.1-

JUSTITIEMINISTERIET

13.4.2012

Kommunstyrelserna

OM 13/5112012

(exkl. konununerna i landskapet Åland)

KOMMUNALVALET 2012: Bestämmande av röstningsställena och meddelande av deras
uppgitter, valutbildning, valmaterial osv,
Justitierninisteriet vill tacka alla kommuner för ett välutfört arbete vid presidentvalet som
förrättades ijanuari-februari i år.
Nästa vaI är kommunalvalet som förrättas på söndagen den 28 oktober 2012. Förhandsröstning ordnas i Finland 17-23.10.2012 och utomlands 17-20.1 0.2012. Förhandsröstning ombord på ett finskt fartyg kan inIedas redan den 10 oktober 2012.
Justitieministeriet ber kommunstyrelsen sända detta brev tiil centralvalnärnnden för kännedom. Brevet finns också påjustitieministeriets webbplats www.vaalit.fi.

1. Vallagstiftning

Angående kommunalvalet har det inte gjorts några ändringar i valIagen (714/1998). Vid
kommunalvalet iakttas därmed bestärnmelserna i vallagens loch III avdelning, sådana
de var vid presidentvalet 2012. Bestämmelsema om kommunalval i 11 kap. i vallagens II
avdelning har inte ändrats sedan vaIlagen trädde i kraft år 1998.
Till skiIlnad från kommunalvalen 2004 och 2008 förrättas landskapsval i Kajanaland enligt lagen om ett förvaltningsförsök i KajanaIand (343/2003) inte i samband med kommunalvalet 2012, eftersom förvaltningsförsöket avslutas vid utgången av 2012.
Valfinansieringslagstiftningen
har ändrats sedan det föregående kommunalvalet. Enligt
lagen om kandidaters valfinansiering (273/2009) ska anmälan om valfinansiering inte
längre lämnas in till kommunens centralvalnämnd utan till statens revisionsverk (senast
den 31 december 2012).

2. På vilket sätt påverkar ändringarna i kommunindelningen kommunalvalet 2012
Enligt kommunindelningslagen (1698/2009) ska kommunalval som förrättas under året
före det år då en ändring i kommunindelningen träder i kraft förrättas med iakttagande
av den nya kommunindelningen. På justitieministeriets
valwebbplats under adress
http://vvww.vaalit.fi/17245.htm
finns promemorian "Ändringar i kommunindelningen
och kommunalvalet 2012" (på finska, skalI senare översättas till svenska). 1 promemoriBesöksadress
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an redogörs det för hur ändringarna
kommunalvalet
2012.

kommunindelningen

påverkar

förrättandet

av

Efter detta brev skickar justitieministeriet
brev som gäller valet och andra meddelanden
till kommunerna
enligt den nya kommunindelningen,
allteftersom statsrådet meddelar
sina beslut om ändringar i kommunindelningen.
Detta innebär att meddelanden
inte
skickas till kommuner som upplöses. Alla kommuner kan dock läsa ministeriets brev på
www.vaalit.fi.

3. Beslut om antalet ledamöter i fullmäktige i vissa fall
Enligt 10 § 2 mom. i kommunallagen
kan fullmäktige i en kommun med högst 2 000 invånare före utgången av juni månad valåret fatta beslut även om ett mindre udda antal
ledamöter i fullmäktige än 17, dock inte färre än 13.
Enligt 25 § i kommunindelningslagen
kan de kommuner som går samman
slagningsavtalet
komma överens om att ett större antal fullmäktigeledamöter
anges ilO § i kommunallagen
ska väljas i den nya kommunen.

i samman-

än vad som

Om ovan nämnda beslut fattas ska justitieministeriet
underrättas om dem före tisdagen
den 3 juli 2012. Kommunerna ska dessutom i valdatasystemet
registrera och kvittera antalet ledamöter som ska väljas samtidigt som de registrerar övriga basuppgifter (se punkt
4.3 i detta brev).

4. Röstningsställena vid kommunalvalet 2012
Enligt 14 § 3 mom. i grundlagen ska det allmänna att främja den enskildes möjligheter att
delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller honom eller henne själv.
Med stöd av detta är kommunen skyldig att se ti11att väljarna har tilIräckliga möjligheter att
rösta vid forhandsröstningen
eIler på valdagen.
Justitieministeriet
anser att ett tilIräckligt antaI förhandsröstningsställen och vallokaler på
valdagen är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att säkerställa ett gott valdeltagande
i kommunalvalet.

4.1. Bestämmande av de allmänna f6rhandsröstningsställena

i kommunen

Enligt 9 § i vallagen ska kommunstyrelsen
besluta om antalet och placeringen av de allrnänna förhandsröstningsställena
i komrnunen. Det ska finnas minst ett allmänt förhandsröstningsställe
i varje kommun, om inte något annat följer av särskilda skäl. Vid bestämmandet
av förhandsröstningsställena
bör kommunstyreIsen
fästa uppmärksamhet
vid det följande,

Det måste finnas tillräckligt många förhandsröstningsställen
Kommunen måste absolut se till att det i kommunen finns tillräckligt många allmänna förhandsröstningsställen
i förhållande till antalet röstberättigade invånare i kommunen, så att
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väljarna kan rösta på förhand utan något större besvär och utan att det skulle ta en onödigt
lång tid.
Vid kommunalvalet 2008 röstade totalt 1 022 914 väljare på förhand 1, vilket utgj orde
39,8 % av alla som röstade (2570 600). Antalet väljare enligt kommun finns under
adress http://www.vaalit.fi/40249.htm.
Valdeltagandet har traditionellt varit en aning
lägre vid kommunalval än vid andra vaI.
Erfarenheter av de senaste valen
Erfarenheterna av kommunernas förhandsröstningsarrangemang
2011 och presidentvalet 2012 har varit positiva.

både vid riksdagsvalet

Var bör fOrhandsröstningsstälIet Jigga?
Förhandsröstning
bör ordnas i ett ställe som är lätt att hitta och som väljarna gärna
kommer tilI. Förhandsröstningen kan t.ex. ordnas på en sådan plats som medborgarna
också annars ofta besöker. Det ska dock ses till att även de som bor utanför tätorten har
goda möjligheter att rösta på förhand,
FörhandsröstningsstälIet bör dessutom vara så neutralt som möjligt beträffande ideologiska och ekonomiska sammankopplingar att en så stor del som möjligt av väljarna gärna kommer till platsen,
1 de senaste valen har man fått bra erfarenhet av bl.a.
- postkontor,
- bibliotek,
- olika affärs- och köpcentrum,
- kommunhus och andra kommunala ämbetsverk,
- oIika läroverk,
- kommunala servicecentrum och
- samserviceställen samt
- ambulerande röstningsställen dvs. röstningsbussar
svarande.

och förbindelsefartyg

Ett exempel på en ny slags lösning är det allmänna förhandsröstningsstället
flygplats.

I

1antalet ingår alla som röstade på ett allmänt förhandsröstningsställe,

och mot-

på Helsingfors

på en anstalt, på ett fartyg och hemma,
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Ordningen på fOrhandsröstningsstälIena och förbudet mot valreklam
Förhandsröstningsställets lokaler och belägenhet ska lämpa sig för förhandsröstning också
med tanke på ordningen på röstningsstället. 1 56 § 1 mom. i vallagen föreskrivs om ordningen på förhandsröstningsställena
och i samband med derta om det s.k. förbudet mot valreklam. Av praktiska skäl kan förbudet mot valreklam på vissa förhandsröstningsställen
omfatta ert mer begränsat område än i fråga om röstningsområdets röstningsställe på valdagen. Om förhandsröstningsstället
finns t.ex. i ert köpcentrum ska komrnunens centralvalnämnd vid behov på förhand kontakta köpcentrets ledning för art säkerställa art förhandsröstningen på ett behörigt sätt beaktas i centrets övriga verksamhet. 1 fråga om omfartningen av förbudet mot valreklam kan det i derta fall anses som minimikrav att valkampanjer
och valreklam inte får synas till eIler höras på förhandsröstningsstället eller vid ytterdörrenJingången till förhandsröstningsstället.
Tillräckligt med utrymme och valförrättare
Förhandsröstningsstället bör vara tillräckligt stort så att röstningen kan förrättas smidigt och
tillförlitligt, dvs. med bevarande av valhemligheten, valfriheten och valfriden (56 § 2 mom.
i vallagen). 1 utrymmet ska kunna placeras ett tillräckligt antal punkter för kontroll av väljarens identitet, givande av röstsedeln och för mortagning av röstningen. Utrymmet ska vara
dimensionerat och ordnat så a11det uppstår så lite rusning och köer som möjligt,
Rusning beror ofta på art förhandsröstningen
ordnas i en sådan lokal där det inte finns plats
för tillräckligt många röstningsbås eller punkter för mottagning av röstningar och/eller på
att det inte finns tillräckligt många valförrättare vid mortagningspunkten. Det är ju i allmänhet inte själva röstningen som tar tid utanjust mottagandet av röstningen (dvs. när valförrättaren stämplar röstsedeln, röstsedeln innesluts i valkuvertet, följebrevet fylls i och undertecknas, valkuvertet och följebrevet innesluts i ytterkuvertet samt en anteckning om att
väljaren har röstat görs i rösträttsregistret). Därför bör kommunerna se till art det finns tillräckligt med mottagningspunkter. 1 praktiken betyder detta att det ska finnas tillräckligt
med personai och att förhandsröstningen
ordnas i ett tilIräckligt stort utrymme så att röstningen ur väljarens synpunkt går så snabbt och smidigt som möjligt.
Brandsäkerheten
Förhandsröstningsstället
ska placeras i byggnaden så att utrymningsvägar hålls oblockerade. Skyltarna för utrymningsvägarna får inte täckas. Det är skäl att vid behov på förhand säkerställa hos den regionala räddningsmyndigheten att arrangernangen har skötts
korrekt.
Dagarna och tiderna då förhandsröstningsstället

är öppet

Enligt 47 § vallagen ska ett allmänt förhandsröstningsställe i hemlandet vara öppet för
förhandsröstning under alla dagar som infaller under förhandsröstningsperioden, om inte
något annat av särskilda skäl bestäms genom beslut av kommunstyrelsen. Ett sådant särskilt skäl kan i praktiken enbart vara att antalet förhandsröstande i en del av kommunen
eIler i en tätort uppskattas vara litet 1 varje kommun ska det dock finnas minst ett förhandsröstningsställe som är öppet under alla dagar under förhandsröstningsperioden (1723.10.2012). Förutom detta förhandsröstningsställe
kan det i olika delar av kommunen
finnas andra förhandsröstningsställen, som är öppna en kortare tid än sju dagar.

5(15)

Enligt 48 § i vallagen beslutar kommunstyrelsen
också de dagliga öppettiderna, Förhandsröstningsstället
får dock inte vara öppet vardagar före kloekan 8 eIler efter kloekan
20 eIler lördagar och söndagar före kloekan 10 eiler efter kloekan 16. Enligt tidigare erfarenhet Iönar det sig att hålla förhandsröstningsstället
öppet till kloekan 20 minst under
de två sista dagarna under förhandsröstningsperioden.
1 de senaste valen har många kommuner i landsbygden strävat efter att trygga möjligheterna
att rösta så att det utöver förhandsröstningsstället
i kyrkbyn finns allmänna förhandsröstningsställen även i de mindre byarna, Dessa röstningsställen har varit öppna under en kortare tid på samma sätt som t.ex. ambulerande förhandsröstningsställen,
Till exempel i Muonio fanns det i det senaste valet utöver det allmänna förhandsröstningsstället
i kyrkbyn totalt åtta andra allmänna förhandsröstningsställen,
som hade en kortare öppettid,

Använd helst samma förhandsröstningsställen

från vai tili vaI

Förhandsröstningen
bör i mån av möjlighet ordnas på samma ställe från vaI till vaI, eftersom väljarna på detta sätt lättare vet var de kan rösta på förhand. Detta är viktigt i
synnerhet nu vid kommunalvalet,
eftersom väljarna säkert bra kommer ihåg var förhandsröstning
ordnades vid presidentvalet,
Att sluta använda ett visst ställe eller flytta
stälIet eller ändra på öppettiderna kan orsaka ovisshet bland väljama.

Effektiv informering och anvisningar
Kommunen ska aktivt informera kommuninvånarna
om var kommunens
förhandsröstningsställen finns samt om deras öppettider, 1 praktiken kan denna information ges med
hjälp av kungörelser,
utomhusreklam,
tidningsannonser,
tidningsartiklar,
informationsblad som skickas tilI alla hushåll, kommunens webbplats osv. TilI lokala tidningar och
lokalradion bör skickas en förteckning över förhandsröstningsställena
och deras öppettider. På samma sätt som tidigare bifogas det tili meddelandekortet
som skickas till väljarna en förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena
inom väljarens närornråde
(i praktiken inom hans eiler hennes valkrets).
Vägen tilI röstningsstället

ska märkas tydligt, t.ex. med vägvisare

Förhandsröstningsställenas

och skyltar.

tillgänglighet

Uppmärksamhet bör rastas vid att handikappade och på annat sätt rörelsehindrade har goda
möjligheter att rösta på förhand. 1 rnån av möjlighet bör parkeringsplats för handikappades
fortskaffningsmedel
reserveras i omedelbar närhet av röstningsstället och hjälp ordnas för
handikappade både på röstningsstälIet och utanför det. Eventuella trösklar och trappor på
röstningsstället ska t.ex. förses med ramp så att de som använder eldriven rullstol eller rollator kommer tilI röstningsplatsen
utan svårigheter, Med tanke på rullstolsbundna
bör det
dessutom finnas ett röstningsbås i viIket man ryms med rullstol eller ett fristående skrivunderIägg med skärm så att väljaren kan fylla isin röstsedel i skydd för andras blickar. Det
ska strävas efter att de brister i förhandsröstnngsställenas
tillgängIighet som upptäcktes vid
riksdagsvalet 2011 och presidentvalet 2012 åtgärdas före kommunalvalet.

6(15)

På vilket sätt kan man i praktiken ordna förhandsröstningen
förhandsröstningsställe?

i ett ambulerande

Förhandsröstningen i ett ambulerande förhandsröstningsställe kan ordnas t.ex, enligt följande: i en buss eller motsvarande fordon ordnas ett röstningsutrymme, den dagliga rutten och tidtabellen planeras, det informeras aktivt om var och när bussen stannar och
därefter genornförs planen och förrättas röstningen. Adressen till var och en plats där
bussen stannar och de tider då den stannar ska registreras ivaldatasystemets register över
röstningsställen.
Avtal med utomstående om ordnande av förhandsröstningen
Itella Abp:s butiker
Finland har en lång tradition av att förhandsröstning
ordnas på postkontor. Justitieministeriet och Itella Abp har också denna gång ingått ett ramavtal om att Itella i vissa kommuner tillhandahåller tjänster för ordnandet av förhandsröstningen i kommunalvalet
2012. Ramavtalet gäller enbart de 58 kommuner i vilka det finns Itellas butiker som
ställs tili förfogande som förhandsröstningsställen.
Antalet butiker som ställs till förfogande är 92. Kommunerna anges i bilaga 2 som skickas enbart till de kommuner som avtalet gäller.
Varje kommun bestämrner själv om den vilI använda ltellas butiker som förhandsröstningsställen eIler om den ordnar förhandsröstningen på annat sätt i kommunen.
Itellas försäljningspersonal kommer att kontakta kommunerna i god tid före mitten av
maj. Avtalet mellan kommunen och Itella ska ingås före 15 juni 2012.
Justitieministeriet ber kommunerna som detta gäller fästa uppmärksamhet vid att om avtaI mellan Itella och kommunerna ingås beträffande under 40 butiker, tar Itella i enlighet
med avtalsvillkoren ut en engångsersättning
utöver de andra i avtalet nämnda kostnaderna (punkt 8 i avtalet). Uppmärksamhet bör också fästas vid att kommunavtalets ansvarsfrihetsklausul begränsar Itellas eventuella skadeståndsskyldighet gentemot kommunen
(punkt 11 i avtalet).
Andra utomstående akiorer
Om kommunen ordnar förhandsröstningen i någon annan utomstående aktörs utrymmen
(tilI exempel i ett köpcentrum) ska den själv ingå avtal om detta direkt med aktören i
fråga.
4.2 Bestämmande av röstningsställena på valdagen
Enligt 8 § i vaIlagcn är röstningsområde kommunen, om det inte är nödvändigt att dela
in den i flera röstningsområden. 1 vallagen ingår inga närmare bestämmelser
om röstningsornrådenas storlek eIler antalet invånare inom dem. Beslut om röstningsområdena
fattas av fullmäktige. Beslutet om röstningsområdena träder i kraft den 15 oktober, dvs.
före det kommande kommunalvalet, om beslutet fattas och meddelas magistraten senast
den 30 april 2012 på det sätt som magistraten föreskriver. Ett beslut som fattas eller
meddelas magistraten senare träder i kraft den 15 oktober 2013. Närmare anvisningar om
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förfarandena i anslutning tili ändringar i indelningen i röstningsområden finns i Befolkningsregistercentralens brev tilI kommunstyrelserna av den 5.3.2012. Brevet finns ti11gänglig även på valwebbplatsen under adress www.vaalit.fiI16839.htm.
Inom varje röstningsområde ska finnas ett av kommunstyrelsen bestämt rostningsställe
på valdagen. På valdagen får en röstberättigad rösta endast på röstningsstället inom det
röstningsområde
som har antecknats för honorn eller henne i rösträttsregistret. Justitieministeriet rekommenderar att kommunerna i tillämpliga delar följer anvisningarna som
gäller grunderna för bestämmandet av förhandsröstningsställena
som presenteras ovan i
punkt 3.1 när de fattar beslut om indelningen i röstningsområden
och röstningsställena
på valdagen.
Under de senaste åren har kommunerna betydligt minskat antalet röstningsområden.
Detta har försvagat de röstberättigades möjligheter att rösta på valdagen. Ministeriet rekommenderar att det nuvarande antalet röstningsområden
inte minskas utan tvingade
skäl. Kommunerna ska tvärtom utreda om det finns möj lighet att öka antalet röstningsområden vid kommunalvalet.
4.3. Registrering av uppgifterna om röstningsställena och andra basuppgifter i basdatasystemet
Av kommunstyrelsens
(eIler då kommuner slås samman sammanslagningsstyrelsens)beslut som gäller bestämmandet av förhandsröstningsställena ska framgå i fråga om
varje allmänt förhandsröstningsställe
i kommunen namnet, besöksadressen samt de dagar och de tider då förhandsröstningsstället
är öppet samt namnet på och besöksadressen
för röstningsstället på valdagen. Vart och ett förhandsröstningsställe
måste ha ett namn.
Namnet ska vara beskrivande, t.ex, "Ekenäs post", "Kommunalhuset" eIler "Vårberga
bibliotek". Ett ambulerande förhandsröstningsställe
kan heta t.ex. "Röstningsbussen"
och under namnet anges hållplatserna och när den stannar vid respektive hållplats.
Enligt 9 § 4 mom. i vallagen ska kommunstyrelsen se till att i det register över röstningsställen som Befolkningsregistercentralen för, dvs. basdatasystemet i justitieministeriets
valdatasystem, på det sätt som Befolkningsregistercentralen bestämmer, i fråga om varje
allmänt förhandsröstningsställe
i kommunen antecknas
det allmänna förhandsröstningsställets
namn
besöksadress,
de dagar och de tider då förhandsröstningsstället
är öppet samt
i fråga om röstningsstäIIet på valdagen
namn och
besöksadress samt
övriga uppgifter som Befolkningsregistercentralen föreskriver.
Uppgifterna om röstningsställena vid presidentvalet ska registreras i basdatasystemet senast på fredagen den 10 augusti 2012 kl. 122•
2 RöstningsstäIlen vid vai et är enligt 9 § i vallagen de allmänna förhandsröstningsställen
i hemlandet och röstningsställen
på valdagen som före utgängen av den 51 dagen före valdagen har antecknats i registret över röstningsställen. I praktiken
måste den sista registreringsdagen dock vara tidigare, i detta fall 10.8.2012, eftersom det tili meddelandekortet som skickas
till var och en röstberättigad bifogas en förteckning över de förhandsröstningsställen
som finns i dennes valkrets samt
deras adresser och öppettider, Tillräcklig tid måste reserveras för utskrivandet, kontrollen och tryckningen av förteckningarna,
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Kommunens centralvalnämnd ska dessutorn inom samma tidsfrist se till att i valdatasystemets basdatasystem finns aktuella kantaktuppgiftcr för centralvalnämnden vid kommunalvalet 2012 och kvittera i systemet att uppgifterna har kontrollerats, Det är särskilt
viktigt att i registrera
~ centralvalnämndens telefonnummer sam skrivs ut på meddelandekortet (s.k. telefonummer för allmänheten) och
~ leveransadress för vallängderna, som ska vara en besöksadress (inte en PB-adress).
Centralvalnämnden ska också inom samma tidsfrist kvittera antalet ledamöter sam ska
väljas i kommunen. 1 basdatasystemet finns fårdigt antalet ledamöter som beräknats enIigt 10 § 1 mom. i kommunalIagen. 1 de kommuner där antalet avviker från detta (se
punkt 3 i detta brev) ska antalet först ändras och sedan kvitteras.
Det är viktigt att de ovan nämnda uppgifterna, dvs.
- uppgifterna om förhandsröstningsställena,
- uppgifterna om röstningsställena på valdagen,
- centralvalnämndens kontaktuppgifter och
- antalet ledarnöter som väljs i kommunen
är korrekta, eftersom uppgifterna (med undantag av det sistnämnda) skrivs ut på meddelandekortet som skickas till väljaren eIler på dess bilaga. Kommunen ska se tilI att uppgifterna som finns i basdatasystemet den 10 augusti 2012 kl. 12 är sIutliga uppgifter som
gäller i kommunalvalet 2012. Kommunerna svarar ror att uppgifterna är korrekta.
Befolkningsregistercentralen
kornmer att ge närmare anvisningar om meddelandet av
uppgifter i basdatasystemet. Också i VAT -anvisning nr 2b kommer att ingå närmare anvisningar om detta.
4.4. Tidsplanen för bestämmande och meddelande av röstningsställena
1) April-maj 2012:
- de kommuner där IteIla ställer sina butiker till förfogande som förhandsröstningsställen: ltella kontaktar kommunen i god tid före mitten av maj.
~ Befolkningsregistercentralen ger kommunerna närmare anvisningar om meddelande av
röstningsställeuppgifterna i basdatasystemet.

2) Juni 2012:
~ Justitieministeriet skiekar till eentralvalnämnderna
anvisningar om basdatasystemet
(V AT -anvisning nr 2b "Anvisningar om basdatasystemet för kommunala centralvalnämnden").
- Kommunen oeh Itella ska senast på fredagen den 15 juni 2012 ingå ett avtal om förhandsröstning i Itellas butiker.
3) Juli-augusti 2012:
- Basdatasystemet öppnas för produktionsanvändning den 23 juli 2012.
~ Kommunstyrelsen ska fatta beslut om de allmänna förhandsröstningsställena oeh röstningsstäIlena på valdagen i kommunen oeh se till att de registreras och kvitteras valdatasystemets basdatasystem senast på fredagen den 10 augusti 2012 kl. 12. De uppgifter
som registrerats i basdatasystemet är slutgiltiga den 10 augusti oeh kan inte längre ändras inför kommunalvalet 2012. Om kommunen upptäcker fel i uppgifterna efter detta da-
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tum ska den utan dröjsmål meddela dessa tili Befolkningsregistercentralen
den förordnar,

på det sätt

5. Användningen av valdatasystemet
1kommunalvalet 2012 använder alla kommuner följande delsystem i valdatasystemet:
1) basdatasystemet (central valnämnden),
2) kandidatdatasystemet (centralvalnämnden)
3) rösträttssystemet (valförrättare vid förhandsröstningen och centralvalnämnd, s.k. "efterregistreringar"),
4) resul tatuträkningssystemet (central valnämnden).
Användningen av valdatasystemet administreras av Justitieförvaltningens datateknikcentral, där systemets huvudanvändare och valstödet (vaalituki@om.fi) ger närmare anvisningar om användningen av systemet. Leverantören av driftstjänster är fortsättningsvis
Tieto Abp.
BehörighetskontroIlen i valdatasystemet bygger på säker identifiering, dvs. varje användare måste ha antingen ett chipförsett elektroniskt ID-kort eller personliga nätbankskoder. Justitieministeriet utreder möjligheten att använda ett personcertifikat som kopplats
till användarens mobiltelefon och skickar mer information om detta senare.
Basdatasystemet
1 basdatasystemet har efter presidentvalet gjorts en del mindre förbättringar på basis av
användarnas kommentarer. 1 huvudsak används systemet dock på samma sätt som vid
presidentvalet. Uppgifterna i basdatasystemet ska kvitteras som färdiga redan den 10 augusti 2012 kJ. 12 (se punkt 4.3 i detta brev).
Kandidatdatasystemet
En del av kommunerna använde kandidatdatasystemet redan vid kommunalvalet 2008.
Nu är det första gången alla kommuner använder det, 1 systemet har sedan 2008 gjorts
vissa tekniska förbättringar, rnen i huvudsak används systemet på samma sätt som vid
valet 2008.
Rostråttsdatasystemct
Också i rösträttsdatasystemet har efter presidentvalet gjorts en del mindre förbättringar
på basis av användarnas kommentarer. 1 huvudsak används systemet dock på samma sätt
som vid presidentvalet.
Resultatuiräkningssystemet
Vid kommunalvalet 2012 används det nya resuItatuträkningssystemet för första gången.
Systemet testades den 14 februari 2012 med presidentvalets resultat och systemet kommer att testas på ny tt den 18 april 2012 med det föregående kommunalvalets resultatuppgifter. Det är ytterst viktigt att alla kommuner deltar i testanvändningen i april, eftersom detta betydligt förbättrar rnöjligheterna att säkerställa att det nya systemet fungerar
korrekt i produktionsanvändningen
på valdagen och vid kontroIlräkningen. På hösten
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ordnas det två generalrepetitioner,
na bör del ta i båda.

den 19 september

oeh den 9 oktober, oeh kornrnuner-

Användning av rösträttsdatasystemet på valdagen
Vid riksdagsvalet

användes rösträttsdatasystemet
vid röstningen på valdagen inom ett
i totalt 31 kommuner. Vid presidentvalet
fortsattes användningen så att
a) de kommuner som hade använt systemet redan vid riksdagsvalet fiek utvidga användningen tilI flera röstningsornråden
oeh b) 25 nya kommuner testade användningen
inom
ett röstningsornråde.
Kommunerna fiek välja om de ville använda systemet i stäl1et för
vallängden på papper eller vid sidan om pappersIängden
(röstningsanteckningarna
registrerades både i vallängden oeh i systemet). Vid presidentvalet användes rösträttsdatasystemet inom 117 röstningsområden
i totaIt 58 kommuner.

röstningsområde

Erfarenheterna av användningen av systemet var positiva både vid riksdagsvalet och pre~
sidentvalet. 1 princip skulIe det vara möjligt att utvidga användningen
betydligt vid
kommunalvaIet.
Det bör dock beaktas att rösträttsdatasystemet
i detta faIl skuIle användas delvis samtidigt med det nya resultatuträkningssystemet.
Rösträttsdatasystemet
används på valdagen mellan kl. 9 oeh 20 oeh resultatuträkningssystemet
beroende på
kommun mellan kl. 12 oeh 24. Detta skulIe betyda att systemen används parallellt i ea
åtta timmar. Omfattande paralIell användning skulle kunna innebära risker ml' produktionsanvändningen
av båda systemen, i synnerhet med tanke på att det nya resultatuträkningssystemet används i alla kommuner för första gången.
På grund av det ovan nämnda fortsätts användningen
av rösträttsdatasystemet
vid röstningen på valdagen enligt den preliminära planen på följande sätt:
- Kommunema
som använde systemet vid riksdagsvalet och presidentvalet Systemet kan
användas inom de röstningsområden
som kommunen bestämmer, Kommunen bör dock i
god tid före valet anmäla dessa röstningsområden
tili valstödet vid Justitieförvaltningens
datateknikeentral.
~ Andra komrnuner: Kommunerna kan anmäla valstödet om de är intresserade att använda systemet inom ett röstningsområde.
Valstödet bedömer om det beaktande valdatasystemets hela användning är lämpligt att kommunen deltar i användningen.
VaIstödet ger närmare anvisningar om detta, bl.a. om hur man kan anmäla sig, i maj. Justitieministeriet
och Justitieförvaltningens
datateknikcentral
kan begränsa antalet röstningsområden som deltar i användningen.
Det bör dock nämnas att användning av rösträttsregistret vid röstningen på valdagen är friviIligt. Kommunen kan också återkalla sin
anmälning efter anmälningstiden,
om det uppstår t.ex. tekniska problem.

6. Valhandlingar och valanvisningar
Tili centralvalnämnderna
skiekas för kommunalvalet
röstsedlar och andra behövliga dokument, Dokumenten
är lika som vid övriga val, När det gäller kuverten som används
vid förhandsröstningen
är det skäl att beakta det följande:
- enbart sådana ytterkuvert som är försedda med tryckårsanteckningen
2011 eIler 2012
får användas som ytterkuvert vid kommunalvalet
. Ytterkuvert med äldre tryckårsanteckning kan inte längre användas.
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- valkuverten som distribuerades till kommunerna för presidentvalet visade sig vara
bristfälliga, eftersorn deras limning inte höll. Om dessa valkuvert finns kvar ska de utan
dröjsmål förstöras. Justitieministeriet sänder tilI kommunerna nya valkuvert med tryckårsanteckningen 2012.
Justitieministeriet skickar till centralvalnämnderna i april-maj en skild förfrågning orn
behovet av de valhandlingar som används vid kommunalvalet. Enligt svaren till förfrågningen utarbetas en distributionslista för valhandlingarna. Distributionen av valhandlingarna inleds i sIutet av augusti.
Valanvisningarna och VAT-anvisningarna distribueras till centralvalnämnderna i augusti, dock så, att VA T-anvisningarna nr. loch 2b distribueras tilI kornmunerna redan före
slutet av juni,

7. Valurnorna
Justitieministeriet ber att de kommunala centralvalnämnderna senast på måndagen den 4
juni 2012 meddelar
- antalet nya valumor som behövs i kommunen och
- antalet extra och användbara valurnor som finns i kommunen.
Meddelandena skickas till Terttu Tuomi per e-post terttu.tuomi@om.fi eller fax (09)
16067792.

På samma sätt som vid tidigare vai tas extra valurnor i bruk så att korumunala centralvalnämnder som har användbara extra valurnor ska enligt justitierninisteriets närmare
anvisningar sända dem till sådana kommunala centralvalnämnder som inte har tillräckligt många urnor, Justitieministeriet står för kostnaderna för transporten. Itella sörjer för
frakten.
1 vissa kommuner finns fortfarande plåturnor, som kan vara mycket gamla, kanske t.om.
från riksdagsvalet 1907. När plåturnorna inte längre används är det en bra ide att erbjuda
dem t.ex. till något museum eIler motsvarande.
8. Utbildning
Justitieministeriets

utbildning tili centralvalnämnderna

Justitieministeriet ordnar inför kommunalvalet sammanlagt 15 kursdagar, som är främst
avsedda för kommunala centralvalnämndernas sekreterare och ordförande eller adbkontaktpersoner. Alla kursdagar har samma program. Deltagarna behöver inte skilt anmäla sig tilI kursen utan det räcker att deltagarna kommer tilI kursplatsen. Vi rekommenderar dock att högst tre personer per kommun deltar i kursen, eftersom utrymmen
som reserverats för kursen är begränsade.
Deltagande i kursen är gratis, men ministeriet ersätter dock inte deltagarnas rese- eIler
matkostnader.
På kursen behandlas frågor som gäller kandidatuppstälIning vid kommunalvalet samt
andra ärenden som tas upp i valanvisningarna och VA T-anvisningarna. Deltagarna kan
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under hela kursdagen ställa frågor tili justitieministeriets, Finlands Kommunförbunds,
Justitieförvaltningens datateknikcentrals och Tietos representanter. Alla utom en av
kursdagarna ordnas på finska. Under alla kursdagar är det dock möjligt att ställa frågor
på svenska. Den svenska kursdagen ordnas i Vasa den 13 september 2012 och kursen är
öppen för alla svenska ccntralvalnämnder i Finland.
Närmare upplysningar om kursdagarna ges vid behov av avdclningssckretcrarc
Tuomi tfn (09) 1606 7563 eIler e-post terttu.tuomi@om.fi.

Terttu

Det preliminära programmet för kurserna presenteras nedan. Ä ven tiderna är preliminära
och tiden som reserverats för vart ärende kan dras ut efter behov
Kloekan

Ämne

Utbildare

9.00

Kursdagen öppnas

JM

9.05

Kandidatuppställning
vid kommunalvalet,
m.m.
- valbarhet tili fullmäktige,
- myndighetsuppgifter
vid kandidatuppställning

Finlands Kommunförbund rf

10.15

Kommunala
centralvalnämndens
andra
uppgifter, m.m.
- information,
valmaterial, vallängder,
arrangernangen
kring förhandsröstningen
och röstningen på valdagen, granskning av
förhandsröstningshandlingarna

JM

12.00

Lunch

13.00

Kommunala
centralvalnämndens
andra
uppgifter fortsätter
- räknandet och fastställandet av valresultatet

JM

13.30

Förrättning
av förhandsrö stn ingen
röstningen på valdagen

JM

14.15

Valdatasystemet
(V A T), m.m.
kand idatdatasysternet,
rösträttsdatasystemet, resultatuträkningssystemet

15.30

och

Justitieförvaltningens
datatekn ikcentral,
Tieto

Kursdagen avslutas

Kursdagarna ordnas enligt följande
1) Åbo
Tid: Måndag 3.9.2012
Plats: Mauno Koivisto-Keskus! Bio City! auditoriet
Adress: Tykistönkatu 6 A 20520 ÅBO

Obs!
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2) Jyväskylä

Tid: Tisdag 4.9.2012
Plats: Jyväskylä universitet / Agora 2.vån./ Föreläsningssal Gamma
Adress: Mattilanniemi 2, 40100 JYVÄSKYLÄ
3) Kouvola
Tid: Tisdag 4.9.2012
Plats: Kouvola-talo / Honka-sali
Adress: Varuskuntakatu 11,45100 KOUVOLA
4) 8:t Michel
Tid: Onsdag 5.9.2012
Plats: Konsertti- ja kongressitaio Mikaeli / Kamarimusiikkisali
Adress: Sointukatu 1, 50100 S:T MICHEL
5) Joensuu
Tid: Torsdag 6.9.2012
Plats: Joensuun Tiedepuisto / Louhela-sali
Adress: Länsikatu 15, 80110 JOENSUU
6) Kuopio
Tid: Torsdag 6.9.2012
Plats: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus / Tietoteknia
Adress: Savilahdentie 6 B, 1. krs., 70210 KUOPIO
7) Vanda
Tid: Fredag 7.9.2012
Plats: Vetenskapscentret Heureka / auditorium
Adress: Vetenskapsparken 1, Dickursby, 0 1300 VANDA
8) Tammerfors
Tid: Måndag 10.9.2012
Plats: Tampere-talo/Studio auditoriet
Adress: Yliopistonkatu 55,33100 TAMMERFORS
9) Rovaniemi
Tid: Måndag 10.9.2012
Plats: Stadshuset / valtuustosali
Adress: Hallituskatu 7, 96100 ROVANIEMI
10) Tavastehus
Tid: Tisdag 11.9.2012
Plats: Stadshuset / valtuustosali
Adress: Raatihuoneenkatu 15, 13100 TA VASTEHUS
11) Uleåborg
Tid: Tisdag 11.9.2012
Plats: Tiedekeskus Tietomaa / auditoriet
Adress: Nahkatehtaankatu 6, 90100 ULEABORG
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12) Karlcby
Tid: Onsdag 12.9.2012
Plats: KARLEBY-salen
Adress: Salutorget, 67100 KARLEBY
13) Vasa
Tid: Torsdag 13.9.2012 (på svenska)
Plats: Hotelli Radisson SAS Royal Hotel! auditorium
Hovrättsesplanaden 18
65100 VASA
14) Vasa
Tid: Fredag 14.9.2012 (på finska)
Plats: Hotelli Radisson SAS Royal Hotel! auditorium
Hovrättsesplanaden 18
65100 VASA
15) Björneborg
Tid: Fredag 14.9.2012
Plats: Promenadikeskus ! Finnkinosali 3
Adress: Yrjönkatu 17, 28100 BJÖRNEBO RG
Centralvalnåmndens

egen utbildning till kommunens ovriga valmyndigheter

Den kommunala centralvalnämnden ska utbilda, handleda och råda kommunens övriga
valmyndigheter (valnämnder, valbestyrelser och valförrättarna på de allmänna förhandsröstningsställena) för att dessa klarar av de uppgifter som hör till dem. Centralvalnämnden kan som utbildningsmaterial använda tili exempel justitieministeriets valanvisningar
och VAT-anvisningar. Dessa och kommunalvalets utbildningsmaterial finns tillgängliga
under länken VAT-anvisningar på valdatasystemets ingångssida.
Centralvalnämnden ska också se tili att dess egen personai utbildas i deras uppgifter, särskilt när det gäller användningen av valdatasystemets delsystem. Detta gäIler i synnerhet
det nya resultatuträkningssystemet som nu används för första gången. Valdatasystemets
testmiljö kan användas av kommunerna fr.o.m. 13.8.2012. 1 testmiljön är det möjligt att
öva användningen av kandidatdatasystemet,
rösträttsdatasystemet
och resultatuträkningssystemet. 1 valdatasystemet kommer att ingå videoklipp med anvisningar om användningen av de olika delsystemcn.

9. Ytterligare upplysningar
Närmarc upplysningar om valet:
- www.vaalit.fi.
- valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn (09) 1606 7572,
- konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn (09) 1606 7620,
- forskare Anne Rautiainen, tfn (09) 1606 7726,
- avdelningssekreterare Terttu Tuomi, tfn (09) 16067563
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- i frågor som gäller VAT valstödet vid Justitieförvaltningens datateknikcentral, tfn
0295664750, där samtai tas emot av överinspektör Jukka Leino, programplanerare Anniina Tjurin (VAT:s huvudanvändare), programplanerare Marita Kolehmainen, ITplanerare Otto Palmu och projektsekreterare Tarja Sulanen.

Valdirektör

Forskare

BILAGOR

1) Vissa bestämda tider i kommunalvalet
2) Förteckning över butiker som Itella
enbart tili de kommuner som anbudet
3) Modell för avtal mellan kommunen
tili de kommuner som anbudet gäller.

2012 (skickas tilI alla kommuner).
ställer till förfogande. Förteckningen skickas
gäller.
och Itella Abp. Förteckningen skickas enbart

BILAGA 1

Vissa bestämda tider vid kommunalvalet den 28 oktober 2012
Tidpunkt

I

UtfOrs av

Åtgärd

Vallagen

] början av 2009

Fullmäktige

KOInmunala centralvalnämnden
tiIlsätts

13.1 och
13.3 §

Senast i apri 12012

Fullmäktige

Indelningen i röstningsområden
ändras vid behov och ändringen
meddelas magistraten

8.loch
8.2 §

Tidigast 28.4.2012

Kandidaten

Sådana kostnader för kandidatens valkampanj som finansieras
med valfinansiering kan börja
uppkomma

2

28.4.2012

Partiet och partiföreningen

Kampanjtiden
let inleds

3

Maj 2012
senast

J ustitiem in isteriet

Förordningen om minsta antalet
stiftande medlemmar i valmansföreningar i vissa kommuner
utfärdas och förordningen publiceras i Finlands författningssamIing

31.5.2012

för kommunalva-

150 §

Invånarantalet i kommunen, som
utgör grunden för antalet fullmäktigeledamöter
som väljs i
kommunalvalet,
bestäms enligt
de uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet

4

1 god tid

Statsrådet

Förordningen om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen samt de allmänna
förhandsröstningsställena
vid
kommunalvalet i landskapet
Åland utfårdas

9.1 §
2) punkten

1 god tid

Kommunstyrelsen

Beslut om de allmänna förhandsröstningsställena
i kommunen

9.1 §
1) punkten

1 god tid

Kommunstyrelsen

Bestämmande av vilka verksamhetsställen inom socialvården som är förhandsröstningsstäl [en i kommunen

9.1 §
3) punkten

1 god tid

Kommunstyrelsen

Beslut om röstningsställena
valdagen

9.3 §

:..___.

1
2
3
4

på

Numret visar hur rnånga dagar före eIler efter valdagen som åtgärden ska utföras enligt vaIlagen (714/1998).
L om kandidaters valfinansiering (273/2009), 2.1 §
Partilagen (lag 683/2010), 8.3 §
KommunaIlagen (l375/2007), 8.3 §

2
1 god tid

Komrnunstyrelsen

Valnämnderna
serna tillsätts

Senast 30.6.2012

Statsrådet eller finansministeriet

Beslut om ändring av komrnunindelningen

5

Fredag 10.8.2012 kJ.
12 senast

Centralvalnämnden

Centralvalnärnndens
kontaktuppgifter meddelas tili Befolkningsregistercentralen
via valda-

13.4 §

och valbestyrel-

15 §

tasysternet

Fredag 10.8.2012 kJ.
12 senast"

Kommunstyrelsen/
centralvalnämnden

Befolkningsregistercentralen
meddelas uppgifterna om kommunens allmänna förhandsröstningsställen via valdatasystemet

9.4 §

Fredag 10.8.2012 kj.
12 senast

Kommunstyrelsenl
centralvalnämnden

Befolkningsregistercentralen
meddelas uppgifterna om kommunens vallokaler på valdagen
via valdatasystemet

9.3 §

Fredag 10.8.2012 kl.
12 senast

Centralvalnämnden

Antalet fullmäktigeledamöter
som ska väljas uppdateras i valdatasystemet

7

1 god tid

Justitieministeriet

De allmänna förhandsröstningsstäl1ena och deras öppettider
tillkännages

49.3 §

1 god tid

Centralvalnämnden

De al lmänna förhandsröstningsställena och vallokalerna på
valdagen i kommunen tillkännages

49.1 och
67.3 §

1 god tid

Befolkningsregistercentralen

Medborgare i andra medlernsstater i EU, som uppfyller villkoren för rösträtt, meddelas att
de kornmer att ha rösträtt och
vara valbara vid kornmunalvalet8

22 §

1 god tid

Centralvalnämnden

Valförrättare tilI dc allmänna
förhandsröstningsställena
i hemlandct förordnas

17.2 §

1 god tid

Chefcn för den finska beskickningen

Valförrättaren tili det allmänna
förhandsröstningsstället
i utlandet förordnas

17.2 §

Kommunindelningslagen
(1698/2009),21
och 22 §
Den sista tidpunkten enligt vallagen är 7.9.2012, men eftersorn det tili meddelandekortet
som postas tili varje röstberättigad bifogas en förteckning över förhandsröstningsställen
och deras adresser samt öppettider i den röstberättigades
valkrets, ska uppgifterna meddelas senast 3.8.2012.
7 Antalet
fullrnäktigeledamöter
som ska väljas kan vara något annat än det som föreskrivs i l O § i morn. i korumunallagen antingen på grund av en kommunsammanslagning
som träder i kraft 1.1.2012 eller ett beslut med stöd av 10 § 2
mom. i kommunallagen.
8 I praktiken
ska även andra utlänningar som uppfyller villkoren för rösträtt meddelas om att de kommer att har rösträtt,
5

6

3
1 god tid

Befälhavaren för ett finskt
fartyg

Valförrättaren för röstning på
fartyget förordnas

17.2 §

Fredag 7.9.2012
kloekan 24

51.

Befolkningsregistercentralen
och magistraterna

Uppgifterna i rösträttsregistret
fastställs

18.2och
18.3 §

1god tid eller måndag
10.9.2012

48.

Centralvalnämnden

Kungörande av antalet fullmäktigeledamöter sorn ska väljas
Kungörelsen kan utfärdas i samband med den kungörelse som
nämns i 34 § 2 mom. (se nästa
punkt).

[45 §

Måndag 10.9.2012
senast

48.

Centralvalnämnden

Beslut om arrangemangen kring
mottagandet av kandidatansökningarna

34 §

Angående beslutet avfattas en
kungörelse som ska delges de
valombud som partierna har
rneddelat, uppsättas tilI påseende
i centralvalnämndens
sammanträdeslokal samt offentliggöras
på det sätt som kommunens
tillkännagivanden meddelas för
kännedom
Måndag 10.9.20[2
senast

48.

J usti tiemi nisteriet

Centralvalnärnnderna
meddelas
partierna som införts i partiregistret och deras namntecknare

32 §

Onsdag 12.9.2012

46.

Befolkningsregistercentralen

Upprättande av rösträttsregistret

18.1 §

Måndag 17.9.2012

41.

Magistraterna

Rösträttsregistret finns framlagt
för kontroll i magistraterna och
på andra eventuella ställen enligt
vad Befolkningsregistercentralen bestämmer

23.1 §

Tisdag 18.9.2012
före kJ. 16

40.

Valornbudet

Kandidatansökan samt meddelande om valförbund och
gemensam lista ges in till valkretsnämnden

152, 154
och 156
§

Måndag 24.9.2012

34.

Centralvalnämnden

Kandidatansökningarna
granskas och eventuella anmärkningar görs tilI valombuden.

36 §

Partiernas, gemensamma listornas och valmansföreningarnas
inbördes ordningsfciljd bestäms
för sammanställningen
av kandidatlistorna

37 §

Kandidatansökan och de ss
bilagor korrigeras och kompletteras vid behov

38 §

Onsdag 26.9.2012
före kl. 16

32.

Valombudet

4
Onsdag 26.9.2012
efter kJ. 16

32.

Central vaI nämnden

De kandidatansökan som inkommit inom utsatt tid behandlas på ny tt och beslut med anledning av anmälningar om valförbund och gemensamma listor
fattas

39 §

Torsdag 27.9.2012
före kJ. 12 (senast)

31.

Valombudet

Ett parti eiler en valmansförening, vars anmälan om anslutning tili ett valförbund eller en
gemensam lista inte har blivit
godkänd, kan äterta sin kandidatansökan

40.2 §

Torsdag 27.9.2012
innan sammanställningen av kandidatlistor uppgörs

31.

Central valnämnden

Efter att kandidatansökningarna
har behandlats fatlas beslut om
att stryka en kandidat från sarnmanställningen av kandidatlistorna eIler på grund av att kandidatansökan har återtagits

40 §

Torsdag 27.9.2012

31.

Centralvalnämnden

Sammanställningen
listorna uppgörs

41 §

Torsdag 27.9.2012

31.

Centralvalnämnden

r det riksomfatlande kandidatregistret förs in de uppgifter om
kandidaterna som finns i sammanställningen av kandidatlistorna samt kandidaternas personbeteckningar

43.2 §

Torsdag 27.9.2012
tidigast efter att sammanställningen av
kandidatlistorna har
uppgjorts

31.

Kandidaten

Frivillig förhandsredovisning
om valfinansieringen lämnas in
till statens revisionsverk

9

Torsdag 4.10.2012
senast

24.

Befolkningsregistercentralen

Ett meddelandekort skickas till
de röstberättigade vars adress är
känd

21.4 §

Onsdag 10.10.2012

18.

VaI förrättare

Förhandsröstningen
ombord på
finska fartyg inleds

47.1 §

Fredag 12.10.2012
före kl. 16

16.

Röstberättigad
annan person

Rättelseyrkandet som gäller
rösträttsregistret framställs hos
magistraten

24.1 §

Måndag 15.10.2012

13.

Magistraten

Rättelseyrkandet

25.1 §

Magistraten

Beslut ti 11följd av rättelseyrkanden delges parterna och om
beslutet innefattar att personen i
fråga införs i rösträttsregistret,
skickas ett meddelandekort

Omedelbart efter magistratens beslut

9

L om kandidaters

valfinansiering

, 11 §

eller någon

av kandidat-

avgörs

25.2 §

5
Tisdag 16.10.2012
före kJ. 12

12.

Magistraten

1 rösträttsregistret görs de anteekningar som föranleds av
beslutet som fattats till följd av
rätrelseyrkandet

25.1 §

Tisdag 16.10.2012
före kJ. 12

12.

Befolkningsregistercentra1en
oeh magistraten

1 rösträttsregistret görs anteckningar som föranleds av självrättelse

26.1 §

Utan dröjsmål

Befo 1kn ingsregistercentra len
oeh magistraten

Befo 1kningsregistereentralens
eiler magistratens bes1ut som
föranleds av självrättelser delges
parten oeh medde1andekort
skiekas

26.2 oeh
26.3 §

Senast den sjunde dagen efter den dag då
parten delgavs beslutet
eiler det publieerades i
den offieiella tidningen

Den som framställde rättelseyrkandet

Besvär hos förvaltningsdomstolen över ett beslut av magistraten genom vilket ett rättelseyrkande har förkastats eller avvisats och över ett beslut av Befolkningsregistercentralen
eller
magistraten genom vilket en
person med stöd av 26.2 § anteeknats i rösträttsregistret som
saknande rösträtt

27.1 §

28.1 §

Tisdag 16.10.2012
fr.o.m. kJ. 12

12.

Befolkningsregistercentralen

Rösträttsregistret
kraft

Tisdag 16.10.2012
före kl. 16 senast

12.

En röstberättigad
rösta hemma

Anmälan tili den kommunala
eentralvalnämnden om önskan
att rösta hemma

55 §

Onsdag 17.10.2012

11.

Valförrättarna,
sen

Förhandsröstningen
i hernlandet
oeh i finska beskickningar utomlands inleds

47.1 §

Lördag 20.10.2012

8.

VaI förrättarna

Förhandsröstningen
avslutas

i utlandet

47.[ §

Tisdag 23.10.2012

5.

Valförrättama,
sen

Förhandsröstningen
avslutas

i hemlandet

47.1 §

Onsdag 24.10.2012
från och med kloekan
19

4.

Justitieministeriet

Vallängderna matas ut UI' rösträttsregistret röstningsornrådesvis och längderna tillställs de
koinmunala centralvalnämnderna

71.1 §

Fredag 26.10.2012
kloekan 19

2.

Centralvalnärnnden

Förhandsröstningshandlingarna
granskas så att de handlingar
som kommit in före kJ. [9 hinner behandlas

63.1 §

Söndag 28.10.2012
kJ. 9~20

VD

Valnämnden

Röstning på valdagen

680eh
144 §

som vill

valbestyrel-

valbestyrel-

vinner laga

6
Söndag 28.10.2012
tidigast kl. 15 eller av
särskilda skäl efter
central vai näm ndens
prövning kl. 12

VD

Centralvalnämnden

Förhandsrösterna

Söndag 28.10.2012
efter kJ. 20

VD

Valnämnden

Preliminär

Måndag 29.10.20 12
kloekan 9

I.

Centralvalnärnnden

Rösterna sorn avgetts på valdagen kontrollräknas

87.1 §

Onsdag 31.10.2012
vid mötet som inleds
kJ.18

3.

Centralvalnämnden

Valresultatet faststäl1s och offentliggörs samt resultatet tillkännages

95 §

Ändringssökanden

Besvär över beslut av centralvalnämndens beslut med vilket
valresultatet har fastställts ska
anföras hos förvaltningsdornstolen

100,101
och 102

Inorn [4 dagar efter att
valresultatet har offentliggjorts

räknas

rösträkning

86. I §

78 §

§

När valresultatet har
vunnit laga kraft

Justitieministeriet

Arkivutskrifterna matas ut ur
rösträttsregi stret

29.3 §

Efter att arkivutskrifterna har matats ut

Befolkningsregistercentralen

Uppgifterna
utplånas

29.3 §

Inom två månader från
att valresultatet har
fastställts (senast måndagen den 31 december 2012)

Den som valts till fullmäktiRedovisning om valfinansiering
ge och den som bestämts ti11 ska lämnas in ti11statens reviersättare
sionsverk

10

L orn kandidaters valfinansiering

, 5 och 8 §

i rösträttsregistret

10
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KUNNALLISVAALIT

2012

2.

12.4.2012

12.4.2012

20250

TURKU25!MUHKUR!

Uhrilähteenkatu 2

20320

TURKU32!LÄNS!KESKUS

Markulantie 150

853

5267

20700

TURKU70!KUPITIAA

Uudenmaankatu 19

853

5267

853

5267

20780

KAAR!NA

Hovirinnantie 5

202

5267

21100

NAANTALI

Tullikatu 11

529

5267

21200

RAISIO

Raisiontori 6

680

5267

24100

SALO 10!yritysposti

Vilhonkatu 14

734

13391

26100

RAUMA 10!PÄÄPOSTI

13391

609
061

13 391

30100

PORI10!PÄÄPOSTI
FORSSA10

Karialankatu 5
Yrjönkatu 6
Tapuliku]a 6

684

28100

13391

33100

TAMPERE10!PÄÄPOSTI
TAMPERE20/KESKUSTA

Rautatienkatu 21
Hall itus katu 14

837

33200

837

5267

33400

TAMPERE40/UELAHTI

Taninkatu 2

837

5267

33470

YLÖJÄRVI

Mikkolantie 1-3

980

5267

33580

TAMPERE58!LlNNAINMAA

Mäentakusenkatu 1

837

5267

33720

TAMPERE72/HERVANTA

837

13 391

33960

PIRKKALA6

Pietilän katu 2
Kenkätie 4

604

5267

37100

NOKIA

Välikatu 18 A

536

5267

37600

VALKEAKOSKI

MaUasvedenkatu 4

908

5267

38200

SASTAMALA

Puistokatu 1

912

5267

40100

JYVÄSKYLÄ10

179

13 391

40320

JYVÄSKYLÄ32/SEPPÄLÄ

Vapaudenkatu 48-50
Ahjokatu 7

179

5267

45100

KOUVOLA10

286

13391

48100

KOTKA10

Kauppamiehenkatu 4
Kotkankatu 11

285

5267

48600

KOTKA

Karhulantie 30

285

5267

49400

HAMINA

Isoym pyränkatu 15

075

5267

50100

MIKKELI 10

Raatihuoneenkatu 12

491

13 391

53100

LAPPEENRANTA10

13 391

IMATRA10

Pormestarinkatu 1
Koskenparras 3

405

55100

153

5267

57100

SAVONLINNA 10

Olavinkatu 61

740

5267

60100

SEINÄjOKI 10

743

13391

61800

KAUHAJOKI

Valtionkatu 1
Puistotie 70

232

5267

65100

VAASA 10

Hoviolkeudenpuistikko
23!Rosteninkatu 2

67100

KOKKOLA10

68600

PIETARSAARI

70100

KUOPIO 10

905

13 391

Pitkänsillankatu 15
Raatihuoneenkatu 11

272

13391

598

5267

297

13 391

297

5267

70780

KUOPIO

Kauppakatu 40·42
Kolmisopentie 3

74100

IISALMI

Satama katu 10

140

5267

76100

PIEKSÄMÄKI10

Kukkaroniementie 3

593

5267

78200

VARKAUS20

Relanderinkatu 30

915

5267

80100

JOENSUU10

Kauppakatu 29

167

13 391

87100

KAJAANI10

Pohjolankatu 16

205

13391

90100

OULU 10

564

13 391

90500

OULU 50!TUIRA

Hallituskatu 36
Valtatie 28

564

5267

90570

OULU 57/KAIJONHARjU

Sammon katu 4

564

5267

92100

RAAHE

Sovionkatu 12-14

678

5267

93600

KUUSAMO

Ouluntaival 5

305

5267

94100

KEMI 10

13 391

TORNIO

Keskuspuistonkatu 1
Länsiranta 10

240

95400

851

5267

96100

ROVANIEMI10

Koskikatu 27 B

698

58 kuntaa

muutto *)

5267

5267

muutto *)

muutto *)

muutto *)

..

*) osoite tark.myoh .

•
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itella.

12.4.2012

Asiakas
Asiakasnumero
Y·tunnus
Osoitteet
Yhteyshen ki löt

~c\.sjakas

Toimittaja
Y·tunnus
Osoitteet

Itella Oyj (ltella)

1531864·4
7 A, 00230 Helsinki
PL 6, 00011 ITELLA
Postintaival

Yhteysh en kilöt

Käyttämättä

jääneen vaalimateriaalin

o Pala utus

kunnan keskusvaalilautakunnalle

o Pal.autus Qikeusministeriön
Kuntasopim

palauttaminen

ennakkoäänestyspostista

---

vaaUmateriaativarastoon

uksen alleki rjo itu ksen m ääräa lka

15.6.2012

Itella Oyj

Kotipaikka: Helsinki
Y-tunrus 1531864·4. ALV rek.
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SOPIMUS VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIEN
ENNAKKOÄÄNESTYKSEN HOITAMISESTA ITELLAN MVYMÄLÖISSÄ

1
Sopimusosapuolet
Tämän sopimuksen osapuolet ovat
jäljempänä Asiakkaaksi ja Itella Oyj, jota kutsutaan
1531864-4).

kunta, jota kutsutaan
jäljempänä Itellaksi (Y-tunnus

2
Sopimuksen

kohde
Tämä sopim us koskee vuon na 2012 toim itettavien kun nalllsvaalin
hoitamista 17.-23.10.2012
Oäljempänä ennakkoäänestys)
kunnassa
seuraavissa Itellan
älöissä

ennakkoäänestyksen

Itella hoitaa ennakkoäänestystoimitukset
tämän sopimuksen ja sen liitteiden mukaisesti
kyseessä olevissa Itellan ennakkoäänestysmyymälöissä
niiden aukioloaikoina
(ei
kuitenkaan ennen klo 8;aa eikä klo 20;n jälkeen) sekä viikonloppuna
lauantaina ja
sunnuntaina klo 10 - 16. Kahtena viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä
(maanantaitiistai) kaikki Itellan ennakkoäänestysmyymälät
ovat kuitenkin avoinna klo 20:een.
Kunta tarkistaa tilojen sopivuuden ja hyväksyy ne sopimuksen tehdessään.
Ennakkoäänestysten
hoitamisesta Itellan myymälöissä ovat Oikeusministeriö
ja Itella
tehneet erillisen puitesopimuksen.ltellalla
on oikeus käyttää alihankkijoita
tämän
sopimuksen
toiminnasta

mukaisten tehtävien suorittamisessa.
kuten omasta toiminnastaan.

Itella vastaa alihankkijoiden

3
Vaalito im ltsi] at
Itellan ennakkoäänestysmyymälöissä
toimivat vaalitoimitsijoina
Itellan esittämät ja
Asiakkaan kirjallisesti hyväksymät Itellan toimihenkilöt.ltella
huolehtii, että
ennakkoäänestysmyymälöissään
toimivilla nimetyillä vaalitoimitsijoHla
on pankkitiliin
liittymättömät
verkkopankkitunnukset
(jolta eräs pankki kutsuu Prepaidpankkitunnuksiksi)
vaalitietojärjestelmään
tunnistautumista
varten.
4
Määräykset

ja ohjeet
Enna kkoäänestyksen h 0 itam iseen liittyvät Itellan palvel ut toteutetaan 0 ikeusm inisteriön
antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti, joiden sisällöstä Itella ei ole vastuussa.
Asiakas vastaa vaalitoimitsijoille
tarvittavan ohjauksesta ja tuesta sekä antaa riittävät ja
oikeat tiedot ja ohjeet sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamiseksi.
Kunta vastaa koulutuksen järjestämisestä
osallistujat sovitaan erikseen.

Itellan vaalitoimitsijoille.

Koulutukseen

3
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5
En nakkoää nestykseen

liittyvät ti etojärjestelmät

Ennakkoäänestyksessä
käytetään Oikeusministeriön
vaalltietoläriestelmää,
käytetään kaikissa kuntasopimusten
piiriin kuuluvissa itellan
ennakkoäänestysmyymälöissä.

jota

Oikeusministeriö
on vahvistanut kolme tunnistautumistapaa
vaalitietojärjestelmään
kirjauduttaessa:
1) HST-kortti/ Mob lllivarm en ne, 2) h en kllö ko htai set pankkitunn ukset, 3)
verkkopankkitunnukset.
Itella tarjoaa palveluaan vaihtoehdolla
3) eli
verkkopankkitunnistautumista
käyttäen. Vaalitietojärjestelmästä
ominaisuuksista
vastaa Oikeusm inisteriö.

ja sen toiminnasta

ja

Asiakas on tietoinen ja hyväksyy sen, että Itellan ja Oikeusministeriön
kesken on sovittu
seu raavasta vastuu nj aosta liittyen en nakkoään estysten tietoj ärj estelm Iin ja
ti edonsii rtoon:
Oikeusm in isteriö ja 0 ikeushall inno n ti etotekn iikkakeskus

vastaavat:

vaalitietojärjestelmästä
sekä sen toiminnasta mukaan lukien äänioikeusrekisterin
toiminta ja vaalitietojärjestelmän
soveltuvuudesta
ennakkoäänestysten
kirjaamiseen
ikeusm in isteriön vaa 1itietojärjestelmä
n käyttöo hj eissa määriteltyjä
tietoliikenneyhteyksiä
käyttäen;

o

vaalitietojärjestelmään
tietoturva llisuud esta;

ja sähköisen

tunnistautumiseen

itellan vaalitoimitsijat
saavat vaalitietojärjestelmän
pankkitiliin
liittymättömät
verkkopankkitunnukset
ti etotekn iikkakes ku ksen ohjeiden m ukai sesti
äänioikeusrekisterin
käyttöönoton
keskitetyn järjestelmän käytöstä;
kustannuksista,

jotka aiheutuvat

liittyvästä

käyttöä varten maksutta
Oikeushallinnon

ja käytön kustannuksista,
tarvittavien

kirjoittimien

jotka aiheutuvat

(jokaiseen

ennakkoäänestysmyymälään
kirjoittimet)
hankkimisesta
Itellan käyttöön
ennakkoäänestysten
ajaksi sekä kirjoittimien
asentamisesta,
huollosta,
purkam isesta ja ku ljettam isesta a ih eutuvista kustan n uksi sta;
tarpeellisen ohjei stuksen to im ittam isesta Itel!an vaa litoim itsijo ilie
Kunta vastaa:
ao. kunta hyväksyy tilojen sopivuuden
kuntasopimuksen
allekirjoittamisesta
15.6.2012 mennessä

ennakkoäänestyksen
toteuttamiseen
Itellan ennakkoäänestysmyymälän
käytöstä

kunta vastaa koulutuksen järjestämisestä
osallistujat sovitaan erikseen
kunta vastaa riittävän

ohjeistuksen

IteHan vaalitoimitsijoille.

toteuttamisesta

Koulutukseen

Itellan vaalitoirnitsljollle
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Itella vastaa:
tietoliiken neyhteyksien järjestäm isestä vaalitietojärjestelmään Oikeusm in isteriön
tietoliikenneohjeen mukaisesti ja tietoliikenneyhteyksien aiheuttamista
kustannuksista, jotka aiheutuvat tietoliikenneyhteyksistä Itellan tietojärjestelmissä
ja tietojen välittämisestä vaalitietojärjestelmään
verkkopankkitunnusten hankinnasta Itellan vaalitoimitsijoina toimiville henkilöille
vaalitietojärjestelmän käyttöön soveltuvien Oikeusministeriön määräysten ja
ohjeiden mukaisten työasemien hankinnasta Itellan vaalitoimitsijoille
6
Vaalimateriaali
Asiakas tai Oikeusministeriö toimittaa kaikki ennakkoäänestyksissä käytettävät
vaaliasiakirjat sekä vaaleihin liittyvät materiaalit vaalitoimitsijoille.
Asiakas huolehtii vaalileimasimien, äänestyskoppien sekä vaaliuurnien toimittamisesta
hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestysten alkua ltellan ennakkoäänestysmyymälöihin ja
niiden palauttamisesta ennakkoäänestysten päätyttyä takaisin ao. kuntaan.
Kunta ja Itella sopivat sopimuksen teon yhteydessä, mihin Itellan
ennakkoäänestysmyymälä palauttaa käyttämättömän vaalimateriaalin
enna kkoään estyksen jälkeen.
7
Tiedottaminen
Asiakas vastaa ennakkoäänestyksiin liittyvästä tiedottamisesta kunnassa.
Itellan ennakkoäänestysmyymälöissä ohjeiden mukaan esillä pidettävistä tiedotteista

vastaa ltella (oviti edotteet, pöytäopasteet, nim ilaatat).
Yleisölle annettava ltellan ennakkoäänestysmyymälän puhelinnumero on kaikissa
ennakkoäänestysmyymälöissä sama, Itellan puhelinpalvelun numero 0200 71000 ja
ruotsinkie!inen 0200 27100. ltella vastaa siitä, että tieto välitetään asianomaiseen
ennakkoäänestysmyymälään viivytyksettä.
8
Hinta
Hinnat on ilmoitettu erillisessä hintaliitteessä 1.
Korvaus sisältää:
Itellan myymälöissä tapahtuvan ennakkoäänestystoiminnon ja siihen välittömästi
liittyvät tehtävät
Itellan vaalivirka ilijoid en verkko pan kkitun nusten han kin nan mukaan lu kien
verkko pan kkitu nnu sten no udon pan kin asianoma isesta kontto rista
Itetlan ennakkoäänestysmyymälöissä ohjeiden mukaan esillä pidettävien
tiedotteiden ja opasteiden valmistus- ja painatuskulut.
Korvaus ei sisällä:
ennakkoäänestystehtävään

liittyvää vaalitoimitsijoiden

valmentamista,

5
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opastamista ja tukemista eikä niistä aiheutuvia kustannuksia
käyttämättöm än vaati materiaalien pa lautus kustan n uksia kun nan
vaalimateriaalivarastoon
äänioikeusrekisterin

käytöstä Itel!alte aiheutuvia

verkkoaikakustannuksia,

kehlttämis-

testaus-,

joista Oikeusministeriö

ja

ja Itella sopivat erikseen

Mikäli !tellalta ostettujen kuntasopimusten
kokonaismäärä jää alle 40 myymälän Itella
veloittaa kuntasopimuksessa
mainittujen kustannusten lisäksi kertakorvauksen,
joka on
yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi
(996,00) euroa sopimuksen tehneeltä
kunnalta. Kertakorvaus aiheutuu vähäisestä kuntasopimusmäärästä
Iteltan
ennakkoäänestyksen
kiinteiden kustannusten kattamiseksi.
Ennakkoäänestysmyymälöiden
kun nil!e.

lista toimitetaan

laskutuksen

liitteenä

mukana oleville

Edellä mainittuihin
korvauksiin sisältymättömistä
lisätöistä ja palveluista sovitaan ja
laskutetaan erikseen. Mikäli Itellalle syntyy lisäkustannuksia,
joita ei edellä mainittuja
kiinteitä korvauksia määriteltäessä ole voitu ottaa huomioon, ltellalla on oikeus saada
lisäkustannuksista
korvaus, jonka määrästä sovitaan erikseen.
Jos Itellan virheestä tai laiminlyönnistä
johtuen äänioikeusrekisteriin
kirjaamattomien
ennakkoäänien
lukumäärä ("kirjaamattomat
äänet") ylittää 20 prosenttia kaikista ao.
vaaleissa ao. kunnassa ennakkoäänestyksessä
Itellan hoitamissa ennakkoäänestysmyymälöissä annetuista äänistä, Asiakkaalla on oikeus saada edellä mainitusta
äänestäjäkohtaisesta
lisäkorvauksesta
(1,07 euroa jokaisesta äänestäjästä) alennusta,
jonka määrästä sovitaan erikseen. Tilanne arvioidaan kyseessä olevien vaalien
ennakkoäänestyksen
päätyttyä. Alennuksen määrä voi kuitenkin olla enintään 20
prosenttia kyseessä olevissa vaaleissa ao. kunnassa ltellan hoitamissa
ennakkoäänestysmyymälöissä
kirjaamattom ien ään ien äänestäjäkohtaisen
lisäkorvauksen
määrästä.

9
Laskutus
Tämän sopimuksen mukaiset maksut Asiakas sitoutuu maksamaan ltellan lähettämien
laskujen perusteella niihin merkittyyn eräpäivään mennessä. Maksuehto on 14 päivää
netto, jonka jälkeen viivästyneestä
viivästyskorko ja perlrnlskulut.

suorituksesta

peritään

Laskua koskevat muistutukset
on tehtävä eräpäivään
vanhempien laskujen muistutuksia
ei käsitellä.

korkolain

mennessä.

mukainen

vuotuinen

Kolmea kuukautta

10
Luottamu ksell is uus
Sopimusosapuolet
sitoutuvat pitämään salassa tätä sopimusta ja osapuolia tai niiden
asiakkaita koskevat liike- ja ammattisalaisuudet,
mikäli viranomaisen toiminnan
julkisuudesta
annetusta
muuta jo hd u.

laista (621/1999)

(iulklsuuslakl)

tai muusta lainsäädännöstä

ei

6
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Salassapitovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen. ltellalla on
kuitenkin oikeus salassapitovelvollisuuden estämättä antaa viranomaisille tietoja tästä
sopimuksesta, mikäli viranomaisella on tietojen saantiin lakiin perustuva oikeus.
11

Vastu u ja vah ingonkorvausvelvolli suus
Itellan vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu tämän sopimuksen mukaisesti
Hellan omasta toiminnasta Asiakkaalle vaalikohtaisesti aiheutuneisiin välittömiin
vahinkoihin, kuitenkin enintään 50 %:iin tämän sopimuksen perusteella Itellan
Asiakkaalta saaman verottoman kokonaispalkkion määrästä.
Itel1aei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista eikä Itellasta riippumattomista
syistä aiheutuvista vahingoista, esimerkiksi jos vahinko on aiheutunut olosuhteista joita
IteHa ei voi välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut kohtuuHisin toimenpitein estää.
Muilta osin osapuolten vastuu ja vahingonkorvausvelvollisuus
olevien ltellan yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

määräytyy liitteenä 2

12
Ylivoimainen este
Itella ei ole vastuussa tämän sopimuksen tai sen llitteiden mukaisten velvoitteiden
täyttämisestä eikä aiheutuneesta välittömästä tai välillisestä vahingosta, mikäli syynä
on:
viranomaisen toimenpide
sota, sodanuhka, kapina tai kansalaislevottomuus
Itellasta riippumaton häiriö tai katkos automaattisessa tietojen käsittelyssä,
tiedonsiirrossa ja tiedonvälityksessä, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön
saannissa
yleisen liikenteen keskeytyminen
tulipalon tai muun onnettomuuden tai luonnonolojen aiheuttama keskeytys tai
viivästys Iteltan toiminnassa
lakko, työsulku tai muu työtaistelutoimenpide, vaikkei se koskisi Itellaa tai koskisi
vain osaa Itellan henkilökuntaa
!tellan alihankkijan viivästys tai este, joka johtuu tässä sopimuskohdassa
mainituista seikoista
muu sellainen olosuhde, jota Itella ei ole
voinut estää.

voinut välttää tai jonka seurauksia se ei ole

Ylivoimainen este oikeuttaa ltellan keskeyttämään tämän sopimuksen mukaisen
toiminnan toistaiseksi. Ylivoimaisen esteen sattuessa ltella pyrkii kuitenkin
mahdollisuuksiensa mukaan hoitamaan tämän sopimuksen mukaiset velvollisuutensa
mahdollisimman hyvin.
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Riitojen ratkaiseminen
Sopimusosapuolten
väliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijassa osapuolten välisin
neuvotteluin.
Ellei neuvotteluissa päästä sovintoon, erimielisyydet ratkaistaan
asianomaisen paikkakunnan käräjäoikeudessa.

14
Voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan alla olevasta päivämäärästä lukien ja se on voimassa
31.12.2012 saakka. Mikäli tämä sopim us ja sen liitteet ovat ristiriidassa keskenään,
noudatetaan sopimuksen ehtoja. Sopimuksen liitteitä noudatetaan niiden numeroinnin
mukaisessa etusijajärjestyksessä.
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Sopimuskappaleet
Tätä sopimusta

on laadittu

___________

kaksi samanlaista

, __

päivänä

KUNTA (Asiakas)

UITTEET

Li ite 1.
Liite 2.

Hintaliite
Itella Oyj:n yleiset sopimusehdot

kappaletta,

yksi kummallekin

kuuta 2012

ITELLA OYJ

osapuolelle.

