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Initiativ till Justitieministeriet. Finlands sex största städer 

och Finlands Kommunförbund föreslår att Justitieministe-
riet ska publicera valmaterial som öppna data 

Finlands sex största städer Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg och Åbo 

(6Aika-städerna) och Finlands Kommunförbund rf föreslår i detta initiativ att de val-

data Justitieministeriet förfogar över ska publiceras som öppna data i form av en 

tidsserie som omfattar en så lång tidsperiod som möjligt. Det här betyder att 

material som gäller val ska publiceras offentligt så att följande villkor uppfylls:  

- Materialet är avgiftsfritt 

- Materialet är maskinläsbart  

- Materialet är licenserat i enlighet med JHS 189.  

Justitieministeriet publicerar redan nu uppgifter om valen och valresultaten offentligt 

på webben i kandidatregistret på vaalit.fi, men materialet motsvarar inte kraven på 

öppna data och är svåranvänt i sin nuvarande form. Det material som nu finns till-

gängligt är svårt att behandla ur datateknisk synvinkel, och därmed är det önskvärt 

att kvaliteten på data som publiceras utvecklas. Kommunerna vill också att det utö-

ver kommunspecifika valdata ska publiceras valdata enligt röstningsområde och val-

krets. Det är inte ändamålsenligt att alla kommuner själva börjar öppna upp dessa 

data, och för att uppnå en jämn och hög kvalitet på informationen och en effektiv 

resursanvändning vore det förnuftigast att Justitieministeriet sköter detta. Kommu-

nerna delar gärna med sig av sina erfarenheter till Justitieministeriet så att materi-

alet kan göras mer användbart så att det fyller kommunernas och andra användares 

behov.  

Nästa år fyller Finland 100 år och år 2017 är också kommunalvalsår. Initiativtagar-

nas gemensamma önskan är att åtminstone materialet som gäller kommunalvalen 

skulle öppnas upp senast till kommunalvalet. Vi hoppas även att det samtidigt eller 

vid en senare tidpunkt på motsvarande sätt ska publiceras material som gäller andra 

val.  
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Initiativtagarna anser att valmaterialet är hela folkets gemensamma egendom och 

hör till kärnan i demokratins och den öppna förvaltningen. Att öppna upp dessa data 

passar väl in med både regeringsprogrammets mål, utfästelserna i programmet för 

öppen förvaltning och en informationspolitik som syftar till interoperabilitet. Öppna 

valdata skulle vara av intresse också för medborgarsamhället, massmedierna och 

forskningen.  

Vi hoppas att Justitieministeriet vill samarbeta och diskutera initiativet och de åtgär-

der det förutsätter med oss. Kontaktperson för det här initiativet är Elisa Kettunen, 

sakkunnig vid Kommunförbundet.  

Initiativtagarna är sakkunniga och ansvarspersoner som ansvarar för åtgärder för 

öppna data inom de sex största städerna och Finlands Kommunförbund rf.  
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 HELSINGFORS STAD 

 Ritva Viljanen 

 biträdande stadsdirektör för bildningsväsendet 

 

 ESBO STAD 

 Matti Franck 

 ICT-direktör 

 

TAMMERFORS STAD 

 Jarkko Oksala 

 Dataadministrationsdirektör 

 

VANDA STAD  

 Ari Savander 

Dataadministrationschef  

 

ULEÅBORGS STAD 

Matti Pennanen 

Stadsdirektör  

 

Ari Heikkinen 

Direktör, koncerntjänster 

 

 Juhani Heikka 

 Dataadministrationschef 

  

 ÅBO STAD  

 Jussi Vira 

 Strategi- och utvecklingsdirektör 

  

FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 

Kaija Majoinen, forsknings- och utvecklingsdirektör  

Elisa Kettunen, sakkunnig 

 

Sändlista Justitieministeriet registratur och mottagare 

Esbos stad, registratur och undertecknare 

Helsingfors stad registratur och undertecknare 
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Uleåborgs stad, registratur och undertecknare 

Finlands Kommunförbund, registratur och undertecknare 

Tammerfors stad, registratur och undertecknare 

Åbos stad, registratur och undertecknare 

Vandas stad, registratur och undertecknare 

För känne-

dom 

Anne Kauhanen-Simanainen, Finansministeriet 

Katju Holkeri, Finansministeriet  

 

 


