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RIKSDAGSVALET 2003; Ändring av vallagen och förfrågan gällande datakommunikationen

1. Ändring av vallagen
Lagen om ändring av vallagen (247/2002) gavs den 5 april 2002 och träder
i kraft den 1 maj 2002. Innehållet i lagändringen relaterades i justitieministeriets förra brev till centralvalnämnderna (8.2.2002, dnr 1/51/2002).
2. Valdatasystemet och kommunernas datakommunikation
Justitieministeriet har ingått ett avtal med TietoEnator Oyj om användning av
valdatasystemet vid valen 2003 och 2004. Samtidigt har planeringen och utvecklingen av valdatasytemet påbörjats inför 2003 års riksdagsval. De ur
kommunernas synpunkt viktigaste aspekterna av användningen av valdatasystemet relaterades i ministeriets ovannämnda brev. Kommunerna kan i praktiken utnyttja systemet avgiftsfritt.
Justitieministeriet kommer på hösten 2002 att utfärda anvisningar om vilka
krav som ställs på förbindelserna för att kommunen skall kunna använda
valdatasystemet och dess delsystem (datakommunikationsanvisning). Inför sammanställningen av dessa anvisningar skickar ministeriet här till centralvalnämnderna en förfrågan gällande datakommunikationen. Avsikten är
att med hjälp av den kartlägga kommunernas allmänna beredskap för datakommunikation. Att kommunerna besvarar förfrågan innebär inte att de förbinder sig att att använda valdatasystemet. Alla kommuner bör därför besvara den. I samband med förfrågan samlas bland annat kommunens och
centralvalnämndens sekreterares e-postadresser in för att ministeriet och TietoEnator lättare skall kunna kontakta kommunerna.
Förfrågan besvaras genom att den bifogade blanketten fylls i och returneras
per fax eller e-post till de nummer/adresser på TietoEnator som anges på
blanketten. Svaren bör skickas senast den 17 maj 2002 och i dem bör anges de vid tidpunkten tillgängliga uppgifterna. Uppgifterna kan och bör
kompletteras senare. Centralvalnämnden bör besvara förfrågan tillsammans
med kommunens ADB-ansvariga.
3. Ytterligare upplysningar
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Frågor om valdatasystemet och förfrågan om datakommunikationen besvaras av
– de ansvariga personerna på TietoEnator, uppräknade på förfrågningsblanketten tillsammans med sin kontaktinformation
– överinspektör Iris Karhuketo, tfn (03) 622 3611, iris.karhuketo@om.fi
Frågor om valet i allmänhet besvaras av
– valdirektören, regeringsrådet Jarmo Törneblom, tfn (09) 1606 7620,
jarmo.torneblom@om.fi och
– utvecklingschef Arto Jääskeläinen, tfn (09) 1606 7572,
arto.jaaskelainen@om.fi.
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