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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s -

s t y r e 1 s e s framstä llning till l 
lands l andsting med förslag ti ll l an~

skapslag o~ l andstingsmannaval. 

~ en 1 3 deceuber 1 958 bes l öt Landstinget på l andstapsstyre l sens 

fra;"Jställning antaga en l andskaps l ag on ko!'lrm nala va l i l and ska:pet 

I l and. I sanband därned henställde Landstinget on s~dan ändring av 

l andskaps l agen oo landstingsnannaval , att l a~dstingsmannavalet skulle 

för rättas sarJDa dag son kor:u:mna l a va l i landska:p et, vi lket. ~ änvä l 

l and.sl:apsstyrelsen hade fö rutsatt i sitt f örsiag ti l i l andak.a:psiag on 

k. 0:·11nunala va l i '· 
Enligt l a~d~k:aps l agen on l and.S'tihgsElc,~;~aval i la11c1.slcal) et Ll an c' 

(2 5/57) sk~ll val ~t förrättas den första sön~agen i okto~er (35 f) . 
~ e sista förteredelsern~ för valet förrätta~ l ikvä l så tidigt son den 

2: juni elle~~ dm rätte l ser i yalför~undens handl ingar ~åste vidtagas, 

den 2 jul i . Härutbver bör nägon tid reserveras f~r tryckningen av den 

slutliga sar1ma11.stä llningen av kandidatlistorna ( 33 f.) • Lan torde dock 

k.mma utgå ifrån, att des sa sammanställningar fö religga tryckta senast 

den 15 juli. Eellan denna tidpunkt och valdagen bör tillräcklig tid 

fi nnas för översändande av valhandlingar ti ll sjönän pd fartyg, då här

vi d den s l utliga sar'l:r.aanställningen av kandidat l istorna hor de medfölja 

fbr den händelse de icke näs av den kungöre l se, so~ införes i tidning. 

TJ3. s j ö1:1än äro berättigade att ut öva sin rösträtt redan på trettionde 

dagen före va le t ( 52 § 2 no:m .) skull e s .E~ h1nda, or:l va l et enligt Lands

tingets })es l ut i sar.1:t and. ned antagandet av landskaps l agen om k.miu1mnala 

val förrättas den första söndagen i eeptenher, en tid om minst 15 dagar 

fi nnas för valhandlingarnas ]Je f ordran ti ll angiven ]Jestä ri.1me ls eort. Fed 

nuvarande k.0~1rmnikationer }:;orde denna tid i de fl esta fal l förslL Att 

det i vissa fall icke kan vara n ö j li gt för sjömän att deltaga i val~t 

på gr~nd av valhandlingarnas för sening l ikaväl som på grund av anara 

anständigheter son att fi n sk konsulär myndighet eller notariu s putlicus 

icke finnes pä den ort, där röstningen skull e ha skett, torde nan icke 
kunna taga hänsyn ti ll. 

I l andskapslagen om l andstingsnannaval JJör s -:l l 1inda på grund av 

Landstingets hemställ an vi dtagas den ändringen, att s i son tid~unkt 

f ör valet i 35 ~ införes första lördagen { septenber aänad i stäl l et 

får f örsta söndagen i oktoJ::. er ;-:i.ånacL D2~ Landstinget l ikväl i princi p 

ansett, att val f örrättning icke skall äga ru~ på söndag , föreslår 

l and.ska:psstyrelsen i enlighet härn ed, att val ock.s .9- i det fall, att 

:1:'epublikens President förordnat m: nya va l , skall fö rrättas :på sa:-:.11-:ia 

Veckodag: 
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Vid behandlingen av ovar.närmda, ändrings f örs l (ig har land skapsstyre l

sen l i kv ä l ansett skäl vara att santid igt f öretaga s åd ana ändringar i 

landsk.a:ps l agen on l artd.stingstlannaval, att det i k or_'!I'Ju.nala vallagen in

förda nya ~ystemet i"Jed kandidat l istor n ed nu:-Jreraa e kandidater iharl etas 

i l andskaps lagen om i andstings3annaval . Ocks ~ andra, o er a vittgå ende 

ä:ntlrings f örs l ag övervägdes i detta sa:~manhang, n en fi ngo denna g ång 

forfalla, d2. l andskapsstyre l sen ans åg , att det nya sys temet b orde 

:;:irövas innan r.1an skrider ti ll n ågon ny onf attande revision. De disku

terade f örslagen gällde nänligen ol ika sätt att reg l era den lok~la 

representationen i l andstinget i syfte att ti llförsäkra varje ko~r'-'1mn 

i l andskapet å t minstone en representant. Då syftemä l et ned den nya 

lis tty:p en jus t är att s åvitt nöj ligt ~ stadkonna detta utan att inkräk

ta på principen om proportionell a val, bör det nya syst emet möj l iggöra 

en s ädan förde l ning av mandat en, oa b l ott va lorgani sati onernas ätgär

der ära de val tekni skt rikti ga. 

De ovan berörda ändrin garna nödvändiggj orde omarbetande av 

sa-:-manl agt nit ton :paragraf er i l agen. _ s, det kan vålla sv '3_ righe ter 

i de t praktiska arbetet att ti ll ä~pa en lag , där s å många paragrafer 

ära ändrade , f ann l andska:psstyre ls en lä;orpl igt intaga hela l ag en i 

fö rslaget. Därvid g j ordes en del mindre jus t eringar ocks å i nägra 

andra paragraf 8r. I det a l j n oti ve ringen km',.U'.1er :p3 gr:nd härav sai-_-tl ig a 

ändrade paragrafe r att behandl as . 

Gena~ införande av kandidatlistorna ~ed numrerade kandi dater 

vinner aan vissa f örde l ar, oo~ tidigare berördes i sa~tand ~ed 

för s l aget ti ll ny kor;mmna l vall ag . Sc.l unda .avlägsnas den r:._ed tidigare 

kandidat li stor föl jande <Ol ägenheten, att det f åta l va l r1än, soi;1 i 

valmans föreningen bestä mr.1a kandidaternas ordning sfö l jd på l istan , 

ha bestärm~rnnderätten he trä ff ande Jrnndidaternas s l u t li ga ordning sf öl j d . 

Uppstäl l ande av ett större anta l kandidater än tid ig are innerär ingen 

egentlig risk för att valnans för eningen icke skulle f å någon karn:t'idat 

inval d pä gr und av s pl ittrade röit er , ty l is t ans sa~t l iga röster 

tillgödöräknas den av kandi daterna , som erhållit det största personl iga 

röstetalet. Iå grund härav räknas n ed l ivligare va l cle l tagand e. 

Den nya kandidat l istan inne bär egent l igen ett valfört und av 

ennanslis tor . Geno:o att va l mansf örening arna dess"l;_ton kunn& ingå 

Valförhund sinsemel l an uppnår man ett slags valf örbund av högre 

Ordning, s. k . valkarteller, som icke tidigar e varit mö jligt. För 

budet mot valförl:u.nd ne ll an val för bun d har likvä l icke ]:;erott på , 

I 
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at t sådana s annans l u tningar anse tts ur rätt sli g synpunkt olänpliga , 

utan endast pä att valför berede l serna i s ådant f a ll s kull e ha dra

gi t alltför l ångt ut pä tiden . Je t i förslaget i ngående systenet 

I 1 

nedför Gme lle rtid i och för si g icke nse;on t i dsf örlus t , utan kan I 
genomföras inom en lika kort tidspe~iod soo det hittills gällande . 

Ett mycket vägande skäl för i nfb rande av don nya kandidat lis tan · I 
ned detta försl ag är, att därigenom båd e l andst ingsmannavalet son 

det konrrnna l a va l et förrä -Vcas enli&~t sanr:ia principer. T;å vardera 

val et enligt försl agot skall fö rrättas på saa;:::a dag å r 1 96 0 , skulle 

olika valsyste:-~ och olika röst räkning sgr\;.11d. er k.._1nna r10d f ör a en 

vis s förvirri ng och i värsta f a ll dir ekta felakti gheter. FraMför 

allt är det av stor betyde lse f ör v~l jarna, att ifyllandet av val

se de ln i vardera val e t göres :pi sarn~rn sätt . Införandeij6.v ett fr ån 

tidigare avvikande systan nedför med n~dvänd i ghot risk för större 

antal kasserade va l sedlar än tidigare och ocks å för ni sstag fr ån 

välj arnas sida , oo ock dessa n isstag icke allt id kunna konstateras. 

2e dan de smä va l sedlarna inför des, har vi d fler a va l s ådana valsedlar 

näst kasseras , där v al~annen bl ott dragit ett streck på vals ede ln. 

Detal jnqti vering ~ 

Lagens r ubrik föresl Bs f örkortad enl igt nutida praxis 

&den ' i l andskapet I land ' utes l utas . 

0 

s ~ . att 

17 0. Crdet 'röstoedel' h ar u t l ytts mot ' va l sedel'. Då vardera 

benämningen f örekor.'lme r oaväxl ande i den gällande l ag en 1 ·har · l and sl:,aps-

styr el sen konsel:vent gjort s ar.'lf.rn ändring övorall t , där or de t 'röst

sedol' varit infört, för att använda endast en benänning i l agen . 

1 8 ~ . l.'aximiantalet ka nd i dater på Gn lis ta förGsl 3, s t ill tio . 

DA i 25 { 3 r.1on. för es l <is, att ett valf ö::r_:und ic ke skal l f ?., 0:·1fatta 

mer än trettio va l rrnnsföroningar, sku lle ett valförbund . kP.nna omfa tta 

högst 300 kandidat er . ~ärme d torde vinnas, att det knapp~st ~lir nöd

vändigt att de la :på ett va lför :1::un d p ~, den grund , att sar,1nanlagda an-=

tal et kandidater är större än l agen ti llåter, ehuru genon det nya 

sys te;Je t anta l et uppställda kandidater sannolikt l;:orn"le:r att öka avse
värt. 

Va l n ans f öreningen ~ör o~fatta tio gånger s ä olng a va l oän som 

antalet kandidat er l.Jå fören i n gens lis tu. vi lket :~1 otsvarar gällande 

lags s tadgande on t jugu ~Jedle~11-.1ar .för högst två kanc~idater . 
1 9 0. 3tadgarn::. et on ;:rnxi ra i anta l et kandidater u:3- var J. e lista 
- ..>: ' 

har ute slut its och oot svarande stadgande inför ts i l ~ f . 
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22 r. Stadgandet har ändrats i överensstänmelse 1:.wd. 1 9 [ i den 

av Landstinget antagna konmunala vallagen (i fortsättningen förkortad 

~vL) s å , att centralnän.nden är berättigacl att stryka kandidat, som 

icke är valbar, fr än kand idatlistan nä o~hudsnannens an~älan , var f ör

utom ett nytt andra ~ooent har till agts angående tiden för annälan av 

ny kandidat i stället fö r en s å l unda avlägsnad . 
24 C. En paragra;fhänvisning, korresponderande till det nya 

r10mentet i 2 2 ~ har införts. För ändringsam:1ä l an för e slås r:lininun 

tio under skrifter i D.otsvarighet till tidigare gällande stadgande, 

dä det nora ala torde vara, att ändringen blot t gäller en av ~andi-

daterna. 
25 §. Paragrafens 2 ::1on . har givi t s sara1"."1a nt for~ming son 22 [: 

2 mom. ievL. I 3 i~10m . har införts det ovannäunda stadgande t om n axi

Qi antale t kandidat listor i ett valförbund . 

26 E·. :1?'aragrafen har ut forc ats enligt 23 f :CvL. Tiden för änd-

ringsannälan J:;eträ ff ande va lförhund re~ ~e~as a'f: ~) Tf, 
27 ~. :Paragra fen har t:tforr1ats onJ.1g i., 24- '2 1-.VL. 

28 §{. :::'c..ro.gr:i f on h.'.lr ut f orr.mtc onl igt 2 ~ ~ !(vL . 
30 S. I 1 ":i or::i . rJ edför införandet av den nya lis t typen ett ti llägg 

on at t kandidat l istorna skola mF1Ye::tas E1ed :ro;,1orska siffror'. 

I paragra fe n s 2 rnom . har tidsbegränsningen 'inos f yra daga r ~ är

efter' utbytts n ot 'ino:'1 i 31 s stadgad tid'. JiidTi ngen föresl å s 

därför, att den i gä llande lag stadgade tidsperioden on f yra dagar 

i vissa fall kan g!l u töver dot sar.1nanträde, soEl näune s i 31 5. Hågon 

nackde l av, att t i den i viss a fall åter kan l liv a l ängre än f yra 

dagar , synes icke behöva befaras. Tidsbegränsningen bl i r pä detta 

sät t enhetligt bestäod. 

31 ~. i gällande lag h ar ansetts l:U ffi1a utg 2- . I ställ et har 32 

~uppdelats i tvenne 9aragrafer,av vilka 31 § u otsvarar 32 § 1 mom. 

i g ä 11 ande 1 ag • 

32 s. :'.Jonna paragraf motsvarar 32 C 2 n on. i ~ällande lag. 

33 ~' • I paragra fens 2 norn . har vi dt agi t o en ändring, på sa~_ma 

grunder, som den ovan i 3C { 2 n on . nännda ändringen. ?unl:t e} i 

san~a moment föresl å s utgå, dä ansökan i detta f all alls icke in
kormni t. 

Förslagets 4 morn . är nytt och orsakas av den nya listty~en. 

I par agr afans sista mouont ha orden 'p ä fä rgat papper' f öre 
slagits utgå, då någon fö rväxling av s axir.rnnställn ingen av kandi c_at

listor med va lse dlarna i cke mera kan för ekor1na. 

34 §. Prndr ingarna orsak.::,s av i n fö r andet av den nya listtypen. 

I I 

I Il 
I I 

I 

I I 
I 

I 
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35 C • . And.ringarna :pål:allas av Landstingets hemställan o;~ tic1 on 

för va l ot. 
42 C. Andringarna orsal:::as av införandet av dan nya l isttypcn. 

43 1:. C: a~:1na r.wti vering. Stt ti l lägg, öv0rensstä,:.11::ando :~1ecl sista 

a9i1ingen i 39 C :':vL 7 h ar införts. 

Föruto~ on ändring, son päkallas av inf örandet av den nya 

l isttypon, har en förenk l ing av 2 ao~. fö re s l agits. 

Ti ll första noaentet har ti llagts ett stadgancle, att 

val längdsutdragen skola fogas ti l l va l näundans protoko l l. 

~2 r Oydot ' ~ag ' i 1 nom. har utbvtts mot 'söckandag'. ~· 'U - ~ - b - J .._, 

53 ~. :Paragraf ens 2 :raon. fö re s l å s uteslutet, då förver l:. l igan

de av den ~äri uttal ade princ i pen stöter }ä praktiska svårigheter. 

det 

I utlandet avgivna röster t unna svår l igen avski l jas fr ån inon lan-
. P,~st- ·· t t · 11 ° ~ .. ' 1 l ' 1 avg~ vna a ·'6 xa~"'6ros er u. an s:;;iec 1 e a a cgaraor, s o:.-J ~:or:1:p i cora va -

när.mclernas arJjoto. La:acl skapsstyro l son ha::r icke ansatt det vara l ä1;1p ligt 

att inräkna röster för viss namngiven kandidat i de röstor, so~ av~i 

vits .r1eC'. angivande av hans nur:.1ner , då den röstande rdihända ,avsett, att 

hans röst endast skall t i ll fa ll a kand i dat en personligen . 

56 f. Införanclet av den nya l i st typen r.1edf ör total r ev i c~ ering 

av 7 kap . och ctadgandana o~ faststä ll ande av va l utgången i 3 kau. 

(55 - 66 CC) . I S5 €har ~ l ott intag i ts ett stadgande om att central

nä~n~en senast dagen oftor valet skal l vi dt aga Ged röstr~kningan. 

8tadgan~e t n otsvarar 62 ~ i gällande l ag. 

57 C. :Jt adga:nde:n o~--' ordna1_d e och räl:n i ng av va l sedl ar torC.e lamna 

at fär das i anvisningsf oro . 

s= C. Föres l a&na ändrinear orsakas av införandet av ,den nya list 
t ypen. iJe ss: .. :ton har ti llagts, a-L,t va l sedel, där elen röstande antecknat 

na~no~ pä kandidat, coo är u,pstä lld p~ J::andidat l ista, är ogi l tig. Detta 

t i1 l ägg har gjorts p[i gn.m(: av uteslutningon av 53 1
: 2 Li on . och f ör att 

::mdvita ko~~:p l it.ationer i rösträl:.:.ningen. ~tt nytt ~·1oc~1. 2 har ti llagts. 

s;;; ~ . I förslaget hur 59 s i gälland.G lag utesh~.ti ts och p& denna 

~ l ats intagits ett stadgan~e o~ centr alnä~ndens sam~anträde för den 

s l~t liga rösträ~ningen och fasts tällandet av val ot s utgäng . 

68 C. ::.10tsvarar 59 och 15 ~ f € i ge ll anc~e l ag, n en ha ctadgandena 

o.:-1 rösträkningen i förslage t givits den ;~1 er a praf.:.tisl::a ut f or r::m. i ng, 

son :.-:.10t svarande stadganden ha i :cvL. 

52 L Ctadgandet i 52 '.: gällande l ag har flyttats ti ll 56 ~ . i:1 et 
"hp , 
~- aenna plats intagna stadgandet ~otsvarar närcast C i gäll anao lag . 

Il 

r J 

I 

I 
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såso!1 före:: ild. 
/3 " . " l " 0 ··11 . ~ ::10L.svarar o '" i ga ancto lag . 

64 f;. Denna :paragraf r.10tcv::i,:tnr C::f C i gällande lag och har nt for-

t.5 r ::1ot~svarar 
~ 

r 1 uo~~1 . i gäll ande lag. 

56 ~ :::10tsvaT ,-:-. :r 55 ~ 2 och 3 r10[·; . gällande l ag. 

71 ~. I denna :paragrc:.fs 2 l;rnn , har ett förtyc11 ign,nde införts. 

CC ~. ~aragra f en hc_,r rev iderats n ec1 hänsyn ti ll den ändrade 

val dagen , var jä~ta jul dagen och julannandag en upptagits t l and de holg-

da!!a:r, 1Jå gn.i_nd e,v vi ll:a cent:ru.lnä~md.ons sa: ,:mant r äde U1Jl} Sk 'ir/c es ti 11 
D -- - - "' 

förs ta helgfria dag. 
8L.:t s tadganC'. et. :::.:nligt :':vL: s sh:tstaclgande s kall val, f Ön.lt 0~'1 f yl l 

naclsv;:~ l, enligt ~vL förs t&. gången förrättao 195C och (e valca f u.11-

oäktiges nandatt id gäll a ti ll och ned nä~nda kalenderår. ~ä rop~~ l ikens 

president kan ~p~lösa l andstinget och förordna on nya val, anser l and

ckapsstyrolcen det l ä~p l igt , att oandattiden i sädant fall lör förkor-

c_ot 
s <:~ , att därpå följande lanclstings:-:_1ann2.va l litväl soxr1Emfaller ;:-::od 

kom:,n.m.ala va let. Har rapu2:: l ikons ine sident utfär0:at föror dnand e Or"l. 

nya val f öre den nya l andska~s l ~gs ikraftträdande, synas gäl l anee l ag 

~ö r a tillämpas på valet i ~ess helhet, 

!; ed hänvisning till det ovan anförda f å r landskapsstyrelsen vörd

sant f öro l ägga Landstinget till antagan~e nadanst å onrle 

'i 
I 

I 

I 
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L a n d s k a p s 1 a g 

om landstingsmannaval. 

I enlighet ,med Ålands landstings beslut stadgas i 

1 ka:p. 

Om . vc;i,lmyndi ,gheter. 

1 §~ 

311 

I god tid, innan landstingsmannaval äger rum, skall landskapsstyrel

sen tillsätta en centralnämnd, best l ende av en ordförande och fyra med

lemmar, av vilka en :förordnas till vice'ordförande, samt lika många er

sättare. Deras uppdrag fortfar, till dess ny nämnd utsetts. 

Centralnämnden sammanträilier i Mari~namn och är beslutför, då fem 

medlemmar äro närvarande. 

Centralnamnden anställer en sekreterare och nödig personal till 

sitt bi träde. 

2 §. 
Landstingsmannaval förrättas i varje kommun eller , om kommun för 

förrättande av riksdagsmannaval är indela d i flere röstningsområ den, i 

varje sådant områ de. 

Valförrättning skall bringas kommunens medlemmar till känneqom på 

samma sätt som kommunala tillkännggvanden offentliggöras i kommunen. 

I tillkännagivandet skola nämnaa tiden för valförrättningen, indelnin

gen av kommunen i röstningsområd en samt röstningsställena. 

Vallokal och nödiga inventarier tillhandahå llas i varje röstnings

område av kommunen. 

3 §. 
I varje landskommun skola kommunalfullmäktige i januari månad det 

år, varunder valet förrättas, ~ illsätta en valnämnd , bestå en de av en 

ordförande och två medlemmar, av vilka en förordnas till viceordförande, 

samt lika många ersättare för att inom kommunen förrätta landstingsman

naval. Dock skall, om republikens president förordnat om nya val, va

len förrättas av samma v alnämnd och ny v alnämnd utses i januari månad 

året efter det, varunder de nya valen ägt rum. 

Är landskommun indelad i röstningsområ den, tillsättes en sådan val

nämnd för varje röstningsområde. 

Ordförande och övriga med ~emmar samt ersättare i valnämnd skola väl

jas bland valberättigade personer, vilka äro bosatta inom kommunen, 

Deras uppdrag fortfar, till dess ny nämnd utsetts. 

Valnämnd är beslutför , då ordföranden och t vå medlemmar äro närva-
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rande. 

Avl ider ordförande, me l dem eller ersättare i landskommuns valnämnd 

eller avgår han av laga skäl, förrän tiden för hans uppdrag gått till 

ända, skal l fy llnadsval förrättas av kommunal styrelsen. 

4 §. 
I Mariehamn är magistraten valnämnd. 

Är staden indelad i röstningsområden, förde l ar sig mag i straten för 

själ va val förrättningen i motsvarande antal avdelningar och inkallar I 
extra med l emmar för avdelni ngarna• J i 

2 kap. 

Om vall.ängd. 

5 §. 
Vall ängd för varje röstningsområde uppgöres av dess valnämnd. 

Är Mariehamn indelat i röstningsområden, uppgöres vallängd för varje 

röstningsområde av magistraten. 

6 ~. 

I vallängd skall för varje röstningsområde införa~ envar person, 

som före ingången av valåret fyllt 21 år och äger å l ändsk hembygdsrätt 

och som det år, på vars mantalsskrivning vallängden grundar sig, man

talsskrivi ts e l ler bort mantal sskri vas i kommunen i enlighet med gäl lan

de stadganden om mantalsskrivning. 

Såsom under l ag för vallängden skall häradsskrivaren under december 

månad året före valåret tillställa valnämnden, i landskommun genom för

medling av kommunalstyrelsen, en efter by och lägenhetsnummer och i 

Mariehamn efter stadsde l ar och kvarter uppställd förteckning över alla 

enligt samma års mantalslängd inom röstningsområdet bosatta finska med

borgare, vi l ka åtnjuta åländsk hembygdsrätt och vid utgången av det 

löpande året uppnått 21 års ålder. 

Föru tom denna förteckning skall häradsskrivaren för varje på valåret 

följande år av val perioden uppgöra tilläggsförteckningar, v ilka envar 

i enahanda ordning upptager de inom röstningsområdet bosatta personer, 

som åtnjuta å l ändsk hembygdsrätt och året närmast före det, för vilket 

til l äggsförteckningen är uppgjord, uppnått 21 års å l der. 

Är omständi ghet veterl ig, som utes l uter någon i sådan förteckning 

upptagen person från valrätt, skall därbm antecknas vid hans n~mn i 

förteckningen. 

7 §, 

Så snart den i 6 § omnämnda förteckningen i nkommi t, skall valnämnden 

sorgfälligt granska förteckningen samt däri införa sådana valberättiga-
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de personer, som tilläventyrs blivit utelämnade, så ock från förteck- · . 

nirtgen utesluta envar, som icke tillkommer valrätt. Förteckningen för

ses härpå med påskrift, att den utgör röstningsområdets vallängd för 

lartdstingsmannaval, ocb underskrives av nämndens medlemmar. 

Person, som icke är mantalsskriven i landskapet, men åtnjuter 

åländsk bembygdsrätt, skall antecknas i det röstningsområdes vallängd , 

där ban senast före valåret var mantalsskriven, därest ban 

styrker, att han åtnjuter åländsk bembygdsrätt. 

Kyrkliga myndigheter, församlingsföreståndare, civilregisterförare, 

mantalsskrivningsmyndigbeter, länsmän ocb stadsfiskalen äro skyldiga att 

lämna valnämnd erforderliga upplysningar• 
11

jl 

Sedan valnämnden slutfört sin granskning,skall den underrätta bärads- 1 I 

skrivaren om de ändringar, som vidtagits, jämte grunden för dessa. I 

8 § I . 
Vallängd skall från ocb med den 1 ocb till ocb med den 10 april 

vara på lämpligt ställe inom rijistningsområdet, i lVIariebamn på stads

huset, under behörig tillsyn framlagd för granskning, varom bör till

kännagivas i den ordning, som för kommunala kungörelser är stadgat. 

Anser någon, att ban obehörigen utelämnats ur vallängden eller däri 

antecknats sakna rösträtt, äger ban skriftligen eller muntligen fram

ställa yrkande på rättelse bos valnämnden vid dess sammanträde den 

2 maj eller skriftligen bos valnämndens ordförande därförinnan, efter 

det vallängden framlagts för granskning. Skriftligt yrkande på rättelse 

må under den tid vallängden är framlagd lämnas även till den, under 

vars uppsikt granskningen av vallängden äger rum. 

Ovan i 2 mom. avsett yrkande på rättelse må make 

ställa på den andra makens vägnar. 

utan fullmakt fram- I 

Anser någon, att personer, en eller flera, obehörigen upptagits i 

vallängden som röstberättigade, må ban till valnämnden eller dess ord-

1

11 

förande senast den 20 april inlämna motiverat skriftligt yrkande på rät

telse därav. I 

Yrkande på rättelse må grundas även på s å dana på vederbörande persons! 

rösträtt inverkande omständigheter, vilka inträffat efter undertecknan

det av vallängden. 

9 ~. 

Avser yrkande persons uteslutning ur vallängden, skall valnämnden 

eller dess ordförande utan dröjsmål meddela den person yrkandet gäller, 

att ban är i tillfälle att taga del av yrkandet på ang ivet ställe ocb 

senast den 28 april inkomma med förklaring till valnämnden, vid äventyr 
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att, om förklaring icke avgives, ärendet det oaktat avgöres. Delgivning 

av yrkande på rättelse inlämnas i slutet kuvert, varå mottagarens namn 

och boningsort äro tecknade, till posten för befordran, men må ske även 

på annat bevisligt sätt, såframt det icke förorsakar dröjsmål, Är hans 

boningsort icke känd, anslås meddelandet som om kommunala tillkännagi

vanden är stadgat. 
10 §. 

De framställda yrkandena på rättelse i vallängden handläggas och 

avgoras i valnämnden den 2 maj med början klockan nitton. Valnämnden 

skall i varje ärende fatta besluti vilket jämte kort motivering skall 

antecknas i protokollet. 

Om gjorda ändringar skall valnämnden underrätta häradsskrivaren med 

angivande av skälen för ändringarna. 

Därest yrkande på rättelse, som avses i 8 § 2 mom., förkastas eller 

icke upptages till prövning eller yrkande på rättelse, som avses i 8 § 

4 mom., bifalles, och den person, vars rösträtt är ifråga, icke är 

närvarande vid valnämndens sammanträde för att höra beslutet, skall be

slutet ofördröjligen delgivas honom på i 9 § stadgat sätt medelst pro

tokollsutdrag, vartill skall fogas besvärsundervisning. 

Valnämnden skall även i andra fall på anhållan utgiva protokolls

utdrag till sakägare angående avgörandet samt till utdraget foga be

svärsundervisning. 

11 §. 
Den, som icke nöjes åt valnämndens avgörande i äre.nde angående yr

kande på rättelse, må söka ändring däri i länsstyrelsen medelst besvärs

skrift, som skall riktas till länsstyrelsen och tillställas valnämnden I 

eller dess ordförande senast den 12 maj före klockan tolv. Valnämndens 

ordförande skall ofördröjligen översända besvärsskriften jämte eget 

utlåtande och utdrag ur valnämndens protokoll, om sådant icke fogats 

till besvären, samt de i ärendet tillkomna handlingarna till länssty
relsen. 

Länsstyrelsen skall meddela valnämnden sitt beslut, som skall kun

göras av nämnden. Valnämnden skall även på i 9 § stadgat sätt om beslu

tet underrätta den person, vars rösträtt .det rör, och på i 10 § 2 mom. 

nämnt sätt häradsskrivaren. 

Beslutet skall under sju dagar från kungörandet finnas till på

seende, i Mariehamn i magistratens ämbetslokal och i landskommun hos 
valnämndens ordförande, 

12 §. 

I 

-( 
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Läns styrelsens beslut i ärende angående rättelse av vallängd må 

icke överklagas. 

Anser likväl sakägare med tanke på lagens tillämpning det vara av 

vikt, att länsstyrelsens avgörande drages under högsta förvaltningsdom

stolens prövning, äger han rätt att hos högsta förvaltningsdomstolen an- · 

hålla om fullföljdstillstånd. Ansökan, som ställes till högsta förvalt

ningsdomstolen och som skall åtföljas av besvärsskriften samt bevis 

över dagen, då valnämnden kungjort länsstyrelsens beslut, skall till

ställas länsstyrelsen senast den fjortonde dagen från kungörandet före 

klockan tolv. Länsstyrelsen översände ansökan jämte avskrift av be

slutet samt handlingarna i ärendet till högsta förvaltningsdomstolen, 

så snart n~mndi tid utgåt t. 

Högsta förvaltningsdomstolen översänder utan dröjsmål genom läns

styrelsens förmedling sitt utslag i saken till valnämnden. 

13 §. 
Anser häradsskrivaren, att någon obehörigen utelämnats ur vallängden 

eller däri antecknats sakna rösträtt eller vara röstberättigad, äge 

rätt att på tjänstens vägnar framställa yrkande på rättelse hos val

nämnden och i den ordning, som är stadgat i 8, 11 och 12 §§, söka änd

ring i beslut, som givits med anledning av yrkandet. 

14 §. 
Har ej yrkande på ändring i vallängden inom föreskriven tid fram

ställts hos valnämnden, skall denna på längden teckna intyg, att den

samma äger laga kraft. 

Har ändringsyrkande framställts, skall nämnden, sedan yrkandet av

gjorts genom utslag, snm vunnit laga kraft, i vallängden införa därav 

tilläventyrs påkallade ändringar och tillika v id varje ändring angiva 

utslaget, på grund varav den vidtagits, varefter längden förses med 

intyg, att den, sålunda ändrad, äger laga kraft. 

Vallängd, som äger laga kraft, skall vid valet iakttagas oföråndrad. 

15 §. 
Om nya val skall förrättas, innan vallängd ånyo i ovan stadgad ord

ning upprättas, skall den senaste vallängden jämte i 6 § nämnda till

läggsförteckningar tjäna såsom vallängd. 

Före nyval skall vallängden undergå sådan granskning, som i 7 § 
sagts, samt omedelbart därefter under sju dagar vara framlagd under 

behörig tillsyn inom röstningsområdet, varom bör kungöras. 

Yrkande på rättelse skall i fall, som nämnes i 8 § 2 mom. och såsom 

där sägs, framställas hos valnämnden eller dess ordförande senast vid 

det sammanträde, som hålles den tionde dagen efter utgången av ovan 
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i 2 mom. nämnda tid. 

Yrkande på uteslutning av person ur vallängden skall skriftligen 

framställas hos valnämnden eller dess ordförande senast den tredje da

gen efter utgången av den i ~ mom. nämnda tiden. Valnämndens ordförande 

skall härom underrätta den, vars uteslutning ur vallängden påyrkats, 

medelst tillkännagivande, som följande dag skall inlämnas till posten 

för befordran, eller eljest på i 9 §nämnt sått, och anmoda honom att 

inom fyra dagar från samma dag inkomma med skriftlig förklaring med an~ 

ledning av yrkandet, vid äventyr att, om förklaring icke avgives, ären

det det oaktat avgöres. 

Yrkandena på rättelse i vallängden handläggas och avgöras vid det 

sammanträde av valnämnden, som skall hållas den 10 dage n efter utgången 

av den i 2 mom. nämnda tiden med början klockan nitton. Därefter för

fares i ärendet såsom i 10 § är stadgat. Valnämndens beslut i ärendet 

är slutligt, likväl så, att ifall yrkande på rättelse förkastas eller 

icke upptages till prövning eller avser persons uteslutning ur val

längden, beslutet skyndsamt skall underställas länsstyrelsens prövning. 

Med avseende på länsstyrelsens beslut gäller, vad i 11 § 2 och 3 
mom. och 12 §är stadgat. 

16 §. 
Året efter det, varunder de i 15 § nämnda val försiggått, skall ny 

fullständig vallängd med tilläggsförteckningar uppgöras i den ordning, 

som i detta kapitel stadgats. 

17 §. 
Valnämnd skall, då anhållan härom av röstberättigad eller dennes 

lagligen befullmäktigade ombud framställts före valdagen, till röstbe

rättigad, för vars vidkommande vallängd vunnit laga kraft, utfärda ett 

med ordningsnummer och valkuvert försett utdrag, varav framgår, att 

hans namn finnes upptaget i vallängden. Utdraget skall utgivas utan 

avgi f t .och åtföljas av valsedel och ytterkuvert. 

Vallängdsutdrag bör underskrivas av valnämndens ordförande eller vid 

förfall för honom av dess viceordförande samt i stad av en av magistra

, ten förordnad person. 

Den, som önskar erhålla vallängdsutdrag med posten, skall i frankerai 

brev insända en av honom underskri ven anhållan därom till valnärmden 

och däri tydligt uppgiva sitt fullständiga namn, yrke eller befattning, I 
födelsedatum, postadress och mantalsskrivningsort för det år, på vars 

mantalsskrivning vallängden grundar sig, varvid utöver kommunens namn 

även gata och gatunummer eller by och lägenhets namn och nummer skola 
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uppgi vas. Valnämnden skall, såvitt det kan ske före valdagen, tillsända 

röstberättigad begärt utdrag jämte valsedel och ytterkuvert utan lösen 

i rekommenderad försändelse eller genom postens förmedling meddela honom 

varför begärt utdrag ej kan sändas. Är den röstberättigade utomlands, 

sändes valhandlingarna till hans lagligen befullmäktigade ombud i hem

landet under den adress denne uppgivit. 

Anhållan om tillställande av vallängdsutdrag med posten må även 

riktas till kommunalstyrelsen i den landskommun, från vars röstnings

område vallängdsutdraget begäres, Kommunalstyrelsen skall ofördröjli

gen vidarebefordra ansökningen till valnämnden. 

I vallängden skall invid den röstberättigades namn antecknas det 

utgj_vna utdragets nummer. 

Blanketter för vallängdsutdrag och ytterkuvert fastställas av land

skapsstyrelsen, som också tillhandahåller valnämnderna desamma. 

3 kap. 

On+ . valmap.sföreningar .och valförbund. 

18 §. 
Hava vaJmän genom en av dem undertecknad skrift sammanslutit sig 

I 
för visst landstingsmannaval samt i skriften nämnt den eller de perso- I 

ner, om vilkas väljande de enats, vare sådan valmansförening berättigad I 

att hos centralnämnden anhålla, att föreningens kandidatlista offentlig~ 

göres och införes i sammanställningen av kandidatlistor för valet. På 

kandidatlista må kandidaternas antal icke överstiga tio, ej heller upp

gå till mer än en tiondedel av antalet medlemmar i valmansföreningen. 

1 
Samma person må ej underteckna flere än en i 1 mom. avsedd handling. 

I annat fall skall centralnämnden såsom ogiltig avlägsna hans under

skrift från samtliga handlingar. 

Kandidat må icke vara medlem av sin valmansförening. 

19 §. 

Handling, varigenom valmansförening bildas, skall vara dagtecknad I 
samt angiva förP.ningens hemort och innehå lla bemyndigande för en av fö- I 

reningens medlemmar att vara dess ombudsman och för en annan medlem 

att vara dennes ersättare. Kandidatlistan bör tydligt upptaga namnen 

på de personer, vi l ka föreslås till landstingsmän, och dessas yrkE 

eller syssla och boningsort. 

Kandidatlista må icke upptaga andra anteckningar, såvida de icke 

äro nödvändiga för klarläggande av kandidats identitet. 

20 §~ 

Anhållan om offentliggörande av valmansförenings kandidatlista göres 

I 
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på föreningens vägnar skriftligen av ombudsmannen. 

Ans ökningen skall å tföljas av den handling, varigenom valmansföre

ningen bildats, skriftligt medgivande av de föreslagna att mottaga 

landstingsmannauppdrag som föreningens kandidater och innehå lla ombuds

mannens försäkran 9 att de personer 9 vilkas namn ingå s ås om underskrift 

på sagda handling 9 egenhändigt undertecknat densamma och äro valberät~ 

tigade. 

Ombudsmannens egenhändiga namnteckning på ansökningen ska ll vara be

styrkt av två vittnen med angivande av deras yrke och hemvist. 

Har ombudsman uppsåtligen eller av vårdslöshet intygat 9 vad icke 

är sant 7 eller eljest felat i sysslan 9 straffes s å som tjänsteman för 

brott i tjänsten. 

21 §. 
I 20 § nämnda ansökningshandlingar skola av ombudsmannen själv eller 

genom befullmäktigat ombud ingivas till centralnämnden senast inom maj 

månad eller vid val efter upplösning senast på 40 dagen före valdagen. 

Hava handlingarna inlämnats till postbefordrah så tidigt 9 att de se

nast nyssnämnda dag bort inkomma till nämnden, vare ock det gillt. 

22 §. 
Avlider på valmansförenings kandidatlista upptagen person eller be

finnes han icke mera valbar, bör ombudsmannen eller på hans anmälan 

centralnämnden utstryka kandidatens nanm från listan. 

Inom i 24 § stadgad tid må ombudsmannen ersätta honom med ny kandi

dat. 

23 §. 
Samma person må icke upptagas s å som kandidat på flere än en valmans

f örenings kandidatlista. 

Upptager valmansförenings kandidatlista person 9 som jämväl är annan 

valmansförenings kandidat, skal l centralnämnden avlägsna hans namn 

från alla de kandidatlistor , i vilka det förekommer. 

Vid i 2 mom . nämnt f a ll må valmansförening ersätta kandidat med 

annan kandidat ; på sätt som i 24 § säges. 

24 §. 
Anmälan om ändring av valmansförenings kandidatlista av orsak 9 som 

nämnts i 22 § 2 mom. eller 23 § 2 mom., skall skriftligen göras av om

budsmannen hos centralnämnden senast den 10 juni eller vid val efter 

upplös-ning senast på 31 dagen f öre valdagen och vara så besannad, som 

i 20 § sagts, samt åtföljas av handling , varigenom mer än hälften av 
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annan kandidat, ävensom sådant medgivande av denne, som i 20 § 2 mom. 

är stadgat . 

25 §. 
Vilja två eller flera valmansf öreningar samverka med varandra för 

valet 1 äge de rätt att sammansluta sig till ett valförbund . 

Den skriftliga öv~renskommelsen om bildande av valf örbund inlämnas 

till centralnämnden av den för valf örbundet utsedda omb4dsmannen per
sonli_gen eller genom befullmäktigat ombud. s-~110..s t del/\ J.f JU.t1.1 'el/ett vr'd 
va.I ef'Te1" u.r f1 I r s"' .-...,.~ Jhua.s t cl en .z.? d a.cr e"" .. f-o'rae t/4 /e"t. . . .. . 

Ej må sammanlagda antalet av ett Vå lforb1,.mds kandidatlistor oversti-

ga antalet landstingsmäh; som för land~kapet skall väijas. 
2q §. 

! öveTenskommelse om bildande av valf brb~nd skail uppta ga s ordrtings 

nurrtmern 'för forenlngarn~s kandidktlisibr ' vid envar ombudsmans under 

skrift , Överenskommelsen skall j ämväl innehålla bemyndi gande för en av 

undertecknarna att vara va lförbundets bmbudsman och för en ahna11 att 

vara hans ersä ttare , I överenskommelsen må ock föresi å s? att i den 

slutliga sammanstä llningen av kandidatlistor må inta gas en gemensam be

teckning för valförbundet 9 varom dock centralnämnden äger slutligt be

stämma. 

27 §. 
Valmansförening må icke ansluta sig till flera än ett valförbund. 

Valförbunden må ej heller ingå förbund sinsemellan. 

Sedan valförbund mellan valmansföreningar anmälts 9 kan i de kandi

datlistor 9 vilka upptagas i förklaringen om förbundets bildandey endast 

sädan ändring vidtagas ; som nämnes i 22 § 1 mom . 

Anmälan om ändring av valf örbund må göras senast den 2 juli eller 

Vid val efter upplösning senast den 19 dagen före valet . 

28 §. 
Medlem eller ersättare i centralnämnden må icke vara ombudsman för 

Valmansf örening eller valf örbund eller deras ersättare eller ombud. 

Vad om ombudsman i denna l a g är stadgat gäller även för hans ersät

tare 9 då denne handlar i ombudsmans ställe. 

4 kap. 

öm centralnämnds förberedande å t gärder för valet. 

" ' 29 ''J . 

Centralnämnd sammanträder f örsta gången på ordf ör andens kallelse se

nast den 15 maj eller via val efter uppl ösning senast 50 dagen före 

landstingsmannavalet för att antaga sekreterare samt b e stämma tid och 

Ställe för mottagande av handlingar ävensom därefter den 1, 11 och 28 
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juni eller vid val efter uppl ösning på den 39, 30 och 24 dagen före 

samt dagen efter valdagen och den 15 dagen efter valdagen klockan tio 

och på annan tid enligt ordförandens ka llelse 9 då ärendenas ha ndlägg

ning påkallar det . 

30 §. 
Den 1 juni eller vid val efter upplösning på 39 dagen f öre l ands tings

mannavalet föredrages för granskning och f örs es med ordningsnumme r i 

rom~rska siffror de ansökningar 9 som inkommit från va1mansföreningar. 

Finnes ansökan icke vara behörigen gjor d eller valmansförening icke 

lagligen bildad 9 skall centralnämnden meddela ombudsmannen~ a tt ansök

ningen förkast a ts och uppgiva skälen för avslaget. Tillika böra hand

lingarna återställas till ombudsmannen . Var orsaken t ill avs l age t den .; 

att ansökan icke varit behörigen gjord eller valmansförening icke l ag

ligen bi l dad 1 vare ombudsmannen befogad att ännu inom i 31 § stadgad 

tid ånyo inlämna handlingarna , b ehöri gen rättade. Dock må r ä ttelse icke 

äga rum i det fall , a) a t t den skrift 9 varigenom valmansförening bil

dats 9 ej är undertecknad av erfo rderligt anta l valberättigade mGdlemmar1 

b) att den person , som inlämnat ans ökningen , icke ar behörig a tt före
träda föreningen; c) att ansökningen inlämnats sentida eller inkommit 
i annan än härför stadgad ordning; samt d) att ansökan ej åtföljes av 

kandidats skriftliga medgivande. 

31 §. 
Har i fall, som i 30 § 2 mom. sagt s, valmansförening senast den 10 

juni eller vid val efter upplösning senast den 31 dagen före valet ånyo 

inlämnat handlingarna, behörigen rättade~ skola dessa föredragas och 

granskas den 11 juni eller vid val efter upplösning den 30 dagen före 

landstingsmannavalet. Samma dag upptages till prövning också ansökan, 

som utan sökandens vållande inkommit sentida, ävensom ansökan om sådan 

ändring av valmansförenings kandidatlist-a , som avses i 24 §. 

32 §. 
Centralnämnden skall härefter sammanställa kandidatlistorna i nummer

följd på samma sida av ett bf~g/avskilda från varandra genom tydliga 

linjer. Denna förberedande sammanställning mångfaldigas och översändes 

Utan dröjsmål t ill ombudsmännen för valman sföreningarna. 

33 §. 
Den 28 juni eller v id val efter upplösning den 24 dagen före valet 

föredragas och granskas inkomna ansökningar om valförbund. 

Finnas dessa icke vara behörigen avfattade e ller valförbundet icke 

eljest lagligen bildat, skall centralnämnden utan dröjsmål skriftligen 

• 
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meddela valförbundets ombudsman, att valförbundet eller viss valmans
förenings anslutning till detsamma ej kunnat godkännas samt uppgiva 

skälen för avslaget. Tie felaktigheter, som föranlett avslaget, kunna 

senast på i 27 § 3 mom. nämnd dag rättas genom åtgärd av ombudsmannen. 

Dock må rättelse icke äga rum i det fali, a) att överenskommelse, var

igenom valförbundet bildats, icke undertecknats av vederbörande valmans

förenings ombudsman; b) att beslut av valmansförening om anslutning till 

valförbund eller bemyndigande för vissa personer att på föreningens 

vägnar .besluta härom icke undertecknats av föreningens samtliga med

lemmar ; c) att obehöriga personer deltagit i beslutet om valförbundets 

bildande; d) att den person, som inlämnat handlingarna, icke är behörig 

att företräda valförbundet; ävensom e) att handlingarna inlämnats sen

tida eller i annan än härför stadgad ordning. 

De av valmansföreningarna bildade valförbundens inbördes ordning 

på sammanställningen av kandidatlistorna bestämmes genom lottdragning. 

Härefter förses samtliga kandidater med löpande ordningsnummer från 

nummer 2, börjande från den första listan i första valförbundet~ 

Alla kandidatlistor, envar jämte sin och kandidaternas ordnings

nummer, skola utan dröjsmål tryckas tillsammans på samma sida av pappe

ret, ordnade sålunda, att till samma valförbund hörande kandidatlistor 

uppställas under gemensam betecknihg i nummerföljd uppifrån nedåt el

ler, ifall kandidatlistorna på grund av sitt antal måste ordnas i två 

eller flere spalter bredvid varandra, i rader från vänster tili höger 

och avskiljas från övriga listor så, att det tydligt framgår, vilka 

kandidatlistor som höra till respektive valförbund. Godkänner icke 

centralnämnden beteckning, som vid valförbundets ingående föreslagits 

för detsamma, eller har förslag därom icke framställts, skall nämnden 

bestämma en beteckning, som blott angiver valförbundets ordning i sam

manställningen. 

Denna slutliga sammanställning tryckes i erforderligt antal och ut

sändes till valnämnderna, valmansföreningarna, kommunernas styrelser 

och magistraten i Mariehamn samt hålles tillgänglig för allmänheten. 

34 §. 
Centralnämnden skall låta trycka valsedlar och till varje röstnings

områdes valnämnd sända nödigt antal av dem i omslag, som bör tillslutas 

med centralnämndens sigill och förses med anteckning om va~edlarnas 
antal. 

Valsedeln skall vara av standardformat, 14 x 210 mm, och på inre 

sidan hava en överskrift, vari nämnes vid vilket val den skall använ-
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das, samt dessutom en heldragen cirkel, som har en diameter av 90 mm 

och som vid hopvikning av sedeln blir ovikt. Mitt i cirkeln bör tyd

ligt utsatt finnas en beteckning m ••• för antecknande av numret på den 

kandidat, för vilken den röstande vill avgiva sin röst. Dessutom bör på 

valsedeln finnas en särskild plats för röstande, som ej godkänner någon 

av de i den slutliga sammanställningen upptagna kandidatlistorna. 

Det papper, som användes för valsedlarna, skall vara vitt och till 

beskaffenheten sådant, att det ej äventyrar bevarandet av valhemlighe

ten. Valsedlarna böra vara så gjorda, att det tydligt framgår, huru de 

böra hopvikas, och må icke upptaga annat än vad ovan stadgats. 

5 kap. 

Om val förrättningen. 

35 §. 
Den första lördagen i september det år, under vilket tiden av tre 

år från senaste landstingsmannaval tilländagår, börjar valförrättningen 

i varje röstningsområde klockan nio samt fortgår till klockan tjugu 

eller längre, om valnämnden finner sådant nödigt, med en mellantid av 

högst en timme enligt valnämndens bestämmande. 

Har republikens president förordnat om nya val, börjar valförrätt

ningen på första lördagen efter det sextio dagar förflutit 1 sedan för

ordnandet kungjordes, samt fortgår såsom i 1 mom. sagts. 

36 §. 
På valnämnden ankommer att vidtaga alla för förrättningen erforder

liga anordningar och anställa nödigt antal valbiträden. 

Särskilt skola sådana åtgärder vara v idtagna, att icke någon må ut

få valsedel, innan han befunnits röstberätt igad, så ock att valman har 

tillfälle att under fullt bevarande av valhemligheten i sin valsedel ut

märka, huru han röstar, och att nödiga tillbehör härför finnas att 

tillgå. 

Nämnden skall ock ombesörja, att tillräckligt rymlig plats invid 

valrummet finnes anvisad för de valmän, vilka avvakta sin tur att in

komma i detsamma, och att denna plats stänges vid det klockslag, då 

Valförrättningen skall avslutas. Sker uppehåll under dagen, beror av 

valnämnden, huruvida platsen skall avstängas. 

37 §. 
Inom eller invid vallokal må ej hållas tal, ej heller anslås eller 

Utdelas tryckta eller skrivna upprop till de väljande. 

38 §. 
Valnämnden äger draga försorg om att den slutliga sammanställningen 

I 
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av kandidatlistorna finnes framlagd till påseende såväl i valrummet som 

i angränsande rum och förrum. Särskilt bör sammanställningen vara an

slagen till påseende i vallokalen på den plats, där röstande inför sin 

anteckning i valsedeln. 

39 §. 
Vid land stingsmannaval skall närvara särskild av valnämnden antagen 

person, vilken bör på anhållan av valman biträda denne vid införande 

av erforderliga anteckningar i valsedeln. 

Biträdet skall samvetsgrant fullgöra valmans anvisningar ävensom 

hemlighålla vad han vid valförrättningen erfar. Bryter han däremot, 

straffes såsom tj~nsteman för brott i tjänsten. 

40 §. 
Vid valförrättningen skall nämndens ordförande omedelbart, innan 

röstningen börjar, visa de närvarande, att valurnan är tom, samt där

efter öppna det omslag, vari de nämnden tillsända valsedlarna äro in

satta. 

41 §. 
Röstande utövar sin rösträtt i det rös~ningsområde, i vars vallängd 

han är upptagen. Röstande, som önskar utöva sin rösträtt, skall anmäla 

sig hos valnämnden för att erhålla valsedel, varvid anteckning därom gö

res i vallängden. 

Valman är tillåtet att utöva sin rösträtt i annat röstningsområde än 

det, i vars vallängd han är upptagen, så framt han ingiver för sådant 

ändamå l utfärdat utdrag ur sagda vallängd. 

Angående utövande av rösträtt i vissa f all stadgas i §§ 50-54. 

42 §. 
Vid valet äger varje röstande rätt att rösta antingen på kandidat 

i den slutliga sammanställningen av kandidatlistor eller på annan per

son, till vars förmån han önskar avgiva sin röst • 
. :'.' 43 § 

· ~ . Vill röstande avgiva sin röst för viss kandidat, som upptagits i 

den slutliga sammanställningen av kandidatlistor, skall han i cirkeln 

på valsedeln tydligt anteckna det nummer, som kandidaten har i samman
ställningen. 

Godkänner röstande icke någon av de i sammanställningen upptagna kan-
~ 

didaterna, skall han på den särskilda plats, som reserverats på val-

sedeln för sådant ändamål, tydligt skriva den persons namn, på vilken 

han önskar rösta , samt personens yrke och boningsort. 

Anteckningen skall göras innanför valskärm så, att valhemligheten 
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bevaras• 

44 §. 
Röstande, som infört sin anteckning i valsed~ln, skall avlämna se

deln hopvikt hos valnämnd en för avstämpling och inlägga den avstämplade 

sedeln i valurnan. 

Valnämnden skall övervaka, att valförrättningen för varje röstandes 

vidkommande försiggår som i denna landskaps lag är stadgat~ 

45 §. 
Då uppehåll vid valförrättningen göres, skall valurnan förseglas 

med ordförandens sigill och sättas i säkert förvar. När förrättningen 

därefter fortsättes, bör nämnden, innan förseg lingen borttages, förvie ·• 

sa sig om att sigillet är obrutet. 

Innan uppehåll i förrättningen sker eller röstningen förklaras av

slutad, skola alla före det i sådant avseende bestämda klockslaget 

tillstädeskomna valmän äga rätt att rösta. 

46 §. 
Sedan valnämndens ordförande förklarat valförrättningen avslutad, 

uttagas de avgivna valsedlarna omedelbart ur valurnan och räknas. Lika

så räknas antalet personer, vilka enligt anteckningarna i vallängden 

och valprotokollet hava utövat sih rösträtt~ 

Valsedlarna öppnas därefter och granskas. De valsedlar, vilka järn~ 

likt 58 § skola anses ogiltiga, avskiljas i en särskild grupp. De åter

stående valsedlarna ordnas sålunda, att till en särskild grupp avsät

tas de för varje kandidat avgivna sedlarna samt de sedlar, på v ilka den 

röstande jämlikt 43 § 2 mom. själv skrivit sin kandidats namn. Antalet 

valsedlar i varje grupp.räknas. 

Samtliga valsedlar inläggas därefter i hållbart omslag, som omsorg~

full t förseglas med ordförandens sigill. På omslaget skrives central

nämndens adress, försändelsens innehåll och avsändare. 

Ombudsmännen för valmansförening eller valförbund eller av valför

bunds ombudsman för varje valnämnd särskilt skri'ftligen befullmäktigad 

person äga rätt att närvara vid detta tillfälle. 

47 §. 
Ordnandet och räkningen av röstsedlarna skola slutföras utan dröjs

mål, Därvid samt då uppgifter om valutgå ngen lämnas, skall valnämnden 

iakttaga av landskapsstyrelsen meddelade anvisninga~. 
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Vid valförrättningen föres av en med lem av valnärnnden protokoll, 

vari upptages dagen för förrättningen, de närvarande medlemmarna av 

nämnden, de av nämnden utsedda valbiträdena ~ klockslagen, då förrätt

ningen började och uppehåll däri gjorts samt röstningen förklarades av

slutad, antalet avgivna valsedlar och personer, som utövat rösträtt, 

samt tiden, då i 46 § nämnda omslag förseg lats, varutorn det dårvid be

gagnade sigillet avtrycktes i protokollet. Till valnärnnden avlämnade 

vallängdsutdrag skola fogas till protokollet. 

Förrättningen avslutas med protokollets uppläsande o?h antecknande 

däri av nämndens ordförande, att protokollet är riktigt, varefter pro

tokollet insättes i omslag med påskrift, ställd till centralnämnden. 

Närmare anvisningar angående protokollföringen meddelas av landskaps

styrelsen, som även fast~täller protokollsformulär. Tryckta blarucetter 

till protokollet tillhandahålles valnärnnden genom centralnämnden . 

49 §. 
Ordföranden och en medlem i valnärnnden sko1a 1 så snart ske kan, person

ligen till närmaste postanstalt inlämna de i 47 § nämnda valsed larna 

samt valprotokollet, vardera under sitt omslag. 

6 kap. 

Om röstning i vissa fall. 

50 §. 
Röstberättigad, som vårdas i sjukhus eller på sjukavdelning i kom

munalhem inom landskapet, dock ej patient på sinnessjukhus, må på val

dagen utöva sin rösträtt genom förmedling av posten, på sätt i detta 

kapitel stadgas. 

Röstberättigad, som på valdvagen v istas utom l andskapet eller som 

för tjänst eller yrkesutövning icke kan utöva sin rösträtt på valdagen, 

må före valdagen utöva sin rösträtt genom postens förmedling, på sätt 

i detta kapitel stadgas. 

51 §. 
För att kunna utöva sin rösträtt skall den röstande anskaffa i 17 § 

nämnda valhandlingar, ifylla sin röstsedel, s å som i 43 § är sagt, och 

insätta den i valkuvertet,s orn han förseglar~ På vallängdsutdragets 

frånsida äger han på därför reserverad plats anteckna orsaken till att 

han utövar sin rösträtt genom postens f örmedling och bekräfta detta 

med sin namnteckning. 

Valrnan, som utövar rösträtt inom l andskapet med stöd av 50 § 2 rnorn. 
eller på ort utom landskapet i riket eller i något av de andra nordiska 

I· 
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länderna eller ombord på fartyg med hemort i något av de nordiska län

derna, bör tillse, att två trovärdiga personer på vallängdsutdragets 

frånsida bestyrka riktigheten av hans namnteckning. Vittnena böra jäm

väl anteckna yrke och boningsort. 
Valman, som utövar rösträtt annorstädes utomlands än i de nordiska 

länderna, skall låta finsk konsulär myndighet eller notarius publicus 

på orten intyga på vallängdsutdragets frånsida, med angivande av dag 

och ort för in~ygets meddelande, att han egenhändigt bridett~6knat i 

l möm. nämnda bekräftelse . 

52 §. 
Röstning enligt 5b § i mom, skall ske på valdag~n och försärtdelseh 

postås senast följande ~öckendag, , , . . 
R~~t~ing erlligt 5ö § 2 mom. fåt ske tidigast på trettibnds dagen 

fÖre vaiet ' För~arlde1~ert skall överlämnas ~ ii1 oefo~dran med pdsten 
~eria~i1.:· v-aiå.8.g'enJ :iikV: .~i' . ej . ~~nare · ärt att de~ kart ' -b~täknas ahkommä till 

certtrainämhden sen~~t dert fjortonde dagen efter valet. 

' 
53 §. 

Valman, som erhålli+ Valhandlingar -enligt 17 §~ men som v~ldagen 
vistas inom röstningsområdet; må inlämna valhandligarna till valhämn

den, som inför anteckning härom i va11ängden, varefter valmannen äger 

utöva sin rösträtt på i 41-44 §§ stadgat sätt. 

54 §. 
Enligt 52 § avgiven röst är ogiltig, då vallärtgdsutdraget saknar 

valmans anteckning eller underskrift eller behöriga vittnens under

skrift ävensom om valmannen utövat sin rösträtt tidigare eller senare 

än tillåtet eller om valförsändelsen ankommer till centralnämnden efter 

klockan tio på den 15 dagen efter valet eller senare. 

Då avgiven röst skall förklaras för ogiltig på grund av orsak, som 

framgår av vallängdsutdraget, skall detta obrutet läggas åt sidan för 

förvaring med kasserade valsedlar. 

Valförsändelse, som ankommer sentida till centralnämnden, skall för
störas obruten. 

55 §. 
Valförsändelserna öppnas vid centra lnämndens sammanträde den 15 da

gen efter valet. Sedan enligt 54 § ogiltiga försändelser lagts åt si
dan, inläggEis samtliga valkuVert i en urna 1 varvid vallängdsutdragen 

avskiljas. Då samtliga valförsändelser öppnats, antecknas antalet god

kända och kasserade valförsändelser i protokollet. Härefter tömmes ur

nan och öppnas valkuverten och förfares med valsedlarna såsom i 56-
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7k~. 

Om rösträkning. 

56 §. 

327 

Sedan röstningen ägt rum, skall centralnämnden senast dagen efter 

valet skrida till granskning av de inkomna valhandlingarna samt på- 'I 
börja rösträkningen och härvid avgöra, vilka valsedlar som skola kas

seras. 

57 §. 
Vid ordnande och räkning av valsedlarna skola iakttagas av land

skapsstyrelsen meddelade anvisningar. 

58 §. 
Valsedel är ogiltig: 

1) om i valsedeln genom anteckning utmärkts flere än en kandidat; 

2) om kandidats nummer antecknats så, att det ej tydligt framgår, 

vilken kandidat det avser; 

3) om kandidats nummer skrivits på valsedelns baksida; 

4) om på valsedeln skrivits namnet på kandidat; som är upptagen i 

sammanställningen av kandidatlistorna9 

5) om valsedeln försetts med särskilt kännetecken eller däri gjorts 

annan obehörig anteckning; 

6) om annan än av valnämnd erhållen valsedel använts såsom val

sedel; samt 

7) om i valnämnd avlämnad valsedel ej försetts med stämpel. 

Av centralnämnden kasserade valsedlar avskiljas och inläggas grup

perade enligt röstningsområden i ett särskilt omslag, vilket förseglas 

och förvaras såsom de övriga valhandlingarna. 

59 §. 
Vid sammanträde den femtonde dagen efter valet skall centralnämnden 

verkställa slutlig rösträkning och fastställa valets utgång. 

60 §. 
Vid rösträkningen förfares på följande sätt: 

1) Envar kandidats röstetal bestämmes genom sammanräkning av de . 

godkända vals.edlar, som utmärkts med kandidatens nummer. 

2) Envar kandidatlistas röstetal bestämmes genom sammanräkning av 

röstetalen för listans alla kandidater. 

3) Varje valförbunds röstetal bestämmes genom sammanräkning av 

röstetalen för valförbundets alla kandidatlistor. 

Röster, som enligt 43 § 2 mom. avgivits för en och samma nämngivna 

person, skola anses avgivna för en särskild kandidatlista, som ej till-

I 
I 
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hör något valförbund. 

61 §. 
Är kandidat, som vid valet erhållit röster, icke valbar; skall för 

honom avg i ven röst likväl gälla för den kandidatlista och det valför

bund, som han tillhör. 

8 kap. 

Om fastställande av valets utgång och om fullmakts utfärdande, 

62 §. 
Vid fastställandet av valresultatet förfares på följande sätt: 

1 ) Kandidaterna på samma kandidatlista upptecknas i ordningsföljd 

efter fallande röstetal, varpå dem tilldelas jämförelsetal sålunda, 

att den första kandidaten till jämförelsetal erhåller listans hela 

röstetal, den andra hälften däravt den tredje tredjedelen , den fjärde 

fjärdedelen, och så vidare. De kandidater 7 som icke tillhöra valför

bund, hava så erhållit sina slutliga jämförelsetal. 

2) De kandidater, vi l ka tillhöra samma valförbund, upptecknas här

efter ordnade efter storleken av deras jämföre l setal sålunda, att den 

med högsta jämförelsetalet ställes främst. Därpå tilldelas dem slutliga 

jämförelsetal s~, att den första av kandidaterna till jämförelsetal er

hålle r valförbundets hela röstetal, den and~a hälften därav, den tredje 

tredjedelen, den fjärde fjärdedelen, och så vidare . 

3) Alla kandidaters namn upptecknas ånyo i ordningsf9ljd enligt stor

leken av deras slutliga jämförelsetal och vid varje kandidats namn 

antecknas hans slutliga jämförelsetal. I 
Sedan samtliga k~ndidater s å lunda ordnats efter avtagande jämförelse

tal, förklarar centralnämnden de främsta trettio valda till landstings

män. 

63 §. 
Vid lika röstetal eller jämförelsetal av gör lotten. 

64 §. 
Ersättare för landstingsman bestämmes sålunda, att därtill främst 

utses den efter de valda närmast följande kandidaten på den kandidat

lista från vilken han blivit vald. Finnes ej s å dan, utses till ersät

tare den kan didat i v alförbundet, som näst de valda erhållit det högsta 

slutliga jämförelsetalet. 

Kan ersättare ej bestämmas enligt 1 mom. inträder som ersättare den, 

som har högsta slutliga jämförelsetalet bland de kandidater, vilka ti 

digare icke förklarats valda. 

Utses ersättare gemensamt f ör två e ller flera listor, skall en andra 

ersättare omedelbart utses att inträda efter den först utsedda . 
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Saknas ersättare för landstingsman, skall centralnämnden bestämma 

ny ersättare med iakttagande av i 1 och 2 mom. stadgade grunder. 

65 §. 
Centralnämnden skall ofördröjligen tillkännagiva valets utgång ge

nom kungörelse på nämndens anslagstavla och i kungörelsen jämväl nämna, 

vem som är envars ersättare, samt utfärda fullmakt för envar av de 

valda. 

66 §. 
Har någon av dem, som förklarats valda, icke varit upptagen på 

anmäld och offentliggjord kandidatlista, skall centralnämrlden, innan 

fullmakt åt honom utgives, förfråga sig hos honom, om han åtager sig 

landstingsmannauppdraget. 

Vägrar kandidaten att åtaga sig uppdraget, eller lämnar han icke 

inom fem dagar efter delfåendet till centralnämndeh sitt begivande, 

besättes det lediga mandatet på sätt i 61} § stadgas. 

67 §. 
Fullmakt för landstingsman skall hava följande lydelse: 

' 1Vid land stingsmannaval, som den •• • •.•...•• ' •.• förrättas i land-
• I • I 

~kapet Ålandi har NJN. bosatt •••••••••••.••••••••• blivit utsedd till 

medlem av landstinget för tiden från den •••••••••!••••••till den 

I 

..•••.•••.••• , såvida landstinget icke därförinnan blivit upplöst. 1 

Detta intyg gäller såsom landstingsmannafullmakt ''" Ort och tid. 

Vid uppkommen ledighet utfärdar centralnämnden fullmakt åt den, som 

jämlikt 60 § skall träda i _den avgångnes ställe. I sådant fall bör full-

makt vara av följande lydelse: 

"Sedan vid landstingsmannaval, som den ••••••.•••••••• förrättas i 

landskapet Åland, N.N. valts till medlem av landstinget för tiden 

från den •••••••.••••• till den ••.•••••••••• ·., såvida landstinget 

icke därförinnan blivit upplöst, men denna plats blivit ledig, har 

enligt 66 §i landskapslagen om landstingsmannaval N.N., bosatt ••••• 

.•••. , blivit utsedd att efterträda honom såsom medlem av landstinget. 

Detta intyg gäller såsom landstingsmannafullmakt". Ort och tid. 

68 §. 
Alla valsedlar skola härpå insättas i omslag, som förseglas med 

centralnämndens och ordförandens sigill och förvaras, intill dess 

nästföljande val försiggått. 

Samtliga uträkningar . skola genomdragas och på enahanda sätt förseg-

las samt förvaras såsom bilaga till protokollet. i 

69 §. 
Då uppehåll i förrättningen sker, skola samtliga valsedlar och ut-

_-.. "" 
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räkningar hållas så förvarade, att icke någon har tillgång till de

samma. 

70 §. 
Vid centralnämndens sammanträden föres protokoll, vari upptages da

garna för sammanträdet, klockslagen, då det började, avbröts och av

slutades, de närvarande medlemmarna samt besluten• Innehållet av be

slut må angivas genom hänvisning till brev eller annan expedition. 

I protokollet skall särskilt antecknas antaiet ogiltiga valsedlar i 

varje röstnirlgsområde~ 

Protokollet underskrives av sekreteraren. Dess riktighet bestyrkes 

av ordföranden. 

71 §. 
Då valets utgång fastställes, skola i protokollet nämnas såväl de 

valda som de, v ilka, i fall landstingsmandatet blir ledigt, skola så

som ersättare inträda i de valdas ställe. 

Envar av dessa upptages med angivande av namn, yrke eller syssla 

och boningsort samt röstetal och slutligt j~mförelsetal, 

72 §. 
Centralnämnden skall underrätta landshövd ingen i landskapet och val

nämnderna om valets utgång samt offentliggöra densamma och de valdas 

jämförelsetal i sådan tidning, i vilken landskapsmyndigheternas förfo

ganden kungöras. 

Därjämte skall centralnämnden utan dröjsmål tillställa envar av de 

valda hans fullmakt. 

73 §. 
Vid centralnämndens sammanträden för räknande av valsedlar och 

fastställande av valets utgång äro ombudsmän för valmansförening och 

val förbund berättigade att närvara. 

74 §. 
Från centralnämnden utgående expeditioner underskrivas på nämndens 

vägnar av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. 

9 kap. 

Om besvär över landstingsmannaval. 

75 §. 

Vill någon överklaga landstingsmannaval, skall han göra det genom 

skriftliga besvär, vilka. senast på den fjortonde dagen efter den, då 

valets utgång enligt 65 § genom anslag offentliggjordes, före klockan 

tolv på dagen ingivas till länsstyrelsen. 

I 
I I 

• 
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Hava besvär över landstingsmannaval inkommit~ skall länsstyrelsen 

genast infordra de upplysningar och förklaringar~ vilka besvären på

kalla, och utan dröjsmål meddela utslag i saken. 

77 §. 
Angående offentliggörande av länsstyrelsens utslag och enskild 

s~ägares underrättande gälle vad i 9 och 11 §§ är stadgat ~ 

I länsstyrelsens utslag mä ändring sökas genom besvär hos högsta 

förvaltningsdomstolenl 

10 kap. 

Särskild~ . stadgandepo 

78 §. 
Samtliga utgifter för landstingsmannaval bestridas ur landskapets 

medel. 

79 §. 
Ej må medlem eller ersättare i centralnämnden ej heller landstings

mannakandidat vara ombudsman för valmansförenirig eller valförbund 

eller deras ombud. 

80 §: 
Är i denna landskapslag för annat än i 56 och 59 §§ nämnt f all ut

satt dag helgdag eller infaller i 2 mom. av sagda paragraf utsatt tid 

på jul-, julannan- 1 nyårs-, påsk- eller pingstdag, skall första helg

fria dag därefter gälla såsom för sådant fall bestämd dag. 

81 §. 
Denna landskapslag träder omedelbart i kraft. Genom densamma upp

häves landskapslagen den 17 juli 1957 om landstihgsmannaval i landska

pet Åland (25/57). 

Har republikens president innan denna landskapslag trätt i kraft f ör 

ordnat om nya Val, skall vid förordnandet gällande landskapslag till

lämpas vid dessa val. Utan hinder av vad i 2 § 3 mom. landstingsord

ningen för landskapet Åland (14/51) stadgas, skall de nyvalda lands

tingsmännens uppdrag i detta fall gälla blott till utgången av å r 1960, 

Under vilket val enligt denna landskapslag skall förrättas. 

Mariehamn, 

På 

den 14 mars - 9. 

landskapss~./ el~~s vägnar: 

Lantråd )1~~T~nsso 
I I 

/ Lad dskapssekrete r 


