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ÄÄNESTYSALUEJAOTUKSEN MUUTTAMISEN ILMOITTAMINEN MAISTRAATILLE

1. Yleistä
Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole
tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden koosta taikka asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista
päättää valtuusto. Päätös äänestysalueista tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta, jos päätös tehdään ja päätöksestä ilmoitetaan maistraatille sen määräämällä tavalla viimeistään saman vuoden huhtikuussa. Myöhemmin tehty tai
maistraatille ilmoitettu päätös tulee siis voimaan 15 päivänä lokakuuta seuraavana vuonna.
Huhtikuun 30. päivään 2010 mennessä maistraatille ilmoitettu valtuuston päättämä äänestysaluejako on siis voimassa ajanjaksolla 15.10.2010 – 14.10.2011
toimitettavissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä. Tällä aikajaksolla toimitetaan kevään 2011 eduskuntavaalit. Valtuuston päättämä äänestysaluejako on
voimassa toistaiseksi siitä lähtien, kun se on 15 lokakuuta alkaen tullut voimaan.
Tässä kirjeessä annetaan ohjeet äänestysaluejaon muuttamisen ilmoittamisesta maistraatille väestötietojärjestelmään rekisteröimistä varten vaalilain 8 §
säädösten mukaisesti.
Äänestysaluejaotuksen rekisteröinnin oikeellisuus on vaalien virheettömän toimeenpanon kannalta keskeisen tärkeä asia, koska vaalien äänioikeusrekisteri muodostetaan ja äänioikeutetuille postitettavat ilmoituskortit laaditaan väestötietojärjestelmän tietojen perusteella.
Äänioikeusrekisteriin otetaan tieto kunkin äänioikeutetun äänestysalueesta, ja
tämän perusteella määräytyy, minkä äänestysalueen ja äänestyspaikan vaaliluetteloon henkilö kirjoitetaan, ts. missä hän voi vaalipäivänä äänestää.
Äänioikeutetuille toimitettavalle ilmoituskortille kirjoitetaan kunnan ilmoittaman
äänestysaluejakopäätöksen mukaisesti äänestysalueen numero ja äänestys1

alueen nimi. Lisäksi kortille kirjoitetaan kunnan määrittelemät tiedot vaalipäivän äänestyspaikan nimestä ja käyntiosoitteesta sekä kunnan keskusvaalilautakunnan nimi-, osoite- ja puhelinnumerotiedot. Ilmoituskortin lähettäjätiedoksi
merkitään maistraatin tai maistraatin yksikön nimi, osoite ja puhelinnumero.
Aiemmin noudatettu menettely äänestysaluejaon ym. ilmoittamiseksi
Aikaisemmin (vuoteen 2008 saakka) kunnan vastuulla olevat tiedot äänestysalueista ja, vaalipäivän äänestyspaikoista sekä keskusvaalilautakuntien yhteystiedot on pitänyt vahvistaa kirjallisesti maistraatille huhtikuun loppuun
mennessä niissäkin tapauksissa, kun tietoihin ei ole tullut muutoksia, ja riippumatta vaalien toimittamisen aikatauluista. Maistraatti on yhdessä Väestörekisterikeskuksen kanssa huolehtinut siitä, että tiedot on kevään ja kesän kuluessa rekisteröity väestötietojärjestelmään niin, että ne ovat olleet käytettävissä
ja noudatettavissa 15. päivä lokakuuta alkavalla vuoden pituisella ajanjaksolla
toimitettavissa vaaleissa.
Tämän vuotuisen tietojen tarkistusmenettelyn lisäksi tiedot on pyydetty tarkistamaan, korjaamaan ja vahvistamaan jokaisen vaalin ja kansanäänestyksen
toimeenpanon yhteydessä.
Tähän aikaisemmin sovellettuun menettelyyn on tullut muutos vuoden 2009
alussa, ja nykyisin sovellettava menettely on seuraava.

2. Äänestysaluejaon muutoksen ilmoittaminen 30.4.2010 mennessä maistraatille
Oikeusministeriön johtama uuden vaalitietojärjestelmän käyttöönotto on mahdollistanut vaalien toimeenpanossa tarvittavien pohjatietojen ilmoitusprosessin
yksinkertaistamisen. Ennakkoäänestyspaikkojen ilmoittamisen osalta kunnallisvaaleissa 2008 ja europarlamenttivaaleissa 2009 sovellettiin uutta menettelyä, jossa kunnat itse tallensivat ko. tiedot vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatiedot osaan.
Tässä ohjeessa tarkoitetulla vaalien toimittamisajanjaksolla 15.10.201014.10.2011 on tarkoitus siirtyä vaalipäivän äänestyspaikkojen tietojen sekä
keskusvaalilautakuntien yhteystietojen ylläpidossa menettelyyn, jossa kunnat
itse pitävät näitä tietoja yllä vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatiedoissa eikä niitä tarvitse erikseen ilmoittaa maistraatille tai Väestörekisterikeskukselle.
Äänestyspaikkojen ja keskusvaalilautakuntien tietojen ajan tasalle saattamisesta vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietoihin kevään 2011 eduskuntavaaleja varten oikeusministeriö ja Väestörekisterikeskus tulevat antamaan
erikseen ohjeet.
Äänestysalueen muutostilanteissa noudatetaan kuitenkin edelleen vaalilain
8 § mukaista menettelyä, jonka mukaan äänestysaluejaon muuttamista koskeva kunnan valtuuston päätös on voimassa 15.10.2010 alkaen toimitettavissa vaaleissa, mikäli se on ilmoitettu maistraatille 30.4.2010 mennessä. Kunnan ei pidä itse tehdä äänestysaluejaon muuttamiseen liittyviä merkintöjä vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietoihin äänestysalueiden ja
vaalipäivän äänestyspaikkojen kohdalle. Äänestysaluejaon muutoksiin liittyvien merkintöjen tekemisestä vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietoihin
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vastaa Väestörekisterikeskus, kun se on saanut maistraatilta tiedon kunnanvaltuuston äänestysaluejaon muuttamista koskevasta päätöksestä. Väestörekisterikeskus tallettaa kyseiset muutokset vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietoihin syyskuun 2010 alkuun mennessä.
Kuten aikaisemminkin, Väestörekisterikeskus tekee äänestysalueita ja vaalipäivän äänestyspaikkoja koskevat muutosmerkinnät myös väestötietojärjestelmään, josta muodostetaan vaalien toimeenpanon yhteydessä äänioikeusrekisteri ja äänioikeusilmoitusten tulostuksessa käytettävät tiedostot.
Luettelot ja tilastot
Aikaisemmasta menettelystä poiketen Väestörekisterikeskus ei enää automaattisesti toimita maistraatille ja kunnalle luetteloita äänestysalueista, vaalipäivän äänestyspaikoista ja kuntien keskusvaalilautakuntien tiedoista. Kukin
kunta voi itse tarkistaa nämä voimassa olevat tiedot ja tarvittaessa tulostaa
niistä luetteloita vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietojen ns. vaalipohjasta. Vaalipohjaan ei kunta saa tehdä mitään sellaisia äänestysalueiden ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tietojen muutoksia, jotka on tarkoitettu tulevaksi
voimaan vasta 15.10.2010 alkavalla vaalien ja kansanäänestysten toimittamisjaksolla, vaan näiden muutosten tallettamisesta järjestelmään huolehtii siis
Väestörekisterikeskus.
Äänestysaluejaon muutoksen tarpeiden kartoituksessa ym. suunnittelussa
hyödynnettäväksi tarkoitettua tilastoa kunnan asukkaat äänestysalueittain ei
enää toimiteta paperiluettelona, vaan tilastot ovat saatavissa Väestörekisterikeskuksen internet-sivuilta www.vrk.fi kohdasta:
”TILASTOT” – Vaalitilastoja – Asukasluku äänestysalueittain 31.1.2010
Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen käytännössä
Mikäli kunnassa päätetään muuttaa äänestysaluejaotusta niin, että muutos on
voimassa 15.10.2010 alkaen toimitettavissa vaaleissa, on erityisesti huomioitava vaalilain 8 §, joka edellyttää, että äänestysaluejaon muuttamista koskeva
valtuuston päätös on tehty ja toimitettu maistraatin tietoon 30.4.2010 mennessä. Mikäli päätös tulee maistraatin tietoon tämän ajankohdan jälkeen (mutta
ennen 30.4.2011), tulee äänestysaluejaotuksen muutos voimaan 15.10.2011
alkaen toimitettavissa vaaleissa.
Kunnassa vireillä olevasta äänestysaluejaotuksen muutosasiasta on syytä viipymättä ilmoittaa maistraatille, mikäli asia ei jo ole maistraatin tiedossa. Kunnan ja maistraatin asiantuntijoiden on syytä käydä suunnitteilla olevan äänestysaluejaotuksen muutoksen konkreettinen sisältö läpi jo etukäteen, jotta vältytään tilanteelta, joissa suuritöinen äänestysaluejaon muutos tulee yllättäen
maistraatin käsiteltäväksi. Kaikki kuntien määräaikaan mennessä ilmoittamat
äänestysaluejaon muutokset tulee olla väestötietojärjestelmään rekisteröityinä
elokuun alkuun mennessä; kesälomakauden takia tehokasta työskentelyaikaa
on vain vähän käytettävissä.
Ilmoitus maistraatille on tehtävä kirjallisesti niin, että siinä on yksilöitynä selkeästi, väestötietojärjestelmän ylläpidon edellyttämällä tavalla, mistä äänestysalueen jaotuksen muuttamisessa on asiallisesti kysymys. Äänestysaluejako
rekisteröidään väestötietojärjestelmässä jokaisen yksittäisen rakennuksen ta3

solle asti, joten kunnan ilmoituksesta on käytävä selkeästi ilmi, mitkä alueet
liittyvät yhteen, mitkä erotetaan jne. Muutos tulisi havainnollistaa maistraatille
vähintään samoilla kartoilla ja sanallisilla selvityksillä kuin se on havainnollistettu kunnan toimivaltaisille elimille päätöksen tekoa varten. Ilmoitukseen tulee
liittää kunnan valtuuston päätös äänestysaluejaon muuttamisesta (pöytäkirjaote tai vastaava.) Myös vaalitietojärjestelmän Pohja- ja paikkatiedot osajärjestelmästä tulostettavissa olevaa luetteloa kunnan vaalipäivän äänestyspaikoista
siihen käsin tehtävine muutosmerkintöineen voidaan käyttää muutoksen yksilöinnin apuna.
Äänestysaluejaon muuttamista koskevasta maistraatille tehtävästä ilmoituksesta on käytävä ilmi:
• vanha äänestysaluejako (äänestysalueiden numerotunnukset ja nimet)
• uudesta äänestysaluejaotuksesta:
- äänestysalueiden numerotunnukset
- äänestysalueiden nimet kunnan virallisilla kielillä
- jokaiselle äänestysalueelle sen äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite
kunnan virallisilla kielillä
Äänestysaluejaotuksen muutoksen rekisteröinti väestötietojärjestelmään
Maistraatti ja Väestörekisterikeskus huolehtivat yhteistyönä kunnan ilmoittaman äänestysaluejaotuksen muutoksen rekisteröimisestä väestötietojärjestelmän rakennustietoihin.
Joissain tapauksissa äänestysaluejaotuksen rekisteröintiä ei voida suorittaa
pelkästään sanallisen selvityksen ja siihen mahdollisesti liitettyvän yleisluontoisen karttapiirroksen perusteella. Tällöin voidaan hyödyntää paikkatietopohjaisia käsittelyjä esimerkiksi seuraavasti:
• mikäli kunnalla on tarvittavat resurssit ja välineet, kunta voi omassa paikkatietojärjestelmässään määritellä uudet äänestysaluerajat ja laskea niiden
perusteella jokaiselle rakennukselle (rakennustunnukselle) oikean äänestysalueen. Laskennan tulos toimitetaan Väestörekisterikeskukselle tiedostona ja äänestysaluekoodit kopioidaan tiedostosta rakennustunnuksen perusteella väestötietojärjestelmän rakennuksille.
• äänestysaluerajat voidaan toimittaa paikkatieto-ohjelmiston sähköisessä
muodossa kunnasta Väestörekisterikeskukselle, joka huolehtii äänestysalueiden määrittämisestä rakennuksille niiden koordinaattitietojen perusteella.
Äänestysaluejaon muutosten rekisteröimisestä väestötietojärjestelmän rakennuksille sähköisten äänestysaluerajatietojen tai kunnan oman rekisterin avulla
tulee kunnan sopia Väestörekisterikeskuksen kanssa viimeistään 30.4.2010,
yhteyshenkilönä Timo Salovaara, puh. (09) 2291 6551, sähköposti: timo.salovaara@vrk.fi .
Äänestysaluejaon muuttamista koskevasta valtuuston päätöksestä on jaon rekisteröintiin sovellettavasta käytännön menetelmästä riippumatta aina ilmoitettava maistraatille 30.4.2010 mennessä, kuten vaalilain 8 § edellyttää.

Kuntaliitokset
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Lokakuun 15. päivänä 2010 voimaan tulevassa äänestysaluejaotuksessa ennakoidaan tammikuun 1. päivänä 2011 voimaan tuleva kuntajaotus.
Silloin kun valtioneuvoston tai valtiovarainministeriön päätös kuntajaotuksen
muuttamisesta johtaa tarpeeseen tarkistaa äänestysaluejako (esim. äänestysaluenumerointi on muutettava, kun kuntaan tulee liitoksessa uusia äänestysalueita, tai äänestysalue/alueita poistuu), on valtuuston tai uutta kuntaa perustettaessa liitoksen järjestelytoimikunnan tehtävä päätös laajentuvan / perustettavan uuden kunnan äänestysaluejaotuksesta. Kokokuntaliitoksissa äänestysaluejakoa koskeva päätös tulee poikkeuksetta aina tehtäväksi.
Milloin kuntajaotuksen muuttamista koskeva päätös on tehty niin aikaisessa
vaiheessa, että äänestysaluejako ehditään muuttaa ja ilmoittaa maistraatille
30.4.2010 mennessä, on menettely samanlainen kuin normaalisti äänestysaluejaon muutostilanteissa ja tarvittaessa voidaan päättää esim. äänestysalueiden rajojen muuttamisesta.
Milloin äänestysaluejaon muutosta ei ehditä kuntajaon muuttamista koskevan
päätöksen aikataulun takia ilmoittamaan maistraatille ennen 30.4.2010, kunta
voi vain tarkistaa äänestysaluejaon numeroimalla olemassa olleet äänestysalueet uudelleen, mutta äänestysalueiden välisiä rajoja ei enää näin myöhäisessä vaiheessa voida muuttaa.

3. Mitä ei ilmoiteta maistraatille
Vuoteen 2008 asti sovelletusta menettelystä poiketen maistraatille ei enää ilmoiteta:
• kunnan keskusvaalilautakunnan tietoja käytettäväksi ajalla 15.10.201014.10.2011 toimitettavien vaalien ja kansanäänestysten toimeenpanossa
• vaalipäivän äänestyspaikkojen nimiä ja osoitteita käytettäväksi ajalla
15.10.2010-14.10.2011 toimitettavien vaalien ja kansanäänestysten toimeenpanossa niissä tilanteissa kun äänestysaluejako ei muutu, mutta äänestysalueen äänestyspaikan tiedot muuttuvat (esim. äänestysalueen äänestyspaikkana toiminut koulu peruskorjataan, ja korjauksen takia äänestysalueen äänestyspaikka on siirrettävä johonkin muuhun rakennukseen ja
osoitteeseen).
Sanottuja tietoja (pois lukien siis äänestysaluemuutokset ja niistä aiheutuvat
muutokset vaalipäivän äänestyspaikkojen tietoihin) kunta voi harkintansa mukaan ylläpitää vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietojen ns. vaalipohjassa.
Tietojen tarkistamisesta ja vahvistamisesta vaalitietojärjestelmään vuoden
2011 eduskuntavaaleissa käytettäväksi annetaan kunnille erikseen ohjeet.
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4. Ohjeita äänestysalueiden ja vaalipäivän äänestyspaikkojen nimeämisestä ja osoitteistamisesta
Äänestysalueen numerotunnus
Äänestysalueen pakollisena tietona on numerotunnus, myös niissä tapauksissa kun kunnassa on vain yksi äänestysalue = kuntaa ei ole jaettu äänestysalueisiin. Kunnan ainoan äänestysalueen numerotunnus on aina 001.
Äänestysalueen numerotunnus on väliltä 001-999 ja numeron perään voidaan
lisätä iso kirjain (A, B…) eli ns. jakokirjain. Äänestysalueet numeroidaan
001:stä alkaen ilman välejä. Vanhaan äänestysaluejakoon on helpointa toteuttaa yhden äänestysalueen jako kahdeksi äänestysalueeksi säilyttämällä vanhan äänestysalueen numerotunnus ja lisäämällä siihen jakokirjain.
Esimerkki: äänestysalue 008 jaetaan kahteen, uudet äänestysalueet
ovat 008A ja 008B. (Ei: 008 ja 008A)
Äänestysalueen lisääminen voidaan luonnollisesti toteuttaa käyttämättä jakokirjainta. Tällöin kaikkien lisätyn äänestysalueen jälkeen tulevien äänestysalueiden numerotunnus muuttuu.
Äänestysalueen nimi
Äänestysalueelle voidaan antaa nimi, mikäli kunnassa on enemmän kuin yksi
äänestysalue. (Kunta, jossa on vain yksi äänestysalue voi antaa äänestysalueelleen kunnan nimen.) Äänestysalueen nimi tulostetaan ilmoituskortille ja sen
tulisi olla äänestäjän kannalta mahdollisimman selkeä ja kuvaava. Kaupungin/kunnanosien, kylien ja vastaavien yhdyskuntarakenteeseen viittaavien selkeiden ja asukkaiden yleisesti tuntemien paikannimien käyttö on suositeltavaa.
Useammalle äänestysalueelle voidaan antaa sama nimi, jos se on perusteltua
(esim. iso kaupunginosa), mutta tällöin nimen perään tulee liittää iso kirjain
erottamaan saman nimiset äänestysalueet toisistaan.
Esimerkki: äänestysalueet Ullanlinna A, Ullanlinna B ja Ullanlinna C.
Äänestyspaikan nimeä ei tulisi käyttää äänestysalueen nimenä, mm. siksi, että
molemmat tulostetaan ilmoituskortille.
Vaalipäivän äänestyspaikan nimi
Jokaiselle äänestysalueelle nimetään äänestyspaikka, jossa kyseisen äänestysalueen vaaliluetteloon merkityt äänioikeutetut voivat käydä vaalipäivänä
äänestämässä. Äänestyspaikan nimi tulostetaan kunnan päätöksen mukaisena ilmoituskortille ja, kuten äänestysalueen nimen, sen tulisi olla äänestysalueella asuvan äänestäjän kannalta mahdollisimman selkeä ja kuvaava ja auttaa
löytämään paikan päälle. Vaalipäivän äänestyspaikat ovat yleisesti kouluja tai
muita kunnan toimipaikkoja ja niiden vakiintuneiden virallisten nimien (jotka
oletettavasti löytyvät paikan päällä olevista opasteista, kylteistä ja vastaavista)
on luontevin ratkaisu.
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Esimerkkejä vaalipäivän äänestyspaikan nimeämisestä:
Inarin ala-asteen koulu
Kaupungintalo
Ristijärven yhteispalvelupiste
Vaalipäivän äänestyspaikan käyntiosoite
Äänestyspaikan käyntiosoite tulostetaan ilmoituskortille kunnan päätöksen
mukaisena. Väestörekisterikeskuksen kokemuksen mukaan äänestyspaikkojen osoitteissa on esiintynyt yllättävän paljon kirjoitus- ja muitakin virheitä.
Kuntaa pyydetään tarkistamaan äänestyspaikkojen osoitteet erityisen huolellisesti.
Äänestyspaikalle ilmoitettevan osoitteen tulee olla nimenomaan käynti- eikä
postiosoite: kysymyksessä on äänestäjille kerrottava osoite paikalle menoa
varten. Täten siihen ei suositella lisättäväksi postinumeroa eikä postitoimipaikkaa.
Esimerkki: Kellosilta 4, Itä-Pasila (Ei: Kellosilta 4, 00520 HELSINKI)
Vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatiedoista voi tarkastella kaikkien kuntien
äänestysalue- ja äänestyspaikkatietoja ja todeta, minkälaisia ratkaisuja nimien
ja osoitteiden suhteen muissa kunnissa on tehty.
Erityisryhmien äänestysalue
Äänestysaluejaon muuttamista koskevassa kunnan päätöksessä on ratkaistava myös, mikä kunnan äänestysalueista on käytössä niillä kunnan äänioikeutetuilla, joita ei ole merkitty väestötietojärjestelmässä asuvaksi minkään kiinteistön (rakennuksen ja huoneiston) kohdalle. Vailla vakinaista asuntoa olevien ja hoito- ym. laitoksissa asuvien kuntalaisten lisäksi tähän ryhmään kuuluu
kunnan ns. poissa oleva väestö, eli ulkomailla vakinaisesti asuvat Suomen
kansalaiset (ulkosuomalaiset).
Kunnallisvaaleissa ulkosuomalaisilla ei ole äänioikeutta, mutta eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa heillä on mahdollisuus
äänestää myös vaalipäivänä ns. väestökirjanpitokunnassaan poissa olevan
väestön äänestysalueeksi määrätyn äänestysalueen äänestyspaikassa.
Kun kunta päättää ei kiinteistöllä asuvaksi merkittyjen äänioikeutettujen äänestysalueen, maistraatti merkitsee sen hoitolaitosten sekä asunnottomien ja
tietymättömissä olevien ym. erityisryhmien äänestysalueeksi. Väestörekisterikeskus puolestaan merkitsee automaattisesti ja oletusarvoisesti saman äänestysalueen myös ulkosuomalaisten äänestysalueeksi. Poikkeuksen tästä
tekee Helsinki, jolla on tapausten suuren lukumäärän vuoksi oma erillinen äänestysalue asunnottomille ym. helsinkiläisille ja oma erillinen äänestysalue ulkosuomalaisille.
Yleisesti erityisryhmien äänestysalueeksi on valittu ja päätetty jokin mahdollisimman hyvien kulkuyhteyksien piirissä oleva kunnan äänestysalue (äänestyspaikka).
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5. Äänestysaluejaotuksen muutoksen ilmoittamisessa noudatetteva aikataulu
• tieto äänestysaluejaotuksen muuttamisesta kunnalta maistraatin tietoon
viimeistään perjantaina 30.4.2010 (vaalilaki 8 §)
• kuntien äänestysaluejaotuksen muuttumista koskevat tiedot maistraatilta
Väestörekisterikeskukselle viimeistään perjantaina 7.5.2010
• äänestysalueiden tarkistusluettelo lähetetään Väestörekisterikeskuksesta
äänestysaluejaotuksensa muuttaville kunnille maanantaina 7.6.2010
• kuntajaon muuttamista koskevan päätöksen vuoksi tehtävä äänestysaluejaotuksen muutos, jota ei ole voitu kuntajakopäätöksen aikataulun vuoksi ilmoittaa normaalisti 30.4.2010 mennessä, on ilmoitettava maistraatille viimeistään torstaina 8.7.2010.

6. Yhteyshenkilöt Väestörekisterikeskuksessa
Äänestysaluejaon muutosten ilmoittaminen ja rekisteröinti:
• Tommi Niemi, puh. (09) 2291 6562
• Leila Kivistö, puh. (09) 2291 6579
• Raili Aalto, puh. (09) 2291 6567
Paikkatieto- ja kuntarekisterisovellusten käyttö äänestysaluejaon rekisteröinnissä VTJ:n rakennuksille (äänestysaluerajojen ilmoittaminen sähköisesti
mm):
• Timo Salovaara, puh. (09) 2291 6551
Sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@vrk.fi.

Kunnanhallitusta pyydetään saattaman tämä kirje kunnan keskusvaalilautakunnan tietoon.

Tietopalvelupäällikkö
ovo. vaalipäällikkö

Timo Salovaara
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