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OM 7/51/2005

Rovaniemen kaupunginhallitus
Rovaniemen maalaiskunnan kunnanhallitus

ROVANIEMEN KUNNALLISVAALIT 23.10.2005
Valtioneuvoston 8.6.2005 antaman päätöksen mukaan Rovaniemen kaupunki ja Rovaniemen maalaiskunta lakkautetaan ja niiden tilalle perustetaan uusi Rovaniemen
kaupunki 1.1.2006 lukien.
Kuntajakolain (1196/1997) 25 §:n 1 momentin mukaan kuntajaon muutoksen tullessa
voimaan kesken kunnallisen vaalikauden asianomaisessa kunnassa toimitetaan voimaantuloa edeltävänä vuonna uudet kunnallisvaalit, jos kuntajaon muutos merkitsee
uuden kunnan perustamista, tai jos valtioneuvosto muunlaisesta muutoksesta päättäessään katsoo sen tarpeelliseksi. Vaaleissa noudatetaan soveltuvin osin, mitä varsinaisista kunnallisvaaleista säädetään vaalilaissa (714/1998).
Sisäasiainministeriön 8.6.2005 tekemän päätöksen mukaan Rovaniemen kunnallisvaaleissa valitaan 75 valtuutettua.
Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota seuraavaan:
1. Vaaliaikataulu
Vaalilain 144 §:n mukaisesti Rovaniemen kunnallisvaalien vaalipäivä on vaalivuoden lokakuun neljäs sunnuntai eli sunnuntai 23.10.2005. Tämän kirjeen liitteenä on
luettelo muista vaalien keskeisistä määräpäivistä.
2. Vaaliviranomaiset
Kuntajakolain 29 §:ssä tarkoitettu järjestelytoimikunta asettaa Rovaniemen kunnallisvaaleja varten keskusvaalilautakunnan, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat. Keskusvaalilautakunta puolestaan määrää yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat.
Ylimpänä vaaliviranomaisena toimii oikeusministeriö. Väestörekisterikeskus ja Rovaniemen maistraatti huolehtivat äänioikeusrekisterin perustamisesta ja ilmoituskorttien lähettämisestä äänioikeutetuille.
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3. Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys toimitetaan 12. - 18.10.2005 ainoastaan nykyisten Rovaniemen
kaupungin ja Rovaniemen maalaiskunnan alueilla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoon ei siis voi äänestää muissa kunnissa eikä ulkomailla.
Niitä tapauksia varten, joissa yhden kunnan kunnallisvaalit toimitetaan muuna aikana
kuin säännönmukaiset kunnallisvaalit, on vaalilaissa kahdessa kohtaa säädetty, että
ennakkoäänestys toimitetaan vain kyseisen kunnan alueella:
- jos vaalit uusitaan valituksen johdosta (106 §); ja
- jos toimitetaan täydennysvaalit (158 §).
Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että tällainen sääntely on teknisesti välttämätön,
sillä ennakkoäänestyksen järjestäminen koko maassa ja ulkomailla pelkästään yhden
kunnan vaaleja varten ei ole käytännössä mahdollista (Tarasti: Suomen vaalilainsäädäntö, s. 394).
4. Äänioikeus ja vaalikelpoisuus
Väestörekisterikeskus perustaa Rovaniemen kunnallisvaalien äänioikeusrekisterin
keskiviikkona 7.9.2005 niiden tietojen perusteella, jotka ovat väestötietojärjestelmässä perjantaina 2.9.2005 klo 24.
Äänioikeus Rovaniemen kunnallisvaaleissa on
1) Suomen, muun EU:n jäsenvaltion sekä Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta on Rovaniemen kaupunki
tai Rovaniemen maalaiskunta väestötietojärjestelmässä 2.9.2005 klo 24 olevien tietojen mukaan; ja
2) muulla ulkomaalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta, jonka kotikunta on Rovaniemen kaupunki tai Rovaniemen maalaiskunta väestötietojärjestelmässä 2.9.2005 klo 24 olevien tietojen mukaan ja jolla on väestötietojärjestelmän tietojen mukaan ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan
(vähintään 2.9.2003 – 2.9.2005).
Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortit äänioikeusrekisteriin otetuille viimeistään 29.9.2005.
Vaalikelpoisuudesta valtuustoon säädetään kuntalain (365/1995) 34 §:ssä. Suomen
Kuntaliitto on 16.3.2004 antanut yleiskirjeen (13/80/2004) aiheesta.
5. Vaalimateriaali
Äänestyslippuja lukuun ottamatta Rovaniemen kunnallisvaaleissa käytetään samoja
asiakirjoja ja lomakkeita kuin kunnallisvaaleissa yleensäkin. Oikeusministeriö painattaa äänestysliput ja tarvittaessa muut asiakirjat ja lomakkeet.
Äänestyslippu on muutoin samanlainen kuin vuoden 2004 kunnallisvaaleissakin,
mutta nyt siinä on teksti ”Rovaniemen kunnallisvaalit / 2005 / Kommunalval i Rovaniemi”. Äänestysliput toimitetaan Rovaniemen keskusvaalilautakunnalle suoraan
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Edita Oyj:stä elokuun loppuun mennessä. Vuoden 2004 kunnallisvaalien äänestyslippuja ei missään tapauksessa saa käyttää.
Rovaniemen keskusvaalilautakunta tilaa itse hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista kaikki muut tarvitsemansa asiakirjat ja lomakkeet suoraan Itella Oy:stä
(entinen
Atkos)
faksinumerosta
020
538
8553
tai
sähköpostilla
jukka.korhonen@itella.com.
TietoEnator toimittaa keskusvaalilautakunnalle tuloslaskennassa käytettävät lomakkeet.
6. Vaaliohjeet
Vaaliohjeina käytetään soveltuvin osin oikeusministeriön vuoden 2004 kunnallisvaaleja varten laatimia vaaliohjeita 1, 2, 3 ja 4 (30.6.2004, dnro OM 28/51/2004).
7. Vaalitietojärjestelmän käyttö
Vaalitietojärjestelmää käytetään Rovaniemen kunnallisvaaleissa seuraavasti:
1) Äänioikeusrekisteri perustetaan normaaliin tapaan, mutta sitä käytetään vain keskusvaalilautakunnassa, ei yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Ennakkoäänestykset
otetaan siis ennakkoäänestyspaikoissa vastaan aina manuaalisesti ja keskusvaalilautakunta merkitsee ne rekisteriin niiden tarkastuksen yhteydessä.
2) Keskusvaalilautakunta tulostaa itse järjestelmästä vaaliluettelot vaalipäivän äänestystä varten haluamanaan ajankohtana, kuitenkin viimeistään lauantaina 22.10.2005.
Näin tulostettu vaaliluettelo on irtolehtinen ja ns. pystymalli (A4 pystytasossa).
3) Ehdokasrekisteri ja tuloslaskentajärjestelmä ovat keskusvaalilautakunnan käytössä
normaaliin tapaan.
Äänioikeusrekisterin, ehdokasrekisterin ja laskentajärjestelmän käyttöohjeina ovat
voimassa vuoden 2004 kunnallisvaaleja varten keskusvaalilautakunnille toimitetut
VAT-ohjeet nrot 1, 4, 5 ja 6 (28.6.2004, OM 27/51/2004).
8. Äänestysaluejako ja äänestyspaikat
Kuntajakolain 23 §:n mukaisesti järjestelytoimikunta päättää uuden kunnan äänestysaluejaosta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kummankin nykyisen kunnan osalta
nykyisiä äänestysalueita voidaan yhdistää toisiinsa, mutta äänestysalueiden rajoja ei
tulisi nyt muuttaa. Uusi äänestysaluejako tulee ilmoittaa Rovaniemen maistraatille
mahdollisimman pian.
Järjestelytoimikunta päättää myös yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä
ja sijainnista sekä niiden aukiolopäivistä ja päivittäisistä kellonajoista.
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Keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava mahdollisimman pian ja viimeistään
26.8.2005 vaalipäivän äänestyspaikat osoitteineen Väestörekisterikeskukselle (irja.jauhiainen@vrk.intermin.fi) ja ennakkoäänestyspaikat TietoEnatorille (matti.savolainen@tietoenator.com). Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että
ennakkoäänestyspaikat osoitteineen julkaistaan hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista internetsivuilla www.rovaniemi.fi ja www.roi-mlk.fi.
9. Kustannukset
Rovaniemen kunnallisvaalien kustannuksiin sovelletaan, mitä vaalilain 188 §:ssä
säädetään.
10. Muuta
Lisätietoja vaaleihin liittyvistä kysymyksistä antavat
- www.vaalit.fi sekä
-vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. (09) 1606 7572, arto.jaaskelainen@om.fi,
-osastosihteeri Terttu Belgasem, puh. (09) 1606 7563, terttu.belgasem@om.fi,
-VAT-asiat: ylitarkastaja Iris Karhuketo, puh. 050 307 0749, iris.karhuketo@om.fi,
-VAT-asiat: ylitarkastaja Jukka Leino, puh. 050 515 1525, jukka.leino@om.fi.
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