.
5. Annat
Valanvisningarna och VAT-bruksanvisningarna innehåller i princip alla
föreskrifter och anvisningar som behövs vid valarbetet.
Valmyndigheterna bör således 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.
Kontaktinformationen finns i slutet av valanvisningarna och VATbruksanvisningarna.

Avdelningschef
Överdirektör

Utvecklingschef

BILAGA:
FÖR KÄNNEDOM

Risto Jalli

Arto Jääskeläinen

Kartor som visar var kursplatserna ligger
Valkretsnämndernas sekreterare
Joe Niva/TietoEnator Oyj
Timo Korhonen/Befolkningsregistercentralen

