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Vaalipiirilautakunta

EDUSKUNTAVAALIT 2007
Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.3.2007. Ennakkoäänestysaika
kotimaassa on 7.-13.3.2007 ja ulkomailla 7.-10.3.2007. Vaalien tarkempi
aikataulu on tämän kirjeen liitteenä.
1. Vaalipiirilautakunnan tehtävät
Vaalipiirilautakuntien tehtävistä eduskuntavaaleissa säädetään pääosin vaalilain (714/1998) 11, 12, 30-45, 84-99 ja 126 §:issä. Nämä säännökset eivät
ole muuttuneet edellisistä eduskuntavaaleista.
2. Oikeusministeriön määräykset ja ohjeet
Oikeusministeriö laatii ja jakaa joulukuun aikana vaalipiirilautakunnille seuraavat määräykset ja ohjeet:
-vaaliohje nro 7 (Vaalipiirilautakunnan tehtävät),
-VAT-ohje nro 4 (Ehdokasrekisterin käyttöohjeet),
-VAT-ohje nro 4a (Ehdokasrekisterin käyttöohjeet, uVAT),
-VAT-ohje nro 6A (Tuloslaskentajärjestelmän käyttöohjeet, alustava laskenta),
-VAT-ohje nro 6B (Tuloslaskentajärjestelmän käyttöohjeet, tarkastuslaskenta) ja
-VAT-ohje nro 7 (Tietoliikenneohje).
Vaaliohjeet ja VAT-ohjeet sisältävät periaatteessa kaikki vaalityössä tarvittavat määräykset ja ohjeet sekä aikataulut. Niihin tuleekin tutustua huolella.
Ongelmatilanteissa kuitenkin voi ja myös tulee kysyä lisätietoja oikeusministeriöstä tai atk-asioissa TietoEnatorin vaalipalvelusta. Yhteystiedot mainitaan vaaliohjeiden ja VAT-ohjeiden lopussa.
Näissä eduskuntavaaleissa otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön vaalitietojärjestelmän (VAT) uusittu ehdokastietojärjestelmä (ehdokasrekisteri). Sen
käyttöä koskee VAT-ohje nro 4a. Vanha ehdokasrekisteri toimii varajärjestelmänä ja otetaan käyttöön, jos uudessa järjestelmässä ilmenee merkittäviä
ongelmia.
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4. Vaalipiirilautakuntien neuvottelupäivä
Oikeusministeriö kutsuu vaalipiirilautakuntien puheenjohtajat ja sihteerit perinteiseen vaalipiirilautakuntien neuvottelupäivään. Päivän aikana käsitellään
lähinnä ehdokasasetteluun ja tuloslaskentaan liittyviä kysymyksiä.
Aika: torstai 4.1.2007 kello 9-14.30
Paikka: Säätytalo, Snellmanninkatu 9-11, 00170 Helsinki, sali 15.
Alustava ohjelma on seuraava (kellonajat viitteellisiä):
08.45-09.30 Aamukahvi
09.30-09.35 Avaus
09.35-10.00 Ensimmäiset vaalipiirien keskuslautakuntien neuvottelupäivät sata vuotta sitten (8.-9.1.1907)
10.00-10.30 Vuoden 2007 eduskuntavaalien aikataulu ja valmistelujen
tilannekatsaus
10.30-11.30 Ehdokasasettelu, mm.
-Uuden ehdokastietojärjestelmän esittely
-Puoluerekisteri
-Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen (painatus, jakelu,
numerot ym.)
11.30-12.30 Lounas ja kahvi
12.30-13.30 Ääntenlaskenta ja tuloksen vahvistaminen, mm.
-Äänestyslipun mitättömyysperusteet
-Vaalikuorten ja äänestyslippujen kuljetukset
-Valtakirjat
13.30-14.00 Eduskuntavaalien suhteellisuus ja muut kehittämishankkeet
Mahdolliset muut asiat
14.00-14.30 Tilaisuuden päättäminen
Ilmoitukset mahdollisista esteistä viimeistään 27.12.2006 oikeusministeriöön osastosihteeri Terttu Belgasemille, puh. (09) 1606 7563, tai terttu.belgasem@om.fi.
5. Muuta
Vaalipiirilautakuntien tulee tarkastaa www.vaalit.fi/15218.htm olevat yhteystietonsa ja ilmoittaa mahdollisista muutoksista oikeusministeriöön osoitteella terttu.belgasem@om.fi.
Lauri Tarastin kirjan Vaali- ja puoluelainsäädäntö uusi painos julkaistiin
lokakuussa 2006. Kirja on hyvä hankkia vaalipiirilautakunnan käyttöön.
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Eräitä määräaikoja 18.3.2007 toimitettavissa eduskuntavaaleissa
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Vaalipiirilautakuntien puheenjohtajat ja vaalit.fi –sivuilla mainitut sihteerit
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