30.11.2006

OM 25/51/2006

Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaa)

VUODEN 2007 EDUSKUNTAVAALIT: ennakkoäänestyspaikkarekisterin tarkistaminen,
vaaliohjeet, koulutuspäivät ym.
Oikeusministeriö kiinnittää keskusvaalilautakuntien huomiota seuraavaan:
1. Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ilmoittaminen ennakkoäänestyspaikkarekisteriin
Väestörekisterikeskus on 5.10.2006 kirjeellä nro 2095/330/2006 lähettänyt keskusvaalilautakunnille tarkistettavaksi ennakkoäänestyspaikkarekisteristä tulostetun luettelon kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja antanut ohjeet tarkistettujen tietojen ilmoittamisesta. Oikeusministeriö muistuttaa keskusvaalilautakuntia siitä, että kuten ministeriön kirjeessä 28.8.2006 jo ilmoitettiin, ehdoton määräaika,
jolloin tiedot yleisistä ennakkoäänestyspaikoista viimeistään tulee ilmoittaa väestörekisterikeskuksen ennakkoäänestyspaikkarekisteriin, on torstai 4.1.2007.
Määräaika on asetettu sen vuoksi, että kaikille äänioikeutetuille tiedotetaan eduskuntavaalien ilmoituskortin liitteellä oman vaalipiirinsä kuntien yleisistä ennakkoäänestyspaikoista. Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että rekisteriin ilmoitetaan sanotussa määräajassa virheettömät tiedot.
2. Vaaliohjeet
Oikeusministeriön toimeksiannosta Itella Suomi Oy jakaa 19.12.2006 – 2.1.2007 välisenä ajanjaksona keskusvaalilautakunnille seuraavat eduskuntavaalien vaaliohjeet:
Nro
1
2
3
4

Nimi
Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät
Vaalilautakunnan tehtävät
Ennakkoäänestys laitoksessa ja kotiäänestys
Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

TietoEnator Oyj puolestaan jakaa kaikille keskusvaalilautakunnalle samoihin aikoihin seuraavat VAT-ohjeet:

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 10
HELSINKI

Postiosoite
Puhelin
PL 25
(09) 160 03
00023 VALTIONEUVOSTO

Telekopio
(09) 1606 7730

Sähköpostiosoite
kirjaamo.om@om.fi
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Nro
1
3
5
7

Nimi
Äänioikeusrekisterin käyttöohjeet kunnan keskusvaalilautakunnalle
Äänioikeusrekisterin käyttöohjeet kotimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan
vaalitoimitsijalle
Tuloslaskentajärjestelmän käyttöohjeet kunnan keskusvaalilautakunnalle
(Alustava laskenta)
Tietoliikenneohje.

Keskusvaalilautakunnan tulee tutustua huolellisesti vaaliohjeisiin ja VAT-ohjeisiin.
Ongelmatilanteissa kuitenkin voi ja tuleekin kysyä lisätietoja oikeusministeriön vaalien vastuualueelta tai atk-asioissa TietoEnatorin vaalipalvelusta. Yhteystiedot mainitaan vaaliohjeiden ja VAT-ohjeiden lopussa.
Keskusvaalilautakunnan on jaettava vaaliohjeet hyvissä ajoin ennen vaaleja asianomaisille kunnan muille vaaliviranomaisille. Vaaliohjeita nro 4 ja VAT-ohjeita nro 3
ei kuitenkaan tarvitse toimittaa ennakkoäänestyspaikkoina oleville postikonttoreille,
koska oikeusministeriö toimittaa ohjeet niille suoraan.
Mahdolliset vaaliohjeiden lisätilaukset tulee tehdä Itella Suomi Oy:lle ja VATohjeiden lisätilaukset TietoEnatorille.
3. Vaalimateriaalin jakelu
Vaalimateriaali (äänestysliput, kuoret, lomakkeet) jaetaan keskusvaalilautakunnille
helmikuun 2007 alussa sen mukaisesti mitä keskusvaalilautakunnat ovat ilmoittaneet
Itella Suomi Oy:lle viime lokakuussa. Mikäli keskusvaalilautakunta haluaa
muuttaa ilmoitettuja materiaalimääriään, sen tulee ilmoittaa siitä viimeistään
15.12.2006 mennessä Itella Suomi Oy:lle faksinumeroon 020 538 8231.
4. Vaalitietojärjestelmän käyttö
Vaalitietojärjestelmä (VAT) on aikaisempien vaalien tapaan kaikkien keskusvaalilautakuntien käytössä.
TietoEnator lähettää kullekin keskusvaalilautakunnalle yhdessä VAT-käyttöohjeiden
kanssa ns. teknisen otteen, josta näkyvät kunnan sillä hetkellä tiedossa olevat käyttäjätunnukset, ip-osoitteet ja yhteyshenkilöt. Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava
ote
ja
ilmoitettava
mahdollisista
muutoksista
osoitteeseen
vaali.palvelu@tietoenator.com.
Presidentinvaalissa vain neljä Manner-Suomen keskusvaalilautakuntaa ei käyttänyt
äänioikeusrekisteriä ja kuusi kuntaa ei käyttänyt tuloslaskentajärjestelmää. Mikäli
nämä kunnat haluavat käyttää vaalitietojärjestelmää nyt eduskuntavaaleissa, niiden
tulisi ilmoittaa asiasta mahdollisimman pian edellisessä kappaleessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
Vaalitietojärjestelmän koulutuskanta avataan 2.1.2007, minkä jälkeen kannassa voi ja
tulee harjoitella esimerkiksi ennakkoäänestysten kirjaamista äänioikeusrekisteriin.
Äänioikeusrekisterin koulutuskanta on avoinna 6.3.2007 saakka.
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Keskusvaalilautakunnan tulee osallistua ennakkoäänestyksen kenraaliharjoitukseen
1.2.2007 ja laskennan kenraaliharjoitukseen 27.2.2007 oikeusministeriön ja TietoEnatorin myöhemmin antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.
VAT:in käytöstä saa lisätietoja edellä mainitusta sähköpostiosoitteesta.
5. Koulutuspäivät keskusvaalilautakunnille
Oikeusministeriö järjestää 11 koulutustilaisuutta, jotka on tarkoitettu lähinnä kuntien
keskusvaalilautakuntien sihteereille sekä puheenjohtajille tai atk-vastuuhenkilöille.
Tilaisuuksiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, vaan riittää kun osallistujat saapuvat
paikalle. Koulutustilojen rajoitetusta koosta johtuen suosittelemme, että kustakin
kunnasta osallistuisi koulutuspäivään enintään kolme henkilöä.
Osallistuminen koulutustilaisuuksiin on maksutonta, mutta toisaalta oikeusministeriö
ei korvaa osallistujien matka- eikä ruokailukuluja.
Koulutuksessa käydään läpi vaaliohjeissa ja VAT-ohjeissa mainittuja asioita. Osallistujat voivat jokaisessa tilaisuudessa esittää kysymyksiä oikeusministeriön ja TietoEnatorin edustajille. Yhtä lukuun ottamatta tilaisuudet ovat suomenkielisiä. Kaikissa tilaisuuksissa voi kuitenkin esittää kysymyksiä myös ruotsiksi. Ruotsinkielinen
koulutuspäivä järjestetään Vaasassa 19. tammikuuta 2007 ja se on avoin maan kaikille ruotsinkielisille keskusvaalilautakunnille.
Lisätietoja tilaisuuksista antaa tarvittaessa osastosihteeri Terttu Belgasem, puh. (09)
1606 7563, telefax (09) 1606 7750 tai sähköposti terttu.belgasem@om.fi.
Koulutuspäivän alustava ohjelma, joka on kaikissa tilaisuuksissa sama, on seuraavanlainen. Kellonajat ovat noin-aikoja, osioita venytetään sen mukaan kuin on tarpeen.
OHJELMA:
9.30 Avaus
9.35 Keskusvaalilautakunnan tehtävät eduskuntavaaleissa
• Tiedottaminen
• Kunnan vaaliviranomaisten kouluttaminen
• Vaalimateriaali ja kalusteet
• Vaaliluettelot
• Ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestelyt
• Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen
• Pienet äänestysalueet
11.30 Ruokailutauko
12.30 Vaalipiirilautakunnan tiedotuksia
12.45 Vaalitietojärjestelmän käyttö
• Äänioikeusrekisteri
• Tuloslaskentajärjestelmä
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13.30 Ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys
15.00 Koulutuspäivän päättäminen
15.05-15.30 TietoEnatorin puheenvuoro: Kunnissa mahdollisesti järjestettävien mielipidetiedustelujen teknisistä apuvälineistä
KOULUTUSTILAISUUDET järjestetään seuraavasti:
1) Jyväskylä (Keski-Suomen vaalipiirin kuntien keskusvaalilautakunnille)
Aika: Maanantai 8.1.2007
Paikka: Jyväskylän yliopisto, Agora / auditorio
Mattilanniemi 2
40100 JYVÄSKYLÄ
2) Mikkeli (Etelä-Savon ja Kymen vaalipiirien kuntien keskusvaalilautakunnille)
Aika: Tiistai 9.1.2007
Paikka: Konsertti- ja kongressitalo Mikaeli / Kamarimusiikkisali
Sointukatu 1
50100 MIKKELI
3) Kuopio (Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirien kuntien keskusvaalilautakunnille)
Aika: Keskiviikko 10.1.2007
Paikka: Kuopion yliopisto, Tietoteknia / auditorio
Savilahdentie 6
70210 KUOPIO
4) Rovaniemi (Lapin vaalipiirin kuntien keskusvaalilautakunnille)
Aika: Maanantai 15.1.2007
Paikka: Kaupungintalo / valtuustosali
Hallituskatu 7
96100 ROVANIEMI
5) Oulu (Oulun vaalipiirin kuntien keskusvaalilautakunnille)
Aika: Tiistai 16.1.2007
Paikka: Tiedekeskus Tietomaa / auditorio
Nahkatehtaankatu 6
90100 OULU
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6) Vaasa (suomenkielinen; Vaasan vaalipiirin kuntien keskusvaalilautakunnille)
Aika: Torstai 18.1.2007
Paikka: Hotelli Radisson SAS Royal Hotel / auditorio
Hovioikeudenpuistikko 18
65100 VAASA
7) Vaasa (ruotsinkielinen; avoin kaikille ruotsinkielisille keskusvaalilautakunnille)
Aika: Perjantai 19.1.2007
Paikka: Hotelli Radisson SAS Royal Hotel / pieni auditorio
Hovioikeudenpuistikko 18
65100 VAASA
8) Hämeenlinna (Hämeen vaalipiirin kuntien keskusvaalilautakunnille)
Aika: Maanantai 22.1.2007
Paikka: Raatihuone
Raatihuoneenkatu 15
13100 HÄMEENLINNA
9) Tampere (Pirkanmaan ja Satakunnan vaalipiirien kuntien keskusvaalilautakunnille)
Aika: Tiistai 23.1.2007
Paikka: Tampere-talo/Studio
Yliopistonkatu 55
33100 TAMPERE
10 ) Turku (Varsinais-Suomen vaalipiirin kuntien keskusvaalilautakunnille)
Aika: Keskiviikko 24.1.2007
Paikka: Mauno Koivisto -keskus / auditorio
BioCity
Tykistönkatu 6 A
20520 TURKU
11) Vantaa (Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien kuntien keskusvaalilautakunnille)
Aika: Torstai 25.1.2007
Paikka: Tiedekeskus Heureka / auditorio
Tiedepuisto 1
01300 VANTAA
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6. Muuta
Laki vaalilain 5 §:n muuttamisesta (935/2006), jolla vaalipiirijakoa koskeva sääntely
saatetaan vastaamaan ensi vuoden alusta voimaan tulevia kuntajaon muutoksia, tulee
voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Vaalijohtaja

Arto Jääskeläinen

Ylitarkastaja

Jussi Aaltonen

LIITE

Kartat koulutuspaikkojen sijainnista

TIEDOKSI

TietoEnator / Joe Niva
Suomen Kuntaliitto/lakiasiat
Suomen Posti Oyj / Risto Puranen

