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KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Viite:

Oikeusministeriön kirje kunnanhallituksille 28.8.2006 dnro OM 14/51/2006

Asia:

ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAREKISTERIN TIETOJEN SAATTAMINEN
VASTAAMAAN TILANNETTA VUODEN 2007 EDUSKUNTAVAALEISSA

Yleistä
Väestörekisterikeskus on muuttanut ennakkoäänestyspaikkarekisterin
tiedot niin paljon kuin se on ollut mahdollista vastaamaan tilannetta
maaliskuun 2007 eduskuntavaaleissa. Rekisteriä on viimeksi ylläpidetty
kuntien ilmoituksilla tämän vuoden presidentinvaalin yhteydessä.
Koska äänioikeutetuille tiedotetaan oman vaalipiirinsä kuntien yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista ilmoituskorttilähetyksen liitteellä, on kunnille
asetettu tarkka määräaika, johon mennessä
ennakkoäänestyspaikkarekisteriin on ilmoitettava muutokset. Tuo
ehdoton määräpäivä on torstai 4.1.2007.
Erittäin toivottavaa on kuitenkin, että kunnat ilmoittavat tiedot heti
niiden valmistuttua loka – joulukuussa, jotta Väestörekisterikeskus ehtii
toimittaa talletetut tiedot kuntiin tarkistettaviksi.
Väestörekisterikeskus tulee sopimaan ilmoituskorttilähetykset
valmistavan painotalon kanssa, että ennakkoäänestyspaikkatiedostot
toimitetaan painoon viimeistään torstaina 11.1.2007. Jos
ennakkoäänestyspaikkarekisterissä on vielä tuolloin virheitä tai
vanhentuneita tietoja, ne näkyvät äänioikeutetuille toimitettavissa
tiedotteissa.
Samalla Väestörekisterikeskus muistuttaa kuntien keskusvaalilautakuntia
siitä, että ilmoituskorteille kirjoitetaan entiseen tapaan tiedot
vaalipäivän äänestyspaikoista sekä keskusvaalilautakuntien
yhteystiedoista. Jotta tiedot ovat virheettömät, keskusvaalilautakunnan
on välittömästi ilmoitettava Väestörekisterikeskukselle, jos vaalipäivän
äänestyspaikan tiedoissa tai keskusvaalilautakunnan osoitetiedoissa tai
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puhelinnumerossa tapahtuu muutoksia. Tältä osin viimeisin
ylläpitoviikko on viikko 4.

Rekisteriin merkittyjen tietojen saattaminen vastaamaan tilannetta
eduskuntavaaleissa

Väestörekisterikeskus lähettää oheisena
ennakkoäänestyspaikkarekisteristä tulostetun luettelon kunnassa
olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista. Vuoden 2007 alusta
lakkautettavien kuntien osalta luettelo lähetetään vastaanottavalle
kunnalle.
Kunnan keskusvaalilautakuntia pyydetään saattamaan tiedot
vastaamaan tarkoin tilannetta eduskuntavaaleissa.
.
Tulosteeseen on merkitty seuraavat tiedot:
Kunnan numero ja nimi
Kunnan nimi on kirjoitettu sekä suomeksi että ruotsiksi
Vaalipiirin numero ja nimi
Otteen ylälaidasta on tarkistettava, että vaalipiiriksi on
merkitty se vaalipiiri, johon kunta kuuluu.
Ennakkoäänestyspaikan nimi suomeksi ja/tai ruotsiksi
Viitekohdassa mainitussa kirjeessä oikeusministeriö on
antanut ohjeet siitä, miten nimi on ilmoitettava. Jokaiselle
ennakkoäänestyspaikalle on ehdottomasti annettava nimi,
josta äänestyspaikka voidaan helposti tunnistaa, esim.
Vallilan posti, Kunnantalo tai Paloheinän kirjasto. Nimeksi ei
kelpaa esim. postikonttori 00520 eikä myöskään mielellään
20320 Turku/Länsikeskus, vaan mieluimmin Länsikeskuksen
posti.
Liikkuvan ennakkoäänestyspaikan, esim. bussin tiedot, on
merkittävä siten, että paikaksi merkitään äänestysbussi ja
aukiolot -kohtaan merkitään normaalisti aukiolopäivät ja
kellonajat. Sen lisäksi pysähdyspaikan tiedot (käyntiosoite
ja paikan nimi, jos sellainen on tarpeen) ilmoitetaan kunkin
aukiolon kohdalla. Liitteenä on tästä esimerkki.
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Tietojen oikeellisuus on tarkistettava ottaen huomioon
oikeusministeriön ohjeet sekä kunnan kielijaotus.
Ennakkoäänestyspaikan käyntiosoite suomeksi ja/tai
ruotsiksi
On suositeltavaa, että käyntiosoitteessa on tarkka
katuosoite, jotta äänestyspaikkakarttapalveluun voidaan
automaattisesti hakea äänestyspaikan koordinaatit.
Postinumeroa ei tule ilmoittaa tässä kohdassa.
Postitoimipaikka
Postinumero ja postitoimipaikan nimi
Puhelinnumero
Esim. muodossa (02) 232 5600
Faksinumero
Esim. muodossa (02) 232 5601

Tyyppi
Jokaisella ennakkoäänestyspaikalla on oltava tyyppikoodi
seuraavan jaotuksen mukaan.
1
2
3
4
5
6
7
8

Kunnantalo/kaupungintalo
Kirjasto
Kunnan muu virasto/laitos
Suomen Posti Oyj:n toimipaikka
Ahvenanmaan postin toimipaikka
Liikekeskus tai vastaava
Liikkuva äänestyspaikka
Muu paikka

Tyyppikoodiin ilmoittaminen on tärkeätä, koska sen
perusteella ennakkoäänestyspaikat voidaan laittaa, esim.
internetsivuille, järkevään järjestykseen.
Tyyppikoodien sisällä ennakkoäänestyspaikat tulee ilmoittaa
”tärkeysjärjestyksessä”. Esimerkiksi koodin 2 sisällä tulee ensin
ilmoittaa pääkirjasto ja koodin 4 sisällä kunnan
pääpostitoimipaikka. Tämä sen vuoksi, ettei sellainen
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ennakkoäänestyspaikka, jossa eniten äänestetään, olisi
luetteloiden lopussa.
Aukiolopäivät ja aukiolokellonajat
Liikkuvien ennakkoäänestyspaikkojen osalta kunkin
pysähdyspaikan osoite ja nimi (jos se on tarpeen)
ilmoitetaan päivän ja kellonajan yhteydessä.
(Aukiolopäivien ja kellonaikojen oikeellisuus on huolellisesti
tarkistettava ja korjattava vastaamaan tilannetta
eduskuntavaaleissa)

Jos tulosteen tietoja korjataan, poistetaan tai lisätään, se pyydetään
palauttamaan Väestörekisterikeskukselle edellä selostetuin tavoin loka joulukuussa osoitteella.

Väestörekisterikeskus
Ennakkoäänestyspaikkarekisteri
PL 70
00581 HELSINKI
Palautetussa otteessa on kerrottava palauttajan yhteystiedot.
Jos otteessa olevat tiedot ovat oikeita, tästä pyydetään ilmoittamaan
sähköpostitse
osoitteella: arja.lorentzen@vrk.fi
Sähköpostiviestistä on käytävä ilmi hyväksyjän asema vaaliasioissa
kunnassa.

Lisätietoja antaa Arja Lorentzen, puh (09) 2291 6730
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Vaalipäällikkö

Timo Korhonen

LIITE 1:

Tuloste ennakkoäänestyspaikkarekisteristä

LIITE 2:

Esimerkki liikkuvan äänestyspaikan tietojen merkitsemisestä

5

