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VUODEN 2008 KUNNALLISVAALIT; muutoksia vaalitietojärjestelmässä,
koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille, OM 12/51/2008, 24.4.2008

Asia: Vuoden 2008 kunnallisvaalien äänestyspaikkojen ilmoittaminen

1.

Yleistä
Vaalilain 9 §:n mukaisesti kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, että
Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään äänestyspaikkarekisteriin viipymättä
merkitään Väestörekisterikeskuksen määräämällä tavalla jokaisen kunnassa olevan
yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset
aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyntiosoite sekä muut
oikeusministeriön määräämät tiedot.
Vuoden 2008 kunnallisvaalien äänestyspaikat ilmoitetaan osittain vanhalla ja osittain
uudella järjestelmällä.
Vaalipäivän äänestyspaikat sekä ilmoituskorteille kirjoitettavat kunnan
keskusvaalilautakunnan yhteystiedot ilmoitetaan vanhalla järjestelmällä.
Tiedot kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ilmoitetaan uudella järjestelmällä
siten, että kunnat viipymättä tallentavat näistä tiedot suoraan vaalitietojärjestelmään.
Ulkoasianministeriö tekee vastaavan tallennustyön ulkomailla olevien
ennakkoäänestyspaikkojen osalta.
Väestörekisterikeskuksessa tarkistetaan vaalitietojärjestelmästä, että jokainen
vuoden 2009 alusta voimaan tulevan kuntajaotuksen mukainen kunta on viimeistään
elokuun puolessa välissä saattanut ennakkoäänestyspaikkatiedot vastaamaan
tilannetta ensi syksyn kunnallisvaaleissa.
Kunnanhallitusta pyydetään saattamaan tämä kirje keskusvaalilautakunnan tietoon.

2.

Vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot
Väestörekisterikeskus lähetti viime helmikuussa pohjatiedot vaalipäivän
äänestyspaikoista sekä kunnan keskusvaalilautakuntien yhteystiedoista maistraattien
kautta kuntiin tarkistettaviksi. Helmikuun 7 päivänä päivätyn kirjeen 284/330/08
liitteenä olevan ohjeen mukaisesti kunnat ilmoittivat väestötietojärjestelmään
vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot sellaisina kuin ne ovat 15.10.2008 – 14.10.2009
toimitettavissa vaaleissa. Kunnille toimitetaan lopulliset luettelot viikolla 25. Ne
kunnat, joiden osalta tehdään kuntajakopäätös vasta kesäkuussa, ilmoittavat tiedot
vuoden 2009 alusta voimaan tulevan kuntajaotuksen mukaisina heti heinäkuun
alkupuolella.
Vaalipäivän äänestyspaikkatiedot kirjoitetaan perinteiseen tapaan äänioikeutetulle
lähetettävälle ilmoituskortille. Jos kunta havaitsee vielä heinä – elokuussa virheen
äänestyspaikan tiedoissa tai äänestyspaikka muuttuu jostain pakottavasta
syystä, on tästä ilmoitettava välittömästi Väestörekisterikeskukselle. Tällaisten
ilmoitusten osalta on vielä varmistettava, että ilmoitus on vastaanotettu ja
korjauksen ehtimiseen Väestörekisterikeskus on ottanut kantaa.
Tiedot vaalipäivän äänestyspaikoista välitetään sähköisesti väestötietojärjestelmästä
kunnallisvaalien vaalitietojärjestelmään (VAT). Kunnallisvaalien jälkeen kunnat
ylläpitävät myös vaalipäivän äänestyspaikkatiedot suoraan vaalitietojärjestelmään,
jolloin vaalitietojärjestelmä on myös vaalipäivän äänestyspaikkojen osalta vaalilain
tarkoittama äänestyspaikkarekisteri.

3.

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ilmoittaminen

Kunnat tallentavat tiedot kunnallisvaalien yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kesä –
elokuussa suoraan vaalitietojärjestelmään. Väestörekisterikeskus ei enää ylläpidä
erillistä ennakkoäänestyspaikkarekisteriä eikä tietoja rekisteröidä
väestötietojärjestelmään. Vaalitietojärjestelmä toimii vaalilain tarkoittamana
äänestyspaikkarekisterinä.
Vaalitietojärjestelmän paikkatieto-osajärjestelmä on kuntien käytettävissä
kesäkuussa. Järjestelmään on pohjatiedoiksi viety viime eduskuntavaalien
ennakkoäänestyspaikat siten, että päivämäärät on muutettu vastaaviksi päiviksi ensi
syksyn kunnallisvaaleissa. Joidenkin kuntien osalta saattaa olla niin, että tiedot ovat
pohjustuksen perusteella oikein, joten muutoksia ei tarvitse tehdä. Tässäkin
tapauksessa kunnan on viitekohdassa mainittujen ohjeiden mukaisesti kuitattava
järjestelmään, että tiedot ovat ensi syksyn kunnallisvaalien mukaiset.
Oikeusministeriö tulee kesäkuussa – elokuussa vahvistamaan vaaliohjeet. Näihin
sisältyvät uutena ohjeena viitekohdassa mainitut pohja- ja paikkatietojen käyttöohjeet
keskusvaalilautakunnille.

Tiedot yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sisällytetään viime vaalien tapaan
äänioikeutetuille lähetettäviin ilmoituskorttisetteihin. Kunnan
keskusvaalilautakunnan on huolehdittava, että tiedot yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista on rekisteröity vaalitietojärjestelmään viimeistään
perjantaina 15.8.2008 sellaisina kuin ne ovat käytössä lokakuun
kunnallisvaaleissa.
Jos kunta havaitsee vielä elokuun loppupuolella virheen
ennakkoäänestyspaikan tiedoissa tai ennakkoäänestyspaikan tiedot muuttuvat
jostain pakottavasta syystä, on tästä ilmoitettava välittömästi
Väestörekisterikeskukselle. Tällaisten ilmoitusten osalta on vielä varmistettava,
että ilmoitus on vastaanotettu ja korjauksen ehtimiseen Väestörekisterikeskus
on ottanut kantaa.
Vaalitietojärjestelmän ennakkoäänestyspaikkatiedot on elokuussa oltava vuoden
2009 alusta voimaantulevan kuntajaotuksen mukaisina. Jos päätös kuntajaotuksen
muuttamisesta tehdään vasta kesäkuussa, perustettavan/vastaanottavan kunnan on
huolehdittava muutosten rekisteröinnistä heti heinäkuussa.
Väestörekisterikeskuksessa yhteyshenkilöitä ovat Timo Salovaara, puh. (09) 2291
6551 ja Arja Lorentzen, puh. (09) 2291 6730. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@vrk.fi.
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