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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av vallagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att vallagen ändras. 
Det föreslås att tidpunkten för ordinarie riks-
dagsval och presidentval ändras. Enligt pro-
positionen ska valdagen i riksdagsval vara 
den tredje söndagen i april. Om den tredje 
söndagen i april är påskdagen eller söndagen 
efter påskdagen, är valdagen söndagen före 
påskdagen. Det föreslås att valdagen i det 
första valet vid presidentval skjuts fram med 
en vecka så att valdagen är den fjärde sönda-
gen i januari. 

Samtidigt föreslås att bestämmelserna om 
valkretsindelningen ändras så att de motsva-

rar de ändringar i kommunindelningen som 
trädde i kraft vid ingången av 2010.  

Möjligheterna att rösta på förhand ska ut-
vidgas så att närståendevårdaren för den som 
har rätt att rösta hemma kan rösta vid hem-
maröstningen samtidigt med den som egent-
ligen har rätt att rösta hemma. Ytterligare fö-
reslås att bestämmelsen om utplånande av 
uppgifterna i kandidatregistret i vallagen 
upphävs. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt. 

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVERING 

1  Nuläge och föreslagna ändringar  

1.1 Tidpunkten för riksdagsval 

Det föreslås att bestämmelsen i 107 § 
1 mom. i vallagen (714/1998) om tidpunkten 
för riksdagsval ändras så att valdagen vid 
riksdagsval är den tredje söndagen i april. 
Om den tredje söndagen i april emellertid är 
påskdagen eller söndagen efter påskdagen, 
ordnas röstningen på valdagen söndagen före 
påskdagen. Det föreslås att bestämmelserna 
som gäller detta intas i 189 § 1 mom. i valla-
gen. 

Efter riksdagsvalet 2007 fördes en offentlig 
debatt om möjligheten att flytta tidpunkten 
för riksdagsvalet till april, då vädret oftast är 
lämpligare med tanke på valkampanjer och i 
synnerhet valmöten som ordnas utomhus. I 
april är vädret med större sannolikhet bättre 

också med tanke på väljaren. Dessa omstän-
digheter kan öka valdeltagandet. 

Enligt 1906 års vallag förrättades ordinarie 
riksdagsmannaval den första och andra dagen 
i juli. Valet ordnades vid denna tidpunkt ända 
tills tidpunkten för riksdagsmannaval år 1952 
ändrades till den första söndagen i juli och 
därefter följande måndag Kort efter detta 
började man dock kritisera tidpunkten för va-
let, eftersom högsommaren inte är den bästa 
tiden för val. 

År 1965 flyttades tidpunkten för riks-
dagsval till den tredje söndagen i mars och 
därefter följande måndag. Ändringen motive-
rades med att många har semester i juli och 
en stor del av väljarna vistas någon annan-
stans än i sin hemkommun. Man antog också 
att sommartiden hade en negativ inverkan på 
valdeltagandet, eftersom medborgarna inte 
har lika stort intresse för statliga frågor under 
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semester- och turistsäsongen som vid andra 
tidpunkter. Ändringen av tidpunkten motive-
rades också med den valtekniska anledningen 
att i fråga om utdragsröstning var behovet av 
utdrag ur vallängden betydligt större vid 
sommarval än vid vinterval, vilket för sin del 
orsakade extra besvär både för väljarna och 
valmyndgheterna. Man stannade för den val-
da tidpunkten i mars, eftersom riksdagen 
måste reserveras en tillräcklig tid före kalen-
derårets slut att behandla statsbudgeten och 
därför kunde tidpunkten inte heller skjutas 
framåt från juli. 

År 1990 övergicks det till att förrätta valet 
under en dag och då blev valdagen den tredje 
söndagen i mars. Förkortningen av tiden för 
valförrättingen motiverades med popularite-
ten av förhandsröstningssystemet som inför-
des vid riksdagsmannavalet 1970. 

 
1.2 Tidpunkten för presidentval 

I propositionen föreslås att 127 § i vallagen 
om tidpunkten för presidentval ändras så att 
vid presidentval förrättas det första valet den 
fjärde söndagen i januari det sjätte året efter 
det år då republikens president senast till-
trädde sitt ämbete. Ändringen av tidpunkten 
för presidentvalet från den tredje söndagen i 
januari till den fjärde söndagen i januari mo-
tiveras först och främst med att valkampan-
jen på detta sätt skulle kulminera tydligt efter 
jul och nyår. 

Ytterligare föreslås att 132 § i vallagen 
ändras så att ansökan om att en kandidat ska 
tas upp på kandidatförteckningen för presi-
dentvalet ska ges in till Helsingfors valkrets-
nämnd senast den 47 dagen före valdagen 
före klockan 16. Om tidpunkten för presi-
dentvalet skjuts framåt med en vecka måste 
vissa myndighetsuppgifter i anslutning till 
uppställande av kandidater vid presidentvalet 
enligt nuvarande bestämmelser skötas delvis 
under julhelgen. Därför är det ändamålsenligt 
att ansökan om att en kandidat ska tas upp på 
kandidatförteckningen för presidentvalet ska 
ges in till Helsingfors valkretsnämnd en 
vecka tidigare än för närvarande. Därför fö-
reslås det att de tidsfrister som fastställs i 
32—34, 36, 38—40, 42, 43 och 135 § i val-
lagen tidigareläggs med en vecka vid presi-
dentval. Detta innebär att kandidatförteck-

ningen för presidentvalet uppgörs vid Hel-
singfors valkretsnämnds sammanträde som 
hålls den 38 dagen före valdagen. 

Enligt 1919 års regeringsform förrättades 
elektorsvalet vid val av president den 15 och 
16 dagen i januari och den 15 dagen i februa-
ri sammanträdde elektorerna under statsmi-
nisterns ordförandeskap för att välja presi-
dent. Dagarna var fasta, varvid veckodagarna 
varierade. Valdagen kunde dock inte vara en 
söndag eller en annan helg. 

År 1977 ändrades tidpunkten för valet av 
elektorerna för republikens president till den 
tredje söndagen i januari och den därpåföl-
jande måndagen. Genom denna ändring blev 
tidsplanen för valet lika med tidsplanen som 
användes vid riksdagsmannaval och kommu-
nalval. 

Valsättet vid val av republikens president 
ändrades år 1987 så att presidenten utsågs 
genom ett system med två faser så att väljar-
na röstade med två röstsedlar både direkt på 
en presidentkandidat och en elektorskandi-
dat. I detta sammanhang föreskrevs att val-
dagen var den sista söndagen i januari och 
följande måndag. Vid presidentvalet 1988 
var den andra valdagen således den första 
februari. Valet av tidpunkt motiverades med 
att tidpunkten för det eventuella av elektorer 
förrättade valet av republikens president var 
den 15 februari. 

År 1991 ändrades valsättet vid val av repu-
blikens president till direkt folkval som vid 
behov ordnas i två omgångar. Samtidigt fast-
ställdes som tidpunkten för presidentvalet 
den tredje söndagen i januari, vilket innebar 
att valet tidigarelades med en eller två veckor 
beroende på året. I detta sammanhang av-
stods från att förrätta valet under två dagar 
och söndag valdes som valdag. Valet motive-
rades med att majoriteten av väljarna har le-
digt och dessutom betonades kostnadsbespa-
ringar. Tidpunkten för det eventuella andra 
valet mellan de två kandidater som vid det 
första valet hade fått flest röster var den tred-
je söndagen efter det första valet.  

År 2002 förkortades tiden mellan det första 
och det andra valet från tre till två veckor. 
Till följd av detta förrättas det första valet vid 
presidentval den tredje söndagen i januari 
och ska ett andra val förrättas, är valdagen 
den andra söndagen efter det första valet. 
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1.3 Valkretsar vid riksdagsval 

I propositionen föreslås att 5 § i vallagen 
ändras så att den motsvarar de genom stats-
rådets beslut fastställda ändringar i kommun-
indelningen som trädde i kraft vid ingången 
av 2010. 

I den reglering som gäller valkretsarna vid 
riksdagsval övergick man i samband med re-
formen av statens regionförvaltning år 1997 
till en lösning där man i paragrafen om val-
kretsar räknade upp de kommuner som hör 
till varje valkrets. Valkretsarna och de kom-
muner som hör till dem räknas upp i 5 § i 
vallagen. Till följd av denna lagtekniska lös-
ning måste paragrafen ändras i samband med 
varje sådan ändring i kommunindelningen 
som innebär att en ny kommun bildas genom 
sammanslagning eller delning av befintliga 
kommuner, oberoende av om ändringen leder 
till en ändring av valkretsarnas gränser eller 
inte. För klarhetens skull måste också änd-
ringar i kommunernas namn beaktas i para-
grafen. 

Det aktuella behovet av en ändring av pa-
ragrafen orsakas av nedan beskrivna änd-
ringar i kommunindelningen vilka trädde i 
kraft vid ingången av år 2010. 

Himanka kommun slogs samman med Ka-
lajoki stad. Den utvidgade kommunen hör till 
samma domkretsar och förvaltningsområden 
som Kalajoki stad. Eftersom Himanka kom-
mun upplöstes måste den strykas i vallagens 
5 §. Kommunsammanslagningen förorsakar 
en ändring i gränsen mellan Vasa och Uleå-
borgs valkrets, eftersom Himanka kommun 
enligt 5 § 12 punkten i vallagen hör till Vasa 
valkrets och Kalajoki stad enligt 14 punkten i 
samma paragraf till Uleåborgs valkrets. 

Liljendal kommun, Lovisa stad, Pernå 
kommun och Strömfors kommun upplöstes 
och i stället bildades en ny stad med namnet 
Lovisa. Samtidigt överfördes området Haa-
visto-Vastila från Strömfors kommun till 
Pyttis kommun. Den nya Lovisa stad hör till 
samma domkretsar och förvaltningsområden 
som den upplösta Lovisa stad. Ändringen i 
kommunindelningen förorsakar en mindre 
ändring i gränsen mellan Nylands och Kym-
mene valkrets. Enligt 5 § 2 punkten i valla-
gen hör Liljendal kommun, Lovisa stad, Per-
nå kommun och Strömfors kommun till Ny-

lands valkrets. Enligt 8 punkten i samma pa-
ragraf hör Pyttis kommun till Kymmene val-
krets. 

Norrmark kommun slogs samman med 
Björneborgs stad. Den utvidgade kommunen 
hör till samma domkretsar och förvaltnings-
områden som Björneborg stad. Eftersom 
Norrmark kommun upplöstes måste den 
strykas i vallagens 5 §. Enligt 4 punkten hör 
Björneborg stad till Satakunta valkrets. 

Ylämaa kommun slogs samman med Vill-
manstrands stad. Den utvidgade kommunen 
hör till samma domkretsar och förvaltnings-
områden som Villmanstrand stad. Eftersom 
Ylämaa kommun upplöstes måste den stry-
kas i vallagens 5 §. Enligt 8 punkten i samma 
paragraf hör Villmanstrand stad till Kymme-
ne valkrets. 

 
1.4 Övriga ändringar 

Förvarande av uppgifterna i kandidatregistret 
 
I propositionen föreslås att bestämmelsen i 

43 § 5 mom. i vallagen om det riksomfattan-
de kandidatregistret upphävs. Enligt den nu-
varande bestämmelsen ska uppgifterna i det 
riksomfattande kandidatregistret utplånas när 
valresultatet har vunnit laga kraft. Största de-
len av uppgifterna i det elektroniska kandi-
datregistret ingår i de pappersexemplar av 
sammanställningarna av kandidatlistorna för 
riksdagsvalet, Europaparlamentsvalet och 
kommunalvalet samt kandidatförteckningar-
na för presidentvalet som ska förfaras varak-
tigt. Det skulle dock vara ändamålsenligt att 
förvara uppgifterna i kandidatregistret för 
forskning och statistisk användning. Den fö-
reslagna ändringen stärker den nuvarande 
förvaringspraxisen som gäller uppgifterna i 
kandidatregistret 

Bestämmelserna om utlämnande och be-
handlingen av uppgifterna i kandidatregistret 
ändras inte. Om ett utdrag ur eller en kopia 
av kandidatregistret utlämnas till någon an-
nan än den som handlingen avser eller till en 
myndighet som sköter uppgifter som avses i 
eller följer av vallagen, ska personbeteck-
ningens individuella nummer och kontrollbe-
teckning med stöd av 187 § i vallagen lämnas 
bort. Vid massutlämning av uppgifter iakttas 
bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om of-
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fentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). Till övriga delar behandlas per-
sonuppgifter med iakttagande av bestämmel-
serna i personuppgiftslagen (523/1999). 

 
Närståendevårdarens möjligheter att rösta i 
samband med hemmaröstning 

 
Det föreslås att i 46 § i vallagen föreskrivs 

att närståendevårdaren för den som har rätt 
att rösta hemma kan rösta vid hemmaröst-
ningen i samband med att det som vårdas 
röstar hemma. Rätten att rösta i samband 
med hemmaröstning begränsas så att den 
gäller närståendevårdare som bor i samma 
hushåll med den som vårdas och som är röst-
berättigade i kommunen i fråga. 

Det föreslås att till 55 § 2 mom. i vallagen 
fogas en ny punkt 4 som gäller anmälan till 
hemmaröstning. I bestämmelsen ska före-
skrivas att om närståendevårdaren vill rösta i 
samband med hemmaröstningen ska i anmä-
lan som görs till kommunens centralval-
nämnd uppges även närståendevårdarens 
fullständiga namn, personbeteckning och te-
lefonnummer samt giltighetstiden för avtalet 
om närståendevård. 

Enligt 46 § i vallagen får en röstberättigad, 
vars rörelse- eller funktionsförmåga är så be-
gränsad att han eller hon inte utan oskäliga 
svårigheter kan ta sig till röstnings- eller för-
handsröstningsstället, så som bestäms i 55 § i 
vallagen förhandsrösta hemma i den kom-
mun i Finland som i rösträttsregistret har an-
tecknats som hans eller hennes hemkommun. 

Den som har rätt att rösta hemma kan i vis-
sa fall varaktigt vårdas hemma så att hans el-
ler hennes närståendevårdare är en nära per-
son, t.ex. maken, som bor i samma hushåll 
och som har ingått ett sådant avtal om närstå-
endevård som avses i 2 § i lagen om stöd för 
närståendevård med kommunen. Enligt gäl-
lande lagstiftning får biträdet eller närståen-
devårdaren inte rösta vid hemmaröstningen, 
om han eller hon kan ta sig till förhandsröst-
ningsstället eller röstningsstället på valdagen 
för att rösta. I vissa fall kräver vården av den 
som har rätt att rösta hemma kontinuerlig 
närvaro av en närståendevårdare. I dessa fall 
måste vårdaren ordna en tillfällig vårdare för 
den tid han eller hon själv tar sig till röst-
ningsstället för att rösta.  

Flyttning av valdagen och den bestämda ti-
den i vissa fall 

 
Enligt förslaget ska till 189 § 1 mom. i val-

lagen fogas en bestämmelse om flyttning av 
valdagen om valdagen infaller på påskdagen 
eller söndagen efter påskdagen. I detta fall är 
valdagen söndagen före påskdagen. 

 
 

2  Proposi t ionens konsekvenser 

Genom att valdagen vid riksdagsval flyttas 
till april gör tidtabellen för beredningen av 
ramarna för statsfinanserna och budgetpropo-
sitionerna under valåret betydligt mer bråds-
kande än för närvarande.  

Under perioden 2011—2025 är den tredje 
söndagen i april påskdagen eller söndagen ef-
ter påskdagen åren 2012, 2014, 2017, 2019, 
2020, 2022, 2023 och 2025.  

Under de följande 15 åren skulle valdagen 
vid ordinarie riksdagsval flyttas på grund av 
påsken från den tredje söndagen i april till 
den andra söndagen i april år 2019 och till 
den första söndagen i april år 2023.  

Flyttning av valdagen vid presidentval till 
den fjärde söndagen i januari leder till att om 
presidenten blir vald i det första valet tillträ-
der republikens president sitt ämbete enligt 
55 § 1 mom. i grundlagen dagen efter fast-
ställandet av valresultatet om den första da-
gen i januari är en måndag. Under perioden 
2011—2025 är den första dagen i januari en 
måndag åren 2018 och 2024 och under dessa 
år ordnas ordinarie presidentval.  

Ändringarna i kommunindelningen som 
trädde i kraft vid ingången av år 2010 föror-
sakar vissa ändringar i gränserna för valkret-
sarna. Himanka kommun med ca 3 000 invå-
nare anslöts till Kalajoki stad, varvid gränsen 
mellan Vasa och Uleåborgs valkrets ändras. 
Området Haavisto-Vastila med ca 170 invå-
nare överfördes från Strömfors kommun till 
Pyttis kommun, varvid gränsen mellan Ny-
lands och Kymmene valkrets ändras i ringa 
grad. Ändringarna i kommunindelningen har 
ingen direkt inverkan på fördelningen av 
riksdagsmandaten mellan valkretsarna. 

Närståendevårdarens möjlighet att rösta i 
samband med hemmaröstning ordnas av den 
nuvarande myndighetsorganisationen. Hem-
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maröstning ordnas av valförrättare som är 
medlemmar i den av kommunstyrelsen till-
satta valnämnden. Eftersom närståendevårda-
ren i regel anmäler sig till kommunens cen-
tralvalnämnd i samband med anmälan om 
hemmaröstning och röstningen sker i sam-
band med hemmaröstningen, har detta arran-
gemang inga betydliga konsekvenser för 
myndigheternas verksamhet. 

Propositionen har inga betydliga ekono-
miska verkningar. 

 
3  Beredningen av proposit ionen 

Enligt regeringsprogrammet för Matti 
Vanhanens II regering (15.4.2007) ska 
”[r]iksdagsvalet flyttas till det tredje 
veckoslutet i april. När det gäller påsken vid-
tas behövliga specialarrangemang. Tidpunk-
ten för presidentvalet ändras så att valets för-
sta omgång ordnas den sista söndagen i janu-
ari och den andra omgången två veckor där-
efter”. 

Valområdeskommissionen som justitiemi-
nisteriet tillsatte den 1 juni 2007 föreslog att 
tidpunkten för riksdagsvalet och presidentva-
let ska ändras (kommittebetänkande 2008:2). 
Utlåtande om valområdeskommissionens be-
tänkande inbegärdes i september 2008 (tids-
frist den 15 oktober 2008) av riksdagens 
kansli, republikens presidents kansli, statsrå-
dets kansli, utrikesministeriet, finansministe-
riet, justitiekanslern i statsrådet, riksdagens 
justitieombudsman, Ålands landskapsreger-
ing, Finlands Kommunförbund rf, de regi-
strerade partierna (14) och valkretsnämnder-
na (15). Man fick 23 utlåtanden. Av de som 
lämnade in utlåtande ansåg riksdagens kansli 
det vara viktigt att budgeten och de lagför-
slag som har samband med den ges i början 
av höstsessionen och att statsrådets beslut om 
ramarna för statsfinanserna som ges till riks-
dagen som statsrådets redogörelse också un-
der valåret kan behandlas till slut före slutet 
av vårsessionen. Också finansministeriet fäs-
te uppmärksamhet vid att om valdagen vid 
riksdagsval senareläggs på det föreslagna sät-
tet blir tidtabellen för beredningsprocessen 
för ramarna för statsfinanserna och budget-
propositionerna under valåret betydligt mer 
brådskande än för närvarande. Riksdagens 
kansli fäste uppmärksamhet också vid att 

ändringen i tidpunkten för presidentvalet kan 
leda till att vissa statliga procedurer överlap-
par varandra, vilket kan undvikas genom att 
ändra formuleringen i 56 § i grundlagen så 
att avgivande av högtidlig försäkran inte är 
bunden till när presidenten tillträder sitt äm-
bete. Denna ändring kan enligt riksdagens 
kanslis uppfattning genomföras i samband 
med projektet för att revidera grundlagen. 
Republikens presidents kansli ansåg att flytt-
ningen av tidpunkten för presidentvalet ska 
planeras med hänsyn till grundlagens be-
stämmelse om presidentens ämbetsperiod en-
ligt vilken republikens president tillträder sitt 
ämbete första dagen i den månad som följer 
efter valet. Om presidenten väljs i det första 
valet kan det vara svårt eller rentav omöjligt 
att iaktta bestämmelsen i 55 § i grundlagen. 
Valkretsnämnderna i Norra Savolax och Nor-
ra Karelen fäste uppmärksamhet vid de olä-
genheter som orsakas av att tidpunkten för 
riksdagsvalet flyttas närmare påsken både 
med tanke på möjligheterna att få medlem-
mar till valnämnderna och väljarnas semest-
rar. De andra remissinstanserna motsatte sig 
inte ändringen av tidpunkterna.  

Propositionen har till andra delar beretts 
vid justitieministeriet. 

 
 

4  Ikraft trädande 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt. 

 
5  Förhål lande t i l l  grundlagen samt 

lagst i f tningsordning 

I propositionen föreslås att tidpunkten för 
riksdagsvalet ändras. Enligt 107 § 1 mom. i 
vallagen är valdagen vid riksdagsval den 
tredje söndagen i mars. Det föreslås att val-
dagen skjuts fram till den tredje söndagen i 
april. Om denna söndag är påskdagen eller 
söndagen efter påskdagen, är valdagen dock 
söndagen före påskdagen. 

Avsikten är att den föreslagna lagändringen 
träder i kraft så att den tillämpas redan vid 
följande riksdagsval. Mandattiden för riks-
dagsledamöter och riksdagen är enligt 24 § 
1 mom. i grundlagen fyra år. Riksdagens 
mandattid inleds när resultatet av riksdagsva-
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let har fastställts och fortgår tills nästa riks-
dagsval har förrättats. Om detta föreskrivs i 
24 § 2 mom. i grundlagen. Med anledning av 
ändringen som föreslås i 107 § i vallagen blir 
mandattiden för den nuvarande riskdagen så-
ledes något längre än den var enligt lagstift-
ningen som gällde när riksdagsledamöterna 
valdes. Förslaget måste bedömas med hänsyn 
till grundlagen. 

Närmare bestämmelser om förrättning av 
riksdagsval finns i 25 § i grundlagen. I 
grundlagen föreskrivs att riksdagsval är di-
rekta, proportionella och hemliga och att alla 
röstberättigade har lika rösträtt. I grundlagen 
ingår dessutom bestämmelser om grunderna 
för indelningen i valkretsar och uppställande 
av kandidater. Närmare bestämmelser om 
tidpunkten för riksdagsval kan med stöd av 
regleringsförbehållet i paragrafens 4 mom. 
utfärdas genom lag. Detta innebär att den ex-
akta tidpunkten för riksdagsval kan regleras 
genom en vanlig lag. 

Ändringar i vallagen som påverkar längden 
av riksdagens mandattid har enligt den tidi-
gare grundlagsregleringen kunnat genomfö-
ras genom en vanlig lag. År 1952 ändrades 
tidpunkten för riksdagsvalet genom en vanlig 
lag (167/1952) från den första och andra da-
gen i juli till den första söndagen i juni och 
därpåföljande måndag. Drygt tio år senare 
ändrades tidpunkten för riksdagsvalet, likaså 
genom en vanlig lag (717/1965), till den tred-
je söndagen i mars och därpåföljande mån-
dag. Mandattiden för dåvarande riksdag för-
kortades med anledning av lagändringen med 
flera månader eftersom de ändrade bestäm-

melserna tillämpades redan vid riksdagsvalet 
1966. Grundlagsutskottet ansåg att ändringen 
inte var problematisk med hänsyn till be-
stämmelserna i 3 § i riksdagsordningen som 
vid den tidpunkten reglerade valperiodens 
längd (GrUB 30/1965 rd). 

Mandattiden för nuvarande riksdag för-
längs med anledning av den föreslagna änd-
ringen i 107 § i vallagen med högst en må-
nad. Därmed är det fråga om en förhållande-
vis liten förlängning. Om dessutom beaktar 
tidigare lagstiftningshistoria i denna fråga 
och regleringsförbehållet i 25 § 4 mom. i 
grundlagen anser regeringen att lagen kan 
behandlas i vanlig lagstiftningsordning. Ef-
tersom ärendet är av principiell betydelse bör 
förslaget dock bedömas av grundlagsutskot-
tet. 

Förslaget om att flytta tidpunkten för det 
första valet vid presidentval från den tredje 
söndagen i januari till den fjärde söndagen i 
januari är inte problematiskt med hänsyn till 
bestämmelserna i grundlagen om presiden-
tens ämbetsperiod.  

Enligt 55 i grundlagen tillträder republi-
kens president sitt ämbete första dagen i den 
månad som följer efter valet. Således tillträ-
der presidenten sitt ämbete den första dagen i 
februari om han eller hon blir vald vid det 
första valet som förrättas i januari. Med tanke 
på grundlagen saknar det betydelse om valet 
förrättas den tredje eller den fjärde söndagen 
i januari. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av vallagen 

I enlighet med riksdagens beslut: 
ändras i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) 5, 32—34, 36, 38—40, 42, 43, 55, 107, 

127, 132, 135 och 189 §, av dem 5 § sådan den lyder i lag 300/2009, 46 § sådan den lyder del-
vis ändrad i lag 868/2003 och 127 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 247/2002, som följer: 
 

5 § 

Valkretsar vid riksdagsval 

För riksdagsval indelas landet utgående 
från landskapsindelningen i följande valkret-
sar: 

1) Helsingfors valkrets, till vilken hör Hel-
singfors stad, 

2) Nylands valkrets, till vilken hör följande 
kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, 
Grankulla, Hangö, Hyvinge, Högfors, Ingå, 
Karislojo, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, 
Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nummi-Pusula, 
Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjun-
deå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis, 

3) Egentliga Finlands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Aura, Gustavs, Ki-
mitoön, Koski Tl, Laitila, Loimaa, Lundo, 
Marttila, Masku, Mynämäki, Nousis, Nystad, 
Nådendal, Oripää, Pemar, Pyhäranta, Pöytyä, 
Reso, Rusko, Sagu, Salo, Somero, S:t Karins, 
Tarvasjoki, Tövsala, Vehmaa, Väståboland 
och Åbo, 

4) Satakunta valkrets, till vilken hör följan-
de kommuner: Björneborg, Eura, Euraåmin-
ne, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämi-
järvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Kjulo, 
Kumo, Lavia, Luvia, Nakkila, Påmark, Rau-
mo, Sastmola, Siikainen, Säkylä och Ulvsby, 

5) Landskapet Ålands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Brändö, Eckerö, 
Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, 
Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, 

Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund och 
Vårdö, 

6) Tavastlands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Artsjö, Asikkala, Forssa, 
Hartola, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, 
Humppila, Hämeenkoski, Janakkala, Jockis, 
Kärkölä, Lahtis, Loppi, Nastola, Orimattila, 
Padasjoki, Riihimäki, Sysmä, Tammela, Ta-
vastehus och Ypäjä, 

7) Birkalands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Akaa, Birkala, Ikalis, Juu-
pajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmalahti, 
Kylmäkoski, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, 
Nokia, Orivesi, Parkano, Punkalaidun, Päl-
käne, Ruovesi, Sastamala, Tammerfors, Ta-
vastkyro, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, 
Virdois och Ylöjärvi, 

8) Kymmene valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Fredrikshamn, Iitti, Imatra, 
Kotka, Kouvola, Lemi, Luumäki, Miehikkä-
lä, Parikkala, Pyttis, Rautjärvi, Ruokolahti, 
Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari, Vill-
manstrand och Virolahti, 

9) Södra Savolax valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Enonkoski, Heinävesi, 
Hirvensalmi, Jorois, Juva, Kangasniemi, Ke-
rimäki, Mäntyharju, Nyslott, Pertunmaa, Pi-
eksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, 
Ristiina, S:t Michel och Sulkava, 

10) Norra Savolax valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Idensalmi, Juankoski, 
Kaavi, Karttula, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, 
Lapinlahti, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Pi-
elavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, 
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Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, 
Varkaus, Varpaisjärvi, Vesanto och Vieremä, 

11) Norra Karelens valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Ilomants, Joensuu, Juu-
ka, Kesälahti, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Li-
peri, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääk-
kylä, Tohmajärvi och Valtimo, 

12) Vasa valkrets, till vilken hör följande 
kommuner: Alajärvi, Alavus, Bötom, Etseri, 
Evijärvi, Halsua, Ilmajoki, Jakobstad, Jala-
sjärvi, Kannus, Karleby, Kaskö, Kauhajoki, 
Kauhava, Kaustby, Korsholm, Korsnäs, Kris-
tinestad, Kronoby, Kuortane, Kurikka, Laihe-
la, Lappajärvi, Lappo, Larsmo, Lestijärvi, 
Lillkyro, Malax, Nykarleby, Närpes, Oravais, 
Pedersöre, Perho, Seinäjoki, Soini, Storkyro, 
Storå, Toholampi, Töysä, Vasa, Vetil, Vim-
peli, Vörå-Maxmo och Östermark, 

13) Mellersta Finlands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Hankasalmi, Joutsa, 
Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, 
Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, 
Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, 
Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Sa-
arijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari och 
Äänekoski, 

14) Uleåborgs valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Alavieska, Brahestad, 
Haapajärvi, Haapavesi, Haukipudas, Hyryn-
salmi, Ii, Kajana, Kalajoki, Karlö, Kempele, 
Kiiminki, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, 
Limingo, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Niva-
la, Oulainen, Oulunsalo, Paltamo, Pudasjärvi, 
Puolanka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Rei-
sjärvi, Ristijärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, 
Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tyrnä-
vä, Uleåborg, Utajärvi, Vaala, Vihanti, Yli-Ii 
och Ylivieska, 

15) Lapplands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Enare, Enontekis, Kemi, 
Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muo-
nio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Ro-
vaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, 
Tervola, Torneå, Utsjoki och Övertorneå. 

 
32 § 

Meddelanden som gäller partierna 

Justitieministeriet ska senast den 55 dagen 
före valdagen vid presidentval och den 
48 dagen före valdagen vid andra val medde-

la de myndigheter som behandlar kandidat-
ansökningarna, med undantag för landskapet 
Ålands valkretsnämnd, vilka partier som är 
upptagna i partiregistret och vilka personer 
som är berättigade att teckna respektive par-
tis namn. 

 
 
 

33 § 

Myndigheternas lagbestämda sammanträden 

Den myndighet som behandlar kandidatan-
sökningarna sammanträder på kallelse av 
ordföranden i god tid, senast den 55 dagen 
före valdagen vid presidentval och den 
48 dagen före valdagen vid andra val och 
därefter, om det finns ärenden att behandla, 
den 47, 41, 39 och 38 dagen före valdagen 
vid presidentval samt den 40, 34, 32 och 31 
dagen före valdagen vid andra val, valdagen, 
dagen efter valdagen och den tredje dagen ef-
ter valdagen samt vid någon annan tid, om 
behandlingen av ärendena kräver det. 

 
 
 
 
 

34 § 

Beslut om och kungörelse av ingivning av 
handlingar 

Den myndighet som behandlar kandidatan-
sökningarna ska vid det sammanträde som 
hålls senast den 55 dagen före valdagen vid 
presidentval och 48 dagen före valdagen vid 
andra val besluta till vem, vilka dagar och 
vid vilka klockslag samt var de för myndig-
heten avsedda kandidatansökningarna och 
andra handlingar som gäller kandidatupp-
ställningen ska ges in. 

Angående beslutet ska avfattas en kungö-
relse som ska delges de valombud som parti-
erna har meddelat och som ska uppsättas till 
påseende i myndighetens sammanträdeslokal 
samt vid kommunalval offentliggöras på det 
sätt som kommunens tillkännagivanden 
meddelas för kännedom och vid övriga val i 
den officiella tidningen. 
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36 § 

Behandling av kandidatansökningar och an-
märkningar mot dem 

Kandidatansökningarna och de handlingar 
som fogats till dem  kontrolleras vid det 
sammanträde som hålls den 41 dagen före 
valdagen vid presidentval och den 34 dagen 
före valdagen vid andra val. 

Har en kandidatansökan eller en anmälan 
om valförbund eller gemensam lista inte 
lämnats till myndigheten inom föreskriven 
tid, ska den avvisas. 

Valombudet för ett parti, en gemensam lis-
ta eller en valmansförening som inte hör till 
en gemensam lista ska omedelbart underrät-
tas, om 

1) kandidatansökan eller anmälan om val-
förbund eller gemensam lista inte har gjorts i 
enlighet med denna lag eller bestämmelser 
som har utfärdats med stöd av den eller att de 
handlingar som förutsätts i denna lag inte har 
fogats till kandidatansökan, 

2) kandidatansökningshandlingarna av 
andra orsaker än de som nämns i 1 mom. inte 
kan betraktas som lagenliga eller 

3) som kandidat har uppställts en person 
som inte är valbar eller som vid samma val 
har uppställts som kandidat på två eller flera 
listor. 

 
 

38 § 

Valombudens åtgärder med anledning av 
anmärkningar 

De valombud till vilka anmärkningar har 
framställts har rätt att senast den 39 dagen 
före valdagen vid presidentval och den 32 
dagen före valdagen vid andra val före 
klockan 16 göra rättelser med anledning av 
anmärkningarna och att komplettera en kan-
didatansökan och de handlingar som fogats 
till den. Inom samma tid har valombuden rätt 
att göra behövliga justeringar beträffande en 
kandidats namn, titel, yrke, syssla eller hem-
kommun. Avser anmärkningen anmälan om 
valförbund, har partiernas valombud rätt att 
ge in ett gemensamt skriftligt förslag till rät-
telse av anmälan. 

Har anmärkningen framställts av en orsak 
som nämns i 36 § 3 mom. 3 punkten, har 
valombudet rätt att inom den tid som anges 
ovan i 1 mom. i denna paragraf stryka en 
kandidat som avses i det förstnämnda lag-
rummet. 

 
 

39 § 

Beslut om kandidatansökningar 

De kandidatansökningar som inkommit 
inom utsatt tid och de handlingar som fogats 
till dem behandlas på nytt vid det samman-
träde som hålls den 39 dagen före valdagen 
vid presidentval och den 32 dagen före val-
dagen vid andra val. Samtidigt fattas beslut 
med anledning av kandidatansökningarna 
samt anmälningarna som gäller valförbund 
och gemensam lista. 

De kandidatansökningar som inkommit 
inom utsatt tid samt anmälningar om valför-
bund och om gemensam lista, mot vilka inga 
anmärkningar har framställts, ska godkännas. 

 
40 § 

Beslut som ska fattas efter besluten om kan-
didatansökningarna 

Har en anmärkning som avses i 38 § 
2 mom. gjorts och godtagbar anmälan om 
rättelse inte ingivits eller anmälan om stryk-
ning av kandidaten i fråga inte gjorts inom 
utsatt tid eller har kandidaten avlidit, tas kan-
didaten inte upp i sammanställningen av 
kandidatlistorna eller i kandidatförteckningen 
vid presidentval. Ett partis, en valmansföre-
nings eller en gemensam listas valombud är 
skyldigt att utan dröjsmål underrätta den 
myndighet som behandlar kandidatansök-
ningarna om en kandidats död. 

Ett parti eller en valmansförening vars an-
mälan om anslutning till ett valförbund eller 
en gemensam lista inte har blivit godkänd, 
har rätt att återta sin kandidatansökan. Parti-
ets eller valmansföreningens valombud ska 
ge in ett skriftligt återtagande till den myn-
dighet som behandlar kandidatansökningarna 
senast den 31 dagen före valdagen före 
klockan 12. Ett ärende som gäller godkän-
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nande av kandidatansökan ska behandlas på 
nytt till följd av återtagande. 

Beslut i de ärenden som avses i denna pa-
ragraf fattas vid det sammanträde som hålls 
den 38 dagen före valdagen vid presidentval 
och 31 dagen före valdagen vid andra val in-
nan sammanställningen av kandidatlistorna 
eller presidentvalets kandidatförteckning 
uppgörs. 

 
 

42 § 

Kandidatförteckningar för presidentval 

Efter att justitieministeriet genom ett till-
kännagivande har underrättats om kandida-
terna, uppgör Helsingfors valkretsnämnd vid 
det sammanträde som hålls den 38 dagen 
före valdagen en kandidatförteckning för 
presidentvalet, om vilken i tillämpliga delar 
gäller vad som bestäms i 41 § om samman-
ställningen av kandidatlistor. 

Förrättas vid presidentvalet ett andra val, 
uppgör Helsingfors valkretsnämnd utan 
dröjsmål för det andra valet en kandidatför-
teckning i vilken kandidaterna ska tas upp i 
samma inbördes ordningsföljd och med 
samma nummer med vilka de togs in i kandi-
datförteckningen för det första valet. Angå-
ende kandidatförteckningen för det andra va-
let gäller i övrigt vad som i 41 § bestäms om 
sammanställningen av kandidatlistor. 

 
 

43 §  

Riksomfattande kandidatregister 

Justitieministeriet ska upprätta ett register, i 
vilket tas in alla kandidater i hela landet som 
vid valet i fråga tagits upp i sammanställ-
ningarna av kandidatlistorna eller i kandidat-
förteckningen för presidentvalet (riksomfat-
tande kandidatregister). 

Den myndighet som behandlar kandidatan-
sökningarna ska den 38 dagen före valdagen 
vid presidentval och den 31 dagen före val-
dagen vid andra val se till att det i det riks-
omfattande kandidatregistret beträffande var-
je kandidat införs de uppgifter som finns i 
sammanställningen av kandidatlistorna eller i 

kandidatförteckningen för presidentvalet 
samt personbeteckning. 

Uppgifter ur kandidatregistret ges avgifts-
fritt kandidaten, det parti som ställt upp kan-
didaten och den gemensamma lista på vilken 
kandidaten är uppställd samt en myndighet 
som avses i denna lag. 

Justitieministeriet tar vid behov valkretsvis 
eller kommunvis en utskrift ur det riksomfat-
tande kandidatregistret som upptar uppgifter-
na om varje kandidat med undantag för per-
sonbeteckningen. Ministeriet ska se till att ett 
nödvändigt antal exemplar av utskriften 
sänds till de kommunala centralvalnämnder-
na, valbestyrelserna och valförrättarna vid 
förhandsröstningsställena i hemlandet samt 
utrikesministeriet för vidare utdelning till de 
finska beskickningar och finska fartyg som är 
förhandsröstningsställen. 

 
 

46 §  

Rätt att förhandsrösta 

Varje röstberättigad får förhandsrösta på de 
allmänna förhandsröstningsställena i hem-
landet och utomlands i finska beskickningar. 

En röstberättigad, som vårdas på sjukhus 
eller i en verksamhetsenhet inom socialvår-
den vilken lämnar vård dygnet runt eller vil-
ken kommunstyrelsen annars har bestämt att 
ska vara förhandsröstningsställe, eller som 
har intagits i en straffanstalt får förhandsrösta 
i denna anstalt. Den som tillhör personalen 
ombord på ett finskt fartyg får förhandsrösta 
ombord på fartyget om det befinner sig ut-
omlands. 

En röstberättigad, vars rörelse- eller funk-
tionsförmåga är så begränsad att han eller 
hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig 
till röstnings- eller förhandsröstningsstället, 
får så som bestäms i 55 § förhandsrösta 
hemma i den kommun i Finland som i röst-
rättsregistret har antecknats som hans eller 
hennes hemkommun. En närståendevårdare 
enligt lagen om stöd för närståendevård 
(937/2005) som bor i samma hushåll som 
den som har rätt till hemmaröstning får rösta 
i samband med hemmaröstningen, om kom-
munen i fråga har antecknats som hans eller 
hennes hemkommun. 
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55 § 

Förberedande åtgärder för hemmaröstning 

Den som har rätt till hemmaröstning ska 
senast den 12 dagen före valdagen före 
klockan 16 skriftligt eller per telefon till cen-
tralvalnämnden i sin hemkommun anmäla sin 
önskan att förhandsrösta hemma. Anmälan 
kan på den röstandes vägnar göras av någon 
som han eller hon har utsett. Skriftlig anmä-
lan, som ska undertecknas, kan göras på en 
blankett som utarbetats för ändamålet. 

I anmälan ska uppges 
1) den röstandes fullständiga namn, per-

sonbeteckning, adress, hemkommun och tele-
fonnummer samt, om anmälan görs av någon 
som den röstande utsett, även dennes namn 
och kontaktinformation, 

2) att den röstandes rörelse- eller funktions-
förmåga är så begränsad att han eller hon inte 
utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röst-
nings- eller förhandsröstningsstället och att 
han eller hon därför önskar förhandsrösta 
hemma,  

3) huruvida den röstande själv kan sköta 
om att en person som avses i 54 § är närva-
rande vid hemmaröstningen, samt 

4) den i 46 § 3 mom. avsedda närstående-
vårdarens fullständiga namn, personbeteck-
ning och telefonnummer samt giltighetstiden 
för avtalet om närståendevård, om också när-
ståendevårdaren vill rösta i samband med 
hemmaröstningen. 

Valmyndigheten ska om möjligt vid behov 
avhjälpa brister i anmälan och försäkra sig 
om att anmälan gjorts av den röstande som 
nämns i den eller av någon som denne har ut-
sett. 

Ordföranden för den kommunala central-
valnämnden ska se till att den röstande utan 
dröjsmål skriftligen eller per telefon under-
rättas om den tidpunkt då valförrättaren be-
söker honom eller henne. Tidpunkten ska an-
ges med åtminstone två timmars noggrann-
het. Samtidigt ska valmyndighetens telefon-
nummer meddelas för eventuell kontakt. Är 
valförrättaren förhindrad att infinna sig vid 
den meddelade tidpunkten, ska den röstande 
utan dröjsmål underrättas om detta och om 
tidpunkten för det nya besöket. 

Om en brist i anmälan, som inverkar på 
röstningsförrättningen, inte har kunnat av-
hjälpas eller om anmälan till den kommunala 
centralvalnämnden har gjorts efter utsatt tid 
eller om hemmaröstning inte alls kan förrät-
tas på grund av avbrott i kommunikationerna 
eller något annat oöverstigligt hinder, ska 
den röstande så som bestäms i 4 mom. under-
rättas om att ingen hemmaröstning förrättas. 

 
 

107 § 

Valdag 

Vid riksdagsval är den tredje söndagen i 
april valdag. 

Har republikens president förordnat om nya 
riksdagsval, är valdagen vid dessa val, enligt 
vad presidenten bestämmer, tidigast den för-
sta söndagen närmast efter det att 50 dagar 
har förflutit och senast den första söndagen 
efter det att 75 dagar har förflutit från den 
dag då förordnandet om nya val utfärdades. 

När republikens president har förordnat om 
nya val, ska detta utan dröjsmål tillkännages, 
utöver vad som bestäms i 67 § 3 mom., åt-
minstone vid finska diplomatiska beskick-
ningar och vid konsulat som förestås av en 
utsänd konsul genom offentliga kungörelser 
och vid behov även på något annat lämpligt 
sätt. 

 
127 §  

Valdag 

Vid presidentval förrättas det första valet 
den fjärde söndagen i januari det sjätte året 
efter det år då republikens president senast 
tillträdde sitt ämbete. 

Skall ett andra val förrättas, är valdagen 
den andra söndagen efter det första valet. 

Om åtgärder måste vidtas för val av presi-
dent därför att presidenten, den som valts till 
president eller en presidentkandidat har fått 
bestående förhinder eller avlidit, bestäms ge-
nom ett beslut av statsrådet som publiceras i 
Finlands författningssamling om den så snart 
som möjligt infallande söndag då president-
val skall förrättas. 
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132 § 

Ingivning av kandidatansökningar 

Ansökan om att en kandidat ska tas upp på 
kandidatförteckningen för presidentvalet ska 
av partiets eller valmansföreningens valom-
bud ges in till Helsingfors valkretsnämnd se-
nast den 47 dagen före valdagen före klockan 
16. 

 
 
 
 
 
 
 

135 § 

Tillkännagivande om kandidaterna 

Helsingfors valkretsnämnd underrättar ge-
nom ett tillkännagivande justitieministeriet 
om vilka kandidater som ställts upp. Medde-
landet ska lämnas genast när kandidaternas 
inbördes ordningsföljd har bestämts i enlig-
het med 37 § 1 och 4 mom. eller, om en an-
märkning enligt 36 § 3 mom. har framställts, 
senast den 38 dagen före valdagen. Ministe-
riet ska utan dröjsmål publicera nämndens 
tillkännagivande i Finlands författningssam-
ling. 

189 § 

Flyttning av valdag och utsatt dag 

Infaller valdagen på nyårsaftonen, nyårsda-
gen, trettondagen, valborgsmässoaftonen, 
första maj, pingstdagen, självständighetsda-
gen, julaftonen, juldagen eller annandag jul, 
ska röstningen på valdagen ordnas följande 
söndag. Infaller valdagen på påskdagen eller 
söndagen efter påskdagen, ska röstningen på 
valdagen ordnas söndagen före påskdagen. 

Om en annan dag än en sådan som före-
skrivits för röstning på valdagen, inledande 
eller avslutande av förhandsröstning, kungö-
rande av fullmäktige som valts utan förrät-
tande av val eller fastställande av valresulta-
tet infaller på en helgdag eller helgfri lördag 
eller på midsommar- eller julaftonen, ska föl-
jande vardag anses vara den utsatta dagen. 
Justitieministeriet har rätt att vid behov flytta 
en sådan utsatt dag till närmaste lämpliga 
dag, om det med anledning av besvär har 
förordnats att nya val ska förrättas eller om 
det har förordnats att nya riksdagsval eller 
kompletteringsval av fullmäktige ska förrät-
tas eller om det har förordnats att president-
valet ska inledas på nytt eller att val av full-
mäktige ska förrättas vid ny tid. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den     20  . 

————— 
 

Helsingfors den 5 mars 2010  

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Justitieminister Tuija Brax 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 

Lag 

om ändring av vallagen 

I enlighet med riksdagens beslut: 
ändras i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) 5, 32—34, 36, 38—40, 42, 43, 55, 107, 

127, 132, 135 och 189 §, av dem 5 § sådan den lyder i lag 300/2009, 46 § sådan den lyder del-
vis ändrad i lag 868/2003 och 127 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 247/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 

Valkretsar vid riksdagsval 

För riksdagsval indelas landet utgående från 
landskapsindelningen i följande valkretsar: 

 
1) Helsingfors valkrets, till vilken hör Hel-

singfors stad, 
2) Nylands valkrets, till vilken hör följande 

kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, 
Grankulla, Hangö, Hyvinge, Högfors, Ingå, 
Karislojo, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lil-
jendal, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, 
Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pernå, Pukkila, 
Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Strömfors, 
Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis, 

3) Egentliga Finlands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Aura, Gustavs, Ki-
mitoön, Koski Tl, Laitila, Loimaa, Lundo, 
Marttila, Masku, Mynämäki, Nousis, Nystad, 
Nådendal, Oripää, Pemar, Pyhäranta, Pöytyä, 
Reso, Rusko, Sagu, Salo, Somero, S:t Karins, 
Tarvasjoki, Tövsala, Vehmaa, Väståboland 
och Åbo, 

4) Satakunta valkrets, till vilken hör följan-
de kommuner: Björneborg, Eura, Euraåmin-
ne, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämi-
järvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Kjulo, 
Kumo, Lavia, Luvia, Nakkila, Norrmark, 
Påmark, Raumo, Sastmola, Siikainen, Säkylä 
och Ulvsby, 

5) Landskapet Ålands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Brändö, Eckerö, Fin-

5 § 

Valkretsar vid riksdagsval 

För riksdagsval indelas landet utgående 
från landskapsindelningen i följande valkret-
sar: 

1) Helsingfors valkrets, till vilken hör Hel-
singfors stad, 

2) Nylands valkrets, till vilken hör följande 
kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, 
Grankulla, Hangö, Hyvinge, Högfors, Ingå, 
Karislojo, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, 
Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, Nummi-Pusula, 
Nurmijärvi, Pukkila, Raseborg, Sibbo, Sjun-
deå, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis, 

 
3) Egentliga Finlands valkrets, till vilken 

hör följande kommuner: Aura, Gustavs, Ki-
mitoön, Koski Tl, Laitila, Loimaa, Lundo, 
Marttila, Masku, Mynämäki, Nousis, Nystad, 
Nådendal, Oripää, Pemar, Pyhäranta, Pöytyä, 
Reso, Rusko, Sagu, Salo, Somero, S:t Karins, 
Tarvasjoki, Tövsala, Vehmaa, Väståboland 
och Åbo, 

4) Satakunta valkrets, till vilken hör följan-
de kommuner: Björneborg, Eura, Euraåmin-
ne, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämi-
järvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Kjulo, 
Kumo, Lavia, Luvia, Nakkila, Påmark, Rau-
mo, Sastmola, Siikainen, Säkylä och Ulvsby, 

 
5) Landskapet Ålands valkrets, till vilken 

hör följande kommuner: Brändö, Eckerö, 
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ström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, 
Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, 
Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund och 
Vårdö, 

6) Tavastlands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Artsjö, Asikkala, Forssa, 
Hartola, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, 
Humppila, Hämeenkoski, Janakkala, Jockis, 
Kärkölä, Lahtis, Loppi, Nastola, Orimattila, 
Padasjoki, Riihimäki, Sysmä, Tammela, Ta-
vastehus och Ypäjä, 

7) Birkalands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Akaa, Birkala, Ikalis, Juu-
pajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmalahti, Kyl-
mäkoski, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, 
Orivesi, Parkano, Punkalaidun, Pälkäne, Ru-
ovesi, Sastamala, Tammerfors, Tavastkyro, 
Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virdois och 
Ylöjärvi, 

8) Kymmene valkrets, till vilken hör följan-
de kommuner: Fredrikshamn, Iitti, Imatra, 
Kotka, Kouvola, Lemi, Luumäki, Miehikkälä, 
Parikkala, Pyttis, Rautjärvi, Ruokolahti, Savi-
taipale, Suomenniemi, Taipalsaari, Villman-
strand, Virolahti och Ylämaa, 

9) Södra Savolax valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Enonkoski, Heinävesi, 
Hirvensalmi, Jorois, Juva, Kangasniemi, Ke-
rimäki, Mäntyharju, Nyslott, Pertunmaa, Pi-
eksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, 
Ristiina, S:t Michel och Sulkava, 

10) Norra Savolax valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Idensalmi, Juankoski, 
Kaavi, Karttula, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, 
Lapinlahti, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Pie-
lavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, 
Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, 
Varkaus, Varpaisjärvi, Vesanto och Vieremä, 

11) Norra Karelens valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Ilomants, Joensuu, Juu-
ka, Kesälahti, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Li-
peri, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääk-
kylä, Tohmajärvi och Valtimo, 

12) Vasa valkrets, till vilken hör följande 
kommuner: Alajärvi, Alavus, Bötom, Etseri, 
Evijärvi, Halsua, Himanka, Ilmajoki, Jakob-
stad, Jalasjärvi, Kannus, Karleby, Kaskö, 
Kauhajoki, Kauhava, Kaustby, Korsholm, 
Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Kuortane, 
Kurikka, Laihela, Lappajärvi, Lappo, Larsmo, 
Lestijärvi, Lillkyro, Malax, Nykarleby, När-
pes, Oravais, Pedersöre, Perho, Seinäjoki, So-

Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, 
Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, 
Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund och 
Vårdö, 

6) Tavastlands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Artsjö, Asikkala, Forssa, 
Hartola, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, 
Humppila, Hämeenkoski, Janakkala, Jockis, 
Kärkölä, Lahtis, Loppi, Nastola, Orimattila, 
Padasjoki, Riihimäki, Sysmä, Tammela, Ta-
vastehus och Ypäjä, 

7) Birkalands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Akaa, Birkala, Ikalis, Juu-
pajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmalahti, 
Kylmäkoski, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, 
Nokia, Orivesi, Parkano, Punkalaidun, Päl-
käne, Ruovesi, Sastamala, Tammerfors, Ta-
vastkyro, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, 
Virdois och Ylöjärvi, 

8) Kymmene valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Fredrikshamn, Iitti, Imatra, 
Kotka, Kouvola, Lemi, Luumäki, Miehikkä-
lä, Parikkala, Pyttis, Rautjärvi, Ruokolahti, 
Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari, Vill-
manstrand och Virolahti, 

9) Södra Savolax valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Enonkoski, Heinävesi, 
Hirvensalmi, Jorois, Juva, Kangasniemi, Ke-
rimäki, Mäntyharju, Nyslott, Pertunmaa, Pi-
eksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, 
Ristiina, S:t Michel och Sulkava, 

10) Norra Savolax valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Idensalmi, Juankoski, 
Kaavi, Karttula, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, 
Lapinlahti, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Pi-
elavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, 
Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, 
Varkaus, Varpaisjärvi, Vesanto och Vieremä, 

11) Norra Karelens valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Ilomants, Joensuu, Juu-
ka, Kesälahti, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Li-
peri, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääk-
kylä, Tohmajärvi och Valtimo, 

12) Vasa valkrets, till vilken hör följande 
kommuner: Alajärvi, Alavus, Bötom, Etseri, 
Evijärvi, Halsua, Ilmajoki, Jakobstad, Jala-
sjärvi, Kannus, Karleby, Kaskö, Kauhajoki, 
Kauhava, Kaustby, Korsholm, Korsnäs, Kris-
tinestad, Kronoby, Kuortane, Kurikka, Laihe-
la, Lappajärvi, Lappo, Larsmo, Lestijärvi, 
Lillkyro, Malax, Nykarleby, Närpes, Oravais, 
Pedersöre, Perho, Seinäjoki, Soini, Storkyro, 
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ini, Storkyro, Storå, Toholampi, Töysä, Vasa, 
Vetil, Vimpeli, Vörå-Maxmo och Östermark, 

13) Mellersta Finlands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Hankasalmi, Joutsa, 
Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, 
Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, 
Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, 
Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Sa-
arijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari och 
Äänekoski, 

14) Uleåborgs valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Alavieska, Brahestad, Haa-
pajärvi, Haapavesi, Haukipudas, Hyrynsalmi, 
Ii, Kajana, Kalajoki, Karlö, Kempele, Kii-
minki, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, Li-
mingo, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, 
Oulainen, Oulunsalo, Paltamo, Pudasjärvi, 
Puolanka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Rei-
sjärvi, Ristijärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, 
Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tyrnä-
vä, Uleåborg, Utajärvi, Vaala, Vihanti, Yli-Ii 
och Ylivieska, 

15) Lapplands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Enare, Enontekis, Kemi, 
Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muo-
nio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Ro-
vaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, 
Tervola, Torneå, Utsjoki och Övertorneå. 

Storå, Toholampi, Töysä, Vasa, Vetil, Vim-
peli, Vörå-Maxmo och Östermark, 

13) Mellersta Finlands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Hankasalmi, Joutsa, 
Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, 
Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, 
Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, 
Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Sa-
arijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari och 
Äänekoski, 

14) Uleåborgs valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Alavieska, Brahestad, 
Haapajärvi, Haapavesi, Haukipudas, Hyryn-
salmi, Ii, Kajana, Kalajoki, Karlö, Kempele, 
Kiiminki, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, 
Limingo, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Niva-
la, Oulainen, Oulunsalo, Paltamo, Pudasjärvi, 
Puolanka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Rei-
sjärvi, Ristijärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, 
Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tyrnä-
vä, Uleåborg, Utajärvi, Vaala, Vihanti, Yli-Ii 
och Ylivieska, 

15) Lapplands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Enare, Enontekis, Kemi, 
Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muo-
nio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Ro-
vaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, 
Tervola, Torneå, Utsjoki och Övertorneå. 
 

 
32 § 

Meddelanden som gäller partierna 

Justitieministeriet ska senast den 48 dagen 
före valdagen meddela de myndigheter som 
behandlar kandidatansökningarna, med un-
dantag för landskapet Ålands valkretsnämnd, 
vilka partier som är upptagna i partiregistret 
och vilka personer som är berättigade att 
teckna respektive partis namn. 

32 § 

Meddelanden som gäller partierna 

Enkäten innehåller 55 frågor. Justitiemini-
steriet ska senast den 55 dagen före valdagen 
vid presidentval och den 48 dagen före val-
dagen vid andra val meddela de myndigheter 
som behandlar kandidatansökningarna, med 
undantag för landskapet Ålands valkrets-
nämnd, vilka partier som är upptagna i parti-
registret och vilka personer som är berättiga-
de att teckna respektive partis namn. 
 

 
33 § 

Myndigheternas lagbestämda sammanträden 

Den myndighet som behandlar kandidatan-
sökningarna sammanträder på kallelse av ord-
föranden i god tid, senast den 48 dagen före 

33 § 

Myndigheternas lagbestämda sammanträden 

Den myndighet som behandlar kandidatan-
sökningarna sammanträder på kallelse av 
ordföranden i god tid, senast den 55 dagen 
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valdagen och därefter, om det finns ärenden 
att behandla, den 40, 34, 32 och 31 dagen 
före valdagen, valdagen, dagen efter valdagen 
och den tredje dagen efter valdagen samt vid 
någon annan tid, om behandlingen av ärende-
na kräver det. 

före valdagen vid presidentval och den 48 
dagen före valdagen vid andra val och däref-
ter, om det finns ärenden att behandla, den 
47, 41, 39 och 38 dagen före valdagen vid 
presidentval samt den 40, 34, 32 och 31 da-
gen före valdagen vid andra val, valdagen, 
dagen efter valdagen och den tredje dagen ef-
ter valdagen samt vid någon annan tid, om 
behandlingen av ärendena kräver det. 
 

 
34 § 

Beslut om och kungörelse av ingivning av 
handlingar 

Senast vid det sammanträde som hålls den 
48 dagen före valdagen ska den myndighet 
som behandlar kandidatansökningarna besluta 
till vem, vilka dagar och vid vilka klockslag 
samt var de för myndigheten avsedda kandi-
datansökningarna och andra handlingar som 
gäller kandidatuppställningen ska ges in. 

 
 
Angående beslutet ska avfattas en kungö-

relse som ska delges de valombud som parti-
erna har meddelat och som ska uppsättas till 
påseende i myndighetens sammanträdeslokal 
samt vid kommunalval offentliggöras på det 
sätt som kommunens tillkännagivanden med-
delas för kännedom och vid övriga val i den 
officiella tidningen. 

34 § 

Beslut om och kungörelse av ingivning av 
handlingar 

Den myndighet som behandlar kandidatan-
sökningarna ska vid det sammanträde som 
hålls senast den 55 dagen före valdagen vid 
presidentval och 48 dagen före valdagen vid 
andra val besluta till vem, vilka dagar och 
vid vilka klockslag samt var de för myndig-
heten avsedda kandidatansökningarna och 
andra handlingar som gäller kandidatupp-
ställningen ska ges in. 

Angående beslutet ska avfattas en kungö-
relse som ska delges de valombud som parti-
erna har meddelat och som ska uppsättas till 
påseende i myndighetens sammanträdeslokal 
samt vid kommunalval offentliggöras på det 
sätt som kommunens tillkännagivanden 
meddelas för kännedom och vid övriga val i 
den officiella tidningen. 

 
36 § 

Behandling av kandidatansökningar och an-
märkningar mot dem 

Kandidatansökningarna jämte till dem fo-
gade handlingar kontrolleras vid det samman-
träde som hålls den 34 dagen före valdagen. 

 
 
Har en kandidatansökan eller en anmälan 

om valförbund eller gemensam lista inte läm-
nats till myndigheten inom föreskriven tid, 
ska den avvisas. 

Valombudet för ett parti, en gemensam lista 
eller en valmansförening som inte hör till en 
gemensam lista ska omedelbart underrättas, 
om 

36 § 

Behandling av kandidatansökningar och an-
märkningar mot dem 

Kandidatansökningarna och de handlingar 
som fogats till dem kontrolleras vid det 
sammanträde som hålls den 41 dagen före 
valdagen vid presidentval och den 34 dagen 
före valdagen vid andra val. 

Har en kandidatansökan eller en anmälan 
om valförbund eller gemensam lista inte 
lämnats till myndigheten inom föreskriven 
tid, ska den avvisas. 

Valombudet för ett parti, en gemensam lis-
ta eller en valmansförening som inte hör till 
en gemensam lista ska omedelbart underrät-
tas, om 
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1) kandidatansökan eller anmälan om val-
förbund eller gemensam lista inte har gjorts i 
enlighet med denna lag eller bestämmelser 
som har utfärdats med stöd av den eller att de 
handlingar som förutsätts i denna lag inte har 
fogats till kandidatansökan, 

2) kandidatansökningshandlingarna av 
andra orsaker än de som nämns i 1 mom. inte 
kan betraktas som lagenliga eller 

3) som kandidat har uppställts en person 
som inte är valbar eller som vid samma val 
har uppställts som kandidat på två eller flera 
listor. 

1) kandidatansökan eller anmälan om val-
förbund eller gemensam lista inte har gjorts i 
enlighet med denna lag eller bestämmelser 
som har utfärdats med stöd av den eller att de 
handlingar som förutsätts i denna lag inte har 
fogats till kandidatansökan, 

2) kandidatansökningshandlingarna av 
andra orsaker än de som nämns i 1 mom. inte 
kan betraktas som lagenliga eller 

3) som kandidat har uppställts en person 
som inte är valbar eller som vid samma val 
har uppställts som kandidat på två eller flera 
listor. 

 
38 § 

Valombudens åtgärder med anledning av 
anmärkningar 

De valombud till vilka anmärkningar har 
framställts har rätt att senast den 32 dagen 
före valdagen före klockan 16 göra rättelser 
med anledning av anmärkningarna och att 
komplettera en kandidatansökan jämte till 
dem fogade handlingaroch de handlingar som 
fogats till den. Inom samma tid har valombu-
den rätt att göra behövliga justeringar beträf-
fande en kandidats namn, titel, yrke, syssla 
eller hemkommun. Avser anmärkningen an-
mälan om valförbund, har partiernas valom-
bud rätt att ge in ett gemensamt skriftligt för-
slag till rättelse av anmälan. 

 
Har anmärkningen framställts av en orsak 

som nämns i 36 § 3 mom. 3 punkten, har val-
ombudet rätt att inom den tid som anges ovan 
i 1 mom. i denna paragraf stryka en kandidat 
som avses i det förstnämnda lagrummet. 

38 § 

Valombudens åtgärder med anledning av 
anmärkningar 

De valombud till vilka anmärkningar har 
framställts har rätt att senast den 39 dagen 
före valdagen vid presidentval och den 
32 dagen före valdagen vid andra val före 
klockan 16 göra rättelser med anledning av 
anmärkningarna och att komplettera en kan-
didatansökan och de handlingar som fogats 
till den. Inom samma tid har valombuden rätt 
att göra behövliga justeringar beträffande en 
kandidats namn, titel, yrke, syssla eller hem-
kommun. Avser anmärkningen anmälan om 
valförbund, har partiernas valombud rätt att 
ge in ett gemensamt skriftligt förslag till rät-
telse av anmälan. 

Har anmärkningen framställts av en orsak 
som nämns i 36 § 3 mom. 3 punkten, har 
valombudet rätt att inom den tid som anges 
ovan i 1 mom. i denna paragraf stryka en 
kandidat som avses i det förstnämnda lag-
rummet. 
 

 
39 § 

Beslut om kandidatansökningar 

De kandidatansökningar som inkommit 
inom utsatt tid jämte till dem fogade hand-
lingar behandlas på nytt vid det sammanträde 
som hålls den 32 dagen före valdagen. Samti-
digt fattas beslut med anledning av kandidat-
ansökningarna samt anmälningarna som gäll-
er valförbund och gemensam lista. 

39 §

Beslut om kandidatansökningar 

De kandidatansökningar som inkommit 
inom utsatt tid och de handlingar som fogats 
till dem behandlas på nytt vid det samman-
träde som hålls den 39 dagen före valdagen 
vid presidentval och den 32 dagen före val-
dagen vid andra val. Samtidigt fattas beslut 
med anledning av kandidatansökningarna 
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De kandidatansökningar som inkommit 

inom utsatt tid samt anmälningar om valför-
bund och om gemensam lista, mot vilka inga 
anmärkningar har framställts, ska godkännas. 

samt anmälningarna som gäller valförbund 
och gemensam lista. 

De kandidatansökningar som inkommit 
inom utsatt tid samt anmälningar om valför-
bund och om gemensam lista, mot vilka inga 
anmärkningar har framställts, ska godkännas. 
 

 
40 § 

Beslut som ska fattas efter besluten om kan-
didatansökningarna 

Har en anmärkning som avses i 38 § 
2 mom. gjorts och godtagbar anmälan om rät-
telse inte ingivits eller anmälan om strykning 
av kandidaten i fråga inte gjorts inom utsatt 
tid eller har kandidaten avlidit, tas kandidaten 
inte upp i sammanställningen av kandidatlis-
torna eller i kandidatförteckningen vid presi-
dentval. Ett partis, en valmansförenings eller 
en gemensam listas valombud är skyldigt att 
utan dröjsmål underrätta den myndighet som 
behandlar kandidatansökningarna om en kan-
didats död. 

Ett parti eller en valmansförening vars an-
mälan om anslutning till ett valförbund eller 
en gemensam lista inte har blivit godkänd, 
har rätt att återta sin kandidatansökan. Partiets 
eller valmansföreningens valombud ska ge in 
ett skriftligt återtagande till den myndighet 
som behandlar kandidatansökningarna senast 
den 31 dagen före valdagen före klockan 12. 
Ett ärende som gäller godkännande av kandi-
datansökan ska behandlas på nytt till följd av 
återtagande. 

Beslut i de ärenden som avses i denna para-
graf fattas vid det sammanträde som hålls den 
31 dagen före valdagen innan sammanställ-
ningen av kandidatlistorna eller presidentva-
lets kandidatförteckning uppgörs. 

40 § 

Beslut som ska fattas efter besluten om kan-
didatansökningarna 

Har en anmärkning som avses i 38 § 
2 mom. gjorts och godtagbar anmälan om 
rättelse inte ingivits eller anmälan om stryk-
ning av kandidaten i fråga inte gjorts inom 
utsatt tid eller har kandidaten avlidit, tas kan-
didaten inte upp i sammanställningen av 
kandidatlistorna eller i kandidatförteckningen 
vid presidentval. Ett partis, en valmansföre-
nings eller en gemensam listas valombud är 
skyldigt att utan dröjsmål underrätta den 
myndighet som behandlar kandidatansök-
ningarna om en kandidats död. 

Ett parti eller en valmansförening vars an-
mälan om anslutning till ett valförbund eller 
en gemensam lista inte har blivit godkänd, 
har rätt att återta sin kandidatansökan. Parti-
ets eller valmansföreningens valombud ska 
ge in ett skriftligt återtagande till den myn-
dighet som behandlar kandidatansökningarna 
senast den 31 dagen före valdagen före 
klockan 12. Ett ärende som gäller godkän-
nande av kandidatansökan ska behandlas på 
nytt till följd av återtagande. 

Beslut i de ärenden som avses i denna pa-
ragraf fattas vid det sammanträde som hålls 
den 38 dagen före valdagen vid presidentval 
och 31 dagen före valdagen vid andra val in-
nan sammanställningen av kandidatlistorna 
eller presidentvalets kandidatförteckning 
uppgörs. 
 

 
42 § 

Kandidatförteckningar för presidentval 

Efter att justitieministeriet genom ett till-
kännagivande har underrättats om kandida-
terna, uppgör Helsingfors valkretsnämnd en 

42 § 

Kandidatförteckningar för presidentval 

Efter att justitieministeriet genom ett till-
kännagivande har underrättats om kandida-
terna, uppgör Helsingfors valkretsnämnd vid 
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kandidatförteckning för presidentvalet, om 
vilken i tillämpliga delar gäller vad som be-
stäms i 41 § om sammanställningen av kandi-
datlistor. 

 
Förrättas vid presidentvalet ett andra val, 

uppgör Helsingfors valkretsnämnd utan 
dröjsmål för det andra valet en kandidatför-
teckning i vilken kandidaterna ska tas upp i 
samma inbördes ordningsföljd och med sam-
ma nummer med vilka de togs in i kandidat-
förteckningen för det första valet. Angående 
kandidatförteckningen för det andra valet 
gäller i övrigt vad som i 41 § bestäms om 
sammanställningen av kandidatlistor. 

det sammanträde som hålls den 38 dagen 
före valdagen en kandidatförteckning för pre-
sidentvalet, om vilken i tillämpliga delar 
gäller vad som bestäms i 41 § om samman-
ställningen av kandidatlistor. 

Förrättas vid presidentvalet ett andra val, 
uppgör Helsingfors valkretsnämnd utan 
dröjsmål för det andra valet en kandidatför-
teckning i vilken kandidaterna ska tas upp i 
samma inbördes ordningsföljd och med 
samma nummer med vilka de togs in i kandi-
datförteckningen för det första valet. Angå-
ende kandidatförteckningen för det andra va-
let gäller i övrigt vad som i 41 § bestäms om 
sammanställningen av kandidatlistor. 
 

 
 

43 §  

Riksomfattande kandidatregister 

Justitieministeriet ska upprätta ett register, i 
vilket tas in alla kandidater i hela landet som 
vid valet i fråga tagits upp i sammanställning-
arna av kandidatlistorna eller i kandidatför-
teckningen för presidentvalet (riksomfattande 
kandidatregister). 

Den myndighet som behandlar kandidatan-
sökningarna ska den 31 dagen före valdagen 
se till att i det riksomfattande kandidatre-
gistret beträffande varje kandidat införs de 
uppgifter som finns i sammanställningen av 
kandidatlistorna eller i kandidatförteckningen 
för presidentvalet samt personbeteckning. 

 
 
Uppgifter ur kandidatregistret ges avgifts-

fritt kandidaten, det parti som ställt upp kan-
didaten och den gemensamma lista på vilken 
kandidaten är uppställd samt en myndighet 
som avses i denna lag. 

Justitieministeriet tar vid behov en utskrift 
ur det riksomfattande kandidatregistret som 
upptar uppgifterna om varje kandidat med 
undantag för personbeteckningen enligt val-
krets eller kommun. Ministeriet ska se till att 
ett nödvändigt antal exemplar av utskriften 
sänds till de kommunala centralvalnämnder-
na, valbestyrelserna och valförrättarna vid 
förhandsröstningsställena i hemlandet samt 
utrikesministeriet för vidare utdelning till de 

43 § 

Riksomfattande kandidatregister 

Justitieministeriet ska upprätta ett register, i 
vilket tas in alla kandidater i hela landet som 
vid valet i fråga tagits upp i sammanställ-
ningarna av kandidatlistorna eller i kandidat-
förteckningen för presidentvalet (riksomfat-
tande kandidatregister). 

Den myndighet som behandlar kandidatan-
sökningarna ska den 38 dagen före valdagen 
vid presidentval och den 31 dagen före val-
dagen vid andra val se till att i det riksomfat-
tande kandidatregistret beträffande varje 
kandidat införs de uppgifter som finns i 
sammanställningen av kandidatlistorna eller i 
kandidatförteckningen för presidentvalet 
samt personbeteckning. 

Uppgifter ur kandidatregistret ges avgifts-
fritt kandidaten, det parti som ställt upp kan-
didaten och den gemensamma lista på vilken 
kandidaten är uppställd samt en myndighet 
som avses i denna lag. 

Justitieministeriet tar vid behov valkretsvis 
eller kommunvis en utskrift ur det riksomfat-
tande kandidatregistret som upptar uppgifter-
na om varje kandidat med undantag för per-
sonbeteckningen. Ministeriet ska se till att ett 
nödvändigt antal exemplar av utskriften 
sänds till de kommunala centralvalnämnder-
na, valbestyrelserna och valförrättarna vid 
förhandsröstningsställena i hemlandet samt 
utrikesministeriet för vidare utdelning till de 
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finska beskickningar och finska fartyg som är 
förhandsröstningsställen. 

Uppgifterna i det riksomfattande kandidat-
registret utplånas när valresultatet har vunnit 
laga kraft. 

finska beskickningar och finska fartyg som är 
förhandsröstningsställen. 

 

 
46 §  

Rätt att förhandsrösta 

Varje röstberättigad får förhandsrösta på de 
allmänna förhandsröstningsställena i hemlan-
det och utomlands i finska beskickningar. 

En röstberättigad, som vårdas på sjukhus el-
ler i en verksamhetsenhet inom socialvården 
vilken lämnar vård dygnet runt eller vilken 
kommunstyrelsen annars har bestämt att ska 
vara förhandsröstningsställe, eller som har in-
tagits i en straffanstalt får förhandsrösta i 
denna anstalt. Den som tillhör personalen 
ombord på ett finskt fartyg får förhandsrösta 
ombord på fartyget om det befinner sig utom-
lands. 

En röstberättigad, vars rörelse- eller funk-
tionsförmåga är så begränsad att han eller hon 
inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till 
röstnings- eller förhandsröstningsstället, får 
så som bestäms i 55 § förhandsrösta hemma i 
den kommun i Finland som i rösträttsregistret 
har antecknats som hans eller hennes hem-
kommun. 

46 §  

Rätt att förhandsrösta 

Varje röstberättigad får förhandsrösta på de 
allmänna förhandsröstningsställena i hem-
landet och utomlands i finska beskickningar. 

En röstberättigad, som vårdas på sjukhus 
eller i en verksamhetsenhet inom socialvår-
den vilken lämnar vård dygnet runt eller vil-
ken kommunstyrelsen annars har bestämt att 
ska vara förhandsröstningsställe, eller som 
har intagits i en straffanstalt får förhandsrösta 
i denna anstalt. Den som tillhör personalen 
ombord på ett finskt fartyg får förhandsrösta 
ombord på fartyget om det befinner sig utom-
lands. 

En röstberättigad, vars rörelse- eller funk-
tionsförmåga är så begränsad att han eller 
hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig 
till röstnings- eller förhandsröstningsstället, 
får så som bestäms i 55 § förhandsrösta 
hemma i den kommun i Finland som i röst-
rättsregistret har antecknats som hans eller 
hennes hemkommun. En närståendevårdare 
enligt lagen om stöd för närståendevård 
(937/2005) som bor i samma hushåll som 
den som har rätt till hemmaröstning får rösta 
i samband med hemmaröstningen, om kom-
munen i fråga har antecknats som hans eller 
hennes hemkommun. 

 
 

55 §  

Förberedande åtgärder för hemmaröstning 

Den som har rätt till hemmaröstning ska se-
nast den 12 dagen före valdagen före klockan 
16 skriftligt eller per telefon till centralval-
nämnden i sin hemkommun anmäla sin öns-
kan att förhandsrösta hemma. Anmälan kan 
på den röstandes vägnar göras av någon som 
han eller hon har utsett. Skriftlig anmälan, 
som ska undertecknas, kan göras på en blan-
kett som utarbetats för ändamålet. 

55 § 

Förberedande åtgärder för hemmaröstning 

Den som har rätt till hemmaröstning ska 
senast den 12 dagen före valdagen före 
klockan 16 skriftligt eller per telefon till cen-
tralvalnämnden i sin hemkommun anmäla sin 
önskan att förhandsrösta hemma. Anmälan 
kan på den röstandes vägnar göras av någon 
som han eller hon har utsett. Skriftlig anmä-
lan, som ska undertecknas, kan göras på en 
blankett som utarbetats för ändamålet. 
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I anmälan ska uppges 
1) den röstandes fullständiga namn, person-

beteckning, adress, hemkommun och telefon-
nummer samt, om anmälan görs av någon 
som den röstande utsett, även dennes namn 
och kontaktinformation, 

2) att den röstandes rörelse- eller funktions-
förmåga är så begränsad att han eller hon inte 
utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röst-
nings- eller förhandsröstningsstället och att 
han eller hon därför önskar förhandsrösta 
hemma, samt 

3) huruvida den röstande själv kan sköta om 
att en person som avses i 54 § är närvarande 
vid hemmaröstningen. 

 
 
 
 
 
 
Valmyndigheten ska om möjligt vid behov 

avhjälpa brister i anmälan och försäkra sig 
om att anmälan gjorts av den röstande som 
nämns i den eller av någon som denne har ut-
sett. 

Ordföranden för den kommunala central-
valnämnden ska se till att den röstande utan 
dröjsmål skriftligen eller per telefon underrät-
tas om den tidpunkt då valförrättaren besöker 
honom eller henne. Tidpunkten ska anges 
med åtminstone två timmars noggrannhet. 
Samtidigt ska valmyndighetens telefonnum-
mer meddelas för eventuell kontakt. Är val-
förrättaren förhindrad att infinna sig vid den 
meddelade tidpunkten, ska den röstande utan 
dröjsmål underrättas om detta och om tid-
punkten för det nya besöket. 

Om en brist i anmälan, som inverkar på 
röstningsförrättningen, inte har kunnat av-
hjälpas eller om anmälan till den kommunala 
centralvalnämnden har gjorts efter utsatt tid 
eller om hemmaröstning inte alls kan förrättas 
på grund av avbrott i kommunikationerna el-
ler något annat oöverstigligt hinder, ska den 
röstande så som bestäms i 4 mom. underrättas 
om att ingen hemmaröstning förrättas. 
 

I anmälan ska uppges 
1) den röstandes fullständiga namn, per-

sonbeteckning, adress, hemkommun och tele-
fonnummer samt, om anmälan görs av någon 
som den röstande utsett, även dennes namn 
och kontaktinformation, 

2) att den röstandes rörelse- eller funktions-
förmåga är så begränsad att han eller hon inte 
utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röst-
nings- eller förhandsröstningsstället och att 
han eller hon därför önskar förhandsrösta 
hemma,  

3) huruvida den röstande själv kan sköta 
om att en person som avses i 54 § är närva-
rande vid hemmaröstningen, samt 

4) den i 46 § 3 mom. avsedda närstående-
vårdarens fullständiga namn, personbeteck-
ning och telefonnummer samt giltighetstiden 
för avtalet om närståendevård, om också 
närståendevårdaren vill rösta i samband med 
hemmaröstningen. 

Valmyndigheten ska om möjligt vid behov 
avhjälpa brister i anmälan och försäkra sig 
om att anmälan gjorts av den röstande som 
nämns i den eller av någon som denne har ut-
sett. 

Ordföranden för den kommunala central-
valnämnden ska se till att den röstande utan 
dröjsmål skriftligen eller per telefon under-
rättas om den tidpunkt då valförrättaren be-
söker honom eller henne. Tidpunkten ska an-
ges med åtminstone två timmars noggrann-
het. Samtidigt ska valmyndighetens telefon-
nummer meddelas för eventuell kontakt. Är 
valförrättaren förhindrad att infinna sig vid 
den meddelade tidpunkten, ska den röstande 
utan dröjsmål underrättas om detta och om 
tidpunkten för det nya besöket. 

Om en brist i anmälan, som inverkar på 
röstningsförrättningen, inte har kunnat av-
hjälpas eller om anmälan till den kommunala 
centralvalnämnden har gjorts efter utsatt tid 
eller om hemmaröstning inte alls kan förrät-
tas på grund av avbrott i kommunikationerna 
eller något annat oöverstigligt hinder, ska den 
röstande så som bestäms i 4 mom. underrät-
tas om att ingen hemmaröstning förrättas. 
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107 §  

Valdag 

Vid riksdagsval är den tredje söndagen i 
mars valdag. 

Har republikens president förordnat om nya 
riksdagsval, är valdagen vid dessa val, enligt 
vad presidenten bestämmer, tidigast den för-
sta söndagen närmast efter det att 50 dagar 
har förflutit och senast den första söndagen 
efter det att 75 dagar har förflutit från den dag 
då förordnandet om nya val utfärdades. 

När republikens president har förordnat om 
nya val, ska detta utan dröjsmål tillkännages, 
utöver vad som bestäms i 67 § 3 mom., åt-
minstone vid finska diplomatiska beskick-
ningar och vid konsulat som förestås av en 
utsänd konsul genom offentliga kungörelser 
och vid behov även på något annat lämpligt 
sätt. 

107 § 

Valdag 

Vid riksdagsval är den tredje söndagen i 
april valdag. 

Har republikens president förordnat om nya 
riksdagsval, är valdagen vid dessa val, enligt 
vad presidenten bestämmer, tidigast den för-
sta söndagen närmast efter det att 50 dagar 
har förflutit och senast den första söndagen 
efter det att 75 dagar har förflutit från den 
dag då förordnandet om nya val utfärdades. 

När republikens president har förordnat om 
nya val, ska detta utan dröjsmål tillkännages, 
utöver vad som bestäms i 67 § 3 mom., åt-
minstone vid finska diplomatiska beskick-
ningar och vid konsulat som förestås av en 
utsänd konsul genom offentliga kungörelser 
och vid behov även på något annat lämpligt 
sätt. 

 
 
 

127 §  

Valdag 

Vid presidentval förrättas det första valet 
den tredje söndagen i januari det sjätte året 
efter det år då republikens president senast 
tillträdde sitt ämbete. 

Skall ett andra val förrättas, är valdagen den 
andra söndagen efter det första valet. 

Om åtgärder måste vidtas för val av presi-
dent därför att presidenten, den som valts till 
president eller en presidentkandidat har fått 
bestående förhinder eller avlidit, bestäms ge-
nom ett beslut av statsrådet som publiceras i 
Finlands författningssamling om den så snart 
som möjligt infallande söndag då presidentval 
skall förrättas. 

127 §  

Valdag 

Vid presidentval förrättas det första valet 
den fjärde söndagen i januari det sjätte året 
efter det år då republikens president senast 
tillträdde sitt ämbete. 

Skall ett andra val förrättas, är valdagen 
den andra söndagen efter det första valet. 

Om åtgärder måste vidtas för val av presi-
dent därför att presidenten, den som valts till 
president eller en presidentkandidat har fått 
bestående förhinder eller avlidit, bestäms ge-
nom ett beslut av statsrådet som publiceras i 
Finlands författningssamling om den så snart 
som möjligt infallande söndag då president-
val skall förrättas. 

 
 

132 §  

Ingivning av kandidatansökningar 

Ansökan om att en kandidat ska tas upp på 
kandidatförteckningen för presidentvalet ska 
av partiets eller valmansföreningens valom-
bud ges in till Helsingfors valkretsnämnd se-

132 §

Ingivning av kandidatansökningar 

Ansökan om att en kandidat ska tas upp på 
kandidatförteckningen för presidentvalet ska 
av partiets eller valmansföreningens valom-
bud ges in till Helsingfors valkretsnämnd se-
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nast den 40 dagen före valdagen före klockan 
16. 

nast den 47 dagen före valdagen före klockan 
16. 

 
 

135 § 

Tillkännagivande om kandidaterna 

Helsingfors valkretsnämnd underrättar ge-
nom ett tillkännagivande justitieministeriet 
om vilka kandidater som ställts upp. Medde-
landet ska lämnas genast när kandidaternas 
inbördes ordningsföljd har bestämts i enlighet 
med 37 § 1 och 4 mom. eller, om en anmärk-
ning enligt 36 § 3 mom. har framställts, se-
nast den 31 dagen före valdagen. Ministeriet 
ska utan dröjsmål publicera nämndens till-
kännagivande i Finlands författningssamling. 

135 § 

Tillkännagivande om kandidaterna 

Helsingfors valkretsnämnd underrättar ge-
nom ett tillkännagivande justitieministeriet 
om vilka kandidater som ställts upp. Medde-
landet ska lämnas genast när kandidaternas 
inbördes ordningsföljd har bestämts i enlig-
het med 37 § 1 och 4 mom. eller, om en an-
märkning enligt 36 § 3 mom. har framställts, 
senast den 38 dagen före valdagen. Ministe-
riet ska utan dröjsmål publicera nämndens 
tillkännagivande i Finlands författningssam-
ling. 
 

 
189 §  

Flyttning av utsatt dag 

Infaller valdagen på nyårsaftonen, nyårsda-
gen, trettondagen, första påskdagen, val-
borgsmässoaftonen, första maj, pingstdagen, 
självständighetsdagen eller julaftonen, julda-
gen eller annandag jul, ska röstningen på val-
dagen ordnas följande söndag. 

 
 
Om en annan dag än en sådan som före-

skrivits för röstning på valdagen, inledande 
eller avslutande av förhandsröstning, kungö-
rande av fullmäktige som valts utan förrät-
tande av val eller fastställande av valresultatet 
infaller på en helgdag eller helgfri lördag eller 
på midsommar- eller julaftonen, ska följande 
vardag anses vara den utsatta dagen. Justitie-
ministeriet har rätt att vid behov flytta en så-
dan utsatt dag till närmaste lämpliga dag, om 
det med anledning av besvär har förordnats 
att nya val ska förrättas eller om det har för-
ordnats att nya riksdagsval eller komplette-
ringsval av fullmäktige ska förrättas eller om 
det har förordnats att presidentvalet ska inle-
das på nytt eller att val av fullmäktige ska för-
rättas vid ny tid. 

189 § 

Flyttning av valdag och utsatt dag 

Infaller valdagen på nyårsaftonen, nyårsda-
gen, trettondagen, valborgsmässoaftonen, 
första maj, pingstdagen, självständighetsda-
gen, julaftonen, juldagen eller annandag jul, 
ska röstningen på valdagen ordnas följande 
söndag. Infaller valdagen på påskdagen eller 
söndagen efter påskdagen, ska röstningen på 
valdagen ordnas söndagen före påskdagen. 

Om en annan dag än en sådan som före-
skrivits för röstning på valdagen, inledande 
eller avslutande av förhandsröstning, kungö-
rande av fullmäktige som valts utan förrät-
tande av val eller fastställande av valresulta-
tet infaller på en helgdag eller helgfri lördag 
eller på midsommar- eller julaftonen, ska föl-
jande vardag anses vara den utsatta dagen. 
Justitieministeriet har rätt att vid behov flytta 
en sådan utsatt dag till närmaste lämpliga 
dag, om det med anledning av besvär har 
förordnats att nya val ska förrättas eller om 
det har förordnats att nya riksdagsval eller 
kompletteringsval av fullmäktige ska förrät-
tas eller om det har förordnats att president-
valet ska inledas på nytt eller att val av full-
mäktige ska förrättas vid ny tid. 

——— 
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Denna lag träder i kraft den     20  . 
——— 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


