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FÖRSAMLINGSVALETS DATASYSTEM, HÖSTENS UPPGIFTER OCH TIDSSCHEMA
Detta cirkulär riktar sig i första hand till de valfunktionärer som ansvarar för användningen av de riksomfattande datasystemen i församlingsvalet.
Ett lyckat församlingsval både lokalt och på riksplanet förutsätter samarbete och
ett strikt iakttagande av tidsschemat. Lokalt innebär det att valfunktionärerna,
datasystemanvändarna och informationen behöver ha ett gott samarbete. Ur nationellt perspektiv är det synnerligen viktigt att alla församlingar skriver in sina
uppgifter i de gemensamma systemen inom det givna tidsschemat.
Förutom genom cirkulär ger Kyrkostyrelsen information och instruktioner för
valet på adressen http://forsamlingsvalet.fi/for_forsamlingar och via webbtjänsten Sacrista.evl.fi.
Cirkulärets innehåll:
1. Tidsschema och uppgifter
2. Generalrepetition
3. Uppgifter på valkvällen
4. Reservsystem
5. Länkning från egna webbsidor till sidor på forsamlingsvalet.fi
6. Församlingarnas adressuppgifter för postning av förhandsröster
7. Kyrkostyrelsens användarstöd
8. Kandidattest och marknadsföring av valet
1. Tidsschema och uppgifter
Som bäst håller kandidater, röstningsställen och andra basuppgifter på att föras in
i datasystemen. Listorna och kandidaterna numreras efter valnämndernas möten.
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Målet med inmatningen av uppgifter är
a) att på den nationella webbsidan forsamlingsvalet.fi få en heltäckande lista
över röstningsställen och kandidater
b) att få in kandidatuppgifterna i kandidattestet
c) att förbereda kandidatuppgifterna inför resultatberäkningen på valkvällen.
Ur basdatasystemet får vi de uppgifter som behövs för sammanställningarna av
kandidatlistor i Excel-format.
Tidsschemat och uppgifterna är följande:
Senast 4.10

Listorna och kandidaterna har förts in i systemet och numrerats.
Röstningsställena har lagts in i systemet.
Markering av att kandidattestet tas i bruk och utformning av frågor i
församlingarnas egna administratörsgränssnitt.

4.10–8.10

De församlingar som tagit i bruk kandidattestet får sig tillsända
kandidaternas användarnamn och lösenord per e-post. Församlingen förmedlar användarnamnen och lösenorden till kandidaterna.

11.10

Information om röstningsställena och kandidaterna syns i webbtjänsten forsamlingsvalet.fi.

11–21.10

Kandidaterna besvarar frågorna i kandidattestet. Församlingarna
sköter användarstödet.

25.10

Kandidattestet öppnas för väljarna (länkas till kandidatuppgifterna).

28.10 kl. 16

Generalrepetition inför rösträkningen för alla församlingar, se närmare utredning nedan.

När valet
avslutats

Antalet väljare förs in i resultatsystemet så snart som möjligt.
När röstsedlarna räknats förs kandidaternas röstetal in i systemet.

2. Generalrepetition
Generalrepetition inför röstberäkningen genomförs torsdag 28.10.2010 med start
kl. 16. Vi rekommenderar att alla församlingar genomför en rösträkning på det
sätt som det är tänkt att den ska gå till på valkvällen. Repetitionen genomförs i
samma utrymme och med samma dator som man kommer att använda på valkvällen. På det sättet kan man i god tid på förhand testa att apparaterna och datakommunikationen fungerar.
Kyrkostyrelsen har i det skedet överfört de kandidatuppgifter som lagts in i basdatasystemet till resultatsystemet. Uppgifterna för genrepet finns på adressen
http://forsamlingsvalet.fi/informationstjanst/genrep.

3
3. Uppgifter på valkvällen
Den kväll då valet avslutas ansvarar församlingen för att följande görs:
1. Antalet röstande förs in i systemet.
2. Efter att röstsedlarna räknats skrivs kandidaternas röstetal in, av rapporter
över jämna resultat framgår eventuella sådana situationer, vid behov görs
lottning mellan jämna resultat och resultatet antecknas med ordningsnummer
i datasystemet.
3. Nödvändiga rapporter sammanställs (t.ex. kandidater enligt jämförelsetal) och
man kontrollerar att införda uppgifter och reslutat är korrekta.
4. Slutligen godkänns valresultatet, varefter det visas i webbtjänsten forsamlingsvalet.fi.
Även vid endagsval kan detta göras genast när valet avslutats. Om församlingen inte har kunnat delta i generalrepetitionen ska basfakta (antalet röstberättigade och kandidaterna) godkännas som basfakta för resultatsystemet i
god tid före valkvällen. Den bakre tidsgränsen är 5.11. varefter Kyrkostyrelsen
har tid att kontrollera att alla uppgifter finns med.
Om församlingen har sämjoval förs kandidaterna in i resultatsystemet på vanligt sätt. De visas dock inte på sidorna över kandidater. Uppgifterna överförs
till resultatsystemet och församlingen ska godkänna kandidaterna på samma
sätt som om man hade förrättat val. Valresultatet ska godkännas i resultatsystemet senast 15.11. Då syns också denna församlings nya förtroendeorgan på
de riksomfattande valsidorna och ingår i statistiken.
4. Reservsystem
Trots många säkerhetsåtgärder kvarstår risken att något led fallerar i ett kritiskt läge. Detta kan ske på valkvällen i den lokala datorn, i datakommunikationen, hos den regionala teleoperatören eller i centraldatasystemet. Det är bra
att ha en reservplan för sådana situationer.
4.1. Lokala datorer och datakommunikation
Generalrepetitionen är en bra möjlighet att testa både datorn, servern och datakommunikationen i det utrymme där rösterna kommer att räknas på valkvällen. Det lönar sig för församlingen att på förhand ha en reservutväg i fall
man får problem med sina egna datorer eller med datakommunikationen på
valkvällen. Resultatberäkningen kräver ingen förbindelse till Kyrknätet, men
fungerar självfallet också där. Varje församling ser själv till att det finns en
lämplig lösning vid eventuella problem. Reservutvägar kan vara till exempel
något av följande:
- Om resultatet räknas i församlingens utrymmen vid en dator med uppkoppling till Kyrknätet är det önskvärt att det också finns en annan dator i
beredskap.
- Om kontakten till Kyrknätet inte fungerar kan man bereda sig på att använda en dator med annan internetuppkoppling. Ett lämpligt alternativ är
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till exempel en dator med 3G-uppkoppling. Uppkopplingen bör emellertid
vara tillräckligt snabb, vilket helst bör testas på förhand.
Om resultatet räknas i församlingens utrymmen vid en dator utan uppkoppling till Kyrknätet är det möjligt att i problemsituationer använda en
dator i församlingens kansli som är uppkopplad till Kyrknätet. Behovet av
lottning och resultatet kan förmedlas till exempel per telefon eller telefax
från valnämnden till den som för in uppgifterna.

4.2. Störningar i resultatberäkningssystemet eller i ett mera omfattande datanät
För det fall att den maskinella resultatberäkningen trots säkerhetsåtgärderna
inte kan användas, uppmanar vi församlingarna att som reservsystem använda ett formulär för proportionella val som presenteras på sidan
http://forsamlingsvalet.fi/resultatberakning. Information om resultatet ges i
så fall på församlingens egna webbsidor.
Ett eventuellt överraskande tekniskt fel lokaliseras och korrigeras så snart det
bara är möjligt. När felet är korrigerat kan resultatet kontrolleras via systemet.
Bland organisationsuppgifterna i basdatasystemet införs kontaktinformation
till valets kontaktperson. Det är synnerligen viktigt att denna information är
uppdaterad så att Kyrkostyrelsen kan använda den vid eventuella överraskande situationer.
5. Länkar
Församlingen kan länka sidor från forsamlingsvalet.fi till sina egna webbsidor.
Därmed är det inte nödvändigt att lägga ut röstningsställen, kandidater och resultat på de egna webbsidorna.
Som stöd för webbkommunikationen finns också färdiga element som kan läggas
in på webbsidorna, t.ex. nedräkning och kommunvis sökning av förhandsröstningsställen. Mera information finns på
http://forsamlingsvalet.fi/webbkommunikation.
6. Församlingarnas adressuppgifter för postning av förhandsröster
Under förhandsröstningen skickar församlingen röstningsdokument till de församlingar där väljaren är röstberättigad. Senast när förhandsröstningen börjar
kommer alla församlingars adresser att finnas i en pdf-fil på adressen
http://forsamlingsvalet.fi/for_forsamlingar.
7. Kyrkostyrelsens stödtjänst
Den tekniska supporten delas mellan det lokala datastödet och Kyrkostyrelsens
stödtjänst. Vid problem som gäller fysiska problem i datorn eller datakommunikationen ber vi er kontakta den IT-central dit församlingen hör. Dessa problem kan
bara skötas lokalt.
Kyrkostyrelsens support besvarar frågor om datasystemen. Supporten fungerar
som normalt under tjänstetid och dessutom ordnas jour enligt följande:
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Under generalrepetitionen 28.10.2010 kl. 16–21
Valkvällen 14.11.2010 kl. 20–23
Valkvällen 15.11.2010 kl. 18–23

Från 1.10.2010 är numret till supporten 09-1802 343. Svensk service ges på numret
040 565 2093.
På adressen http://forsamlingsvalet.fi/informationstjanst finns gott om material
och instruktioner, bland annat svar på frågor som församlingarna ställt. Det lönar
sig att studera användarinstruktionerna för resultatsystemet redan före generalrepetitionen och valkvällen. Även i själva resultatberäkningsprogrammet får man
alltid genom att klicka på frågetecknet instruktioner för den aktuella situation.
8. Kandidattest och marknadsföring av valet
När församlingen har tagit i bruk det kandidattest som Kyrkostyrelsen erbjuder
skickar församlingen ut användarnamn och lösenord till kandidaterna och ger
dem handledning i hur kandidattestet fungerar. Svarstiden för kandidaterna går
ut 21.10.
Det är viktigt att komma ihåg att församlingen inte kan omformulera frågorna
efter 4.10 och att kandidaterna inte kan revidera sina svar efter 21.10. Kandidatlistorna och kandidaterna överförs från basdatasystemet till kandidattestet.
Anvisningar för användningen av kandidattestet, inloggningslänk och banner
m.fl. anvisningar finns på http://forsamlingsvalet.fi/kandidattest_info. Allt kandidaterna behöver veta och deras länkar finns fr.o.m. 11.10 på adressen
http://forsamlingsvalet.fi/for_kandidater.
I användarinstruktionerna ingår också etiska regler som kandidaterna bör följa. Vi
rekommenderar att församlingen ser över svaren och kandidatpresentationerna.
Om de strider mot de etiska reglerna ska församlingen först kontakta kandidaten.
Om man inte kan nå samförstånd tas kandidaten bort från testet genom att församlingen ber kandidattests leverantör stryka kandidaten.
Om församlingen behöver mera stöd för användningen av kandidattestet eller
annan hjälp kan församlingen själv ta kontakt med testets leverantör. Kontaktinformation finns på adressen http://forsamlingsvalet.fi/kandidattest_info.
Tidsschemat och prioriteringar i valets reklamkampanj finns på sidan
http://forsamlingsvalet.fi/for_forsamlingar. Mera information ger Kari Kanala,
kari.kanala@evl.fi, tfn 050 326 9004.
Mera information om församlingsvalets datasystem ger webbkommunikationschef Hannele Sainio, hannele.sainio@evl.fi, tfn 050 330 8510.
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