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OM 33/51/2004

Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunta)

KUNNALLISVAALIT 2004: REKISTERÖIDYT PUOLUEET JA NIIDEN
NIMENKIRJOITTAJAT YM.

1. Puolueiden nimenkirjoittajat
Oikeusministeriö ilmoittaa vaalilain (714/1998) 32 §:n mukaisesti kunnan
keskusvaalilautakunnalle, että ministeriössä pidettävään puoluerekisteriin
on merkitty 19 puoluetta, joiden nimet ja nimen kirjoittamiseen oikeutetut
henkilöt käyvät ilmi tämän kirjeen liitteenä olevasta luettelosta, joka perustuu yhdistysrekisterissä 23.8.2004 olleisiin tietoihin. Rekisteröidyt puolueet
yhteystietoineen on lueteltu myös ministeriön vaalisivuilla osoitteessa
www.vaalit.fi/15366.htm.
Yhdistyslain (503/89) 9 §:n 2 momentissa säädetään, että yhdistyksellä voi
olla suomenkielinen, ruotsinkielinen ja saamenkielinen nimi taikka nimi
kahdella mainituista kielistä, jolloin mitä tahansa asianomaisista nimistä
voidaan käyttää yhdistyksen nimenä. Puolueiden nimet on oheisessa liitteessä ilmoitettu kunkin puolueen säännöistä ilmenevin tavoin.
Oikeusministeriö kiinnittää lisäksi kunnan keskusvaalilautakunnan huomiota siihen, että Muutosvoimat Suomi r.p.:n, Vaihtoehtoväki r.p.:n ja Vapaan Suomen Liitto r.p.:n kesken on olemassa puoluelain (10/1969) 13 §:n
3 momentissa ja vaalilain 191 §:ssä tarkoitettu jäsenjärjestösuhde. Tältä
osin ministeriö viittaa tämän kirjeen liitteenä olevaan 22.1.2003 päivättyyn
muistioon, jossa esitettyjä näkökohtia voidaan soveltaa myös vuoden 2004
kunnallisvaaleihin. Sitä, mitä muistiossa sanotaan vaalipiirilautakunnasta ja
vaalipiiristä, voidaan soveltaa kunnan keskusvaalilautakuntaan ja kuntaan.
2. Korjauksia vaaliohjeisiin
Ministeriö haluaa edellä mainitun ilmoituksen yhteydessä korjata vaaliohjeen nro 1 (Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät: Kunnallisvaalit 2004)
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ja vaaliohjeen nro 1 A (Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät: Kunnallisvaalit ja Kainuun maakuntavaalit 2004) tekstiä seuraavalla tavalla:
Sivulla 62 (ohje 1) ja sivulla 70 (ohje 1 A) otsikon Mitättömät äänestysliput alla kohdassa 2) on ilmoitettu äänestyslipun hylkäämisperusteeksi vaalikuoren avonaisuus. Tämä mitättömyysperuste on poistettu lainmuutoksella 5.4.2002/247. Vaalikuoren avonaisuus ei ole enää äänestyslipun mitättömyysperuste.
Vaaliohjeen nro 4 (Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa: Kunnallisvaalit 2004) sivulla 37 ja vaaliohjeen nro 4 A (Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa: Kunnallisvaalit ja
Kainuun maakuntavaalit 2004) sivulla 41 oleva kaavio kuvaa vaalipäivän
äänestyksen kulkua. Kyseisillä sivuilla pitäisi olla kaavio ennakkoäänestyksen kulusta. Kaavio ennakkoäänestyksen kulusta löytyy ministeriön
vaalisivuilta osoitteessa www.vaalit.fi/15226.htm.
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