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Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaa)

EUROPARLAMENTTIVAALIT: Vaaliohjeet ja vaalitietojärjestelmä (VAT)

Oikeusministeriö kiinnittää keskusvaalilautakuntien huomiota seuraavaan:
1. Vaaliohjeet
Oikeusministeriön toimeksiannosta Atkos Oy jakaa 1.3.-15.3.2004 keskusvaalilautakunnille seuraavat oikeusministeriön vaaliohjeet:
Nro
1
2
3
4

Nimi
Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät
Vaalilautakunnan tehtävät
Ennakkoäänestys laitoksissa ja kotiäänestys
Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa

Keskusvaalilautakunnan on jaettava vaaliohjeet nrot 2-4 hyvissä ajoin ennen vaaleja asianomaisille kunnan muille vaaliviranomaisille. Vaaliohjeita
nro 4 ei kuitenkaan tarvitse toimittaa ennakkoäänestyspaikkoina oleville
postikonttoreille, koska oikeusministeriö toimittaa vaaliohjeet sinne suoraan.
Mahdolliset ohjeiden lisätilaukset tulee tehdä Atkos Oy:lle (tilausosoitteet
vaaliohjeessa nro 1).
2. Vaalitietojärjestelmän käytöstä
2.1. VAT-käyttöohjeet ja tekninen ote
Oikeusministeriö lähettää tämän kirjeen liitteenä kaikille keskusvaalilautakunnille:

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 10
00130 HELSINKI

Postiosoite
Puhelin
PL 25
(09) 160 03
00023 VALTIONEUVOSTO

Telekopio
(09) 1606 7730

Sähköpostiosoite
kirjaamo.om@om.fi
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1) Oikeusministeriön vahvistamat vaalitietojärjestelmän käyttöohjeet
(VAT-ohjeet) niihin tietojärjestelmiin/ohjelmistoihin, joita keskusvaalilautakunta tai kunnan muu vaaliviranomainen käyttää; ja
2) Teknisen otteen, josta selviävät mm. kunnan vaalikäytössä olevien
työasemien IP-osoitteet ja käyttäjätunnukset vaalitietojärjestelmään.
Tietoliikenneyhteydet vaalititietojärjestelmään tulee järjestää siten kuin oikeusministeriön vahvistamassa tietoliikenneohjeessa on selostettu. Tietoliikenneohje (27.9.2002) toimitettiin keskusvaalilautakunnille ministeriön
kirjeellä 30.9.2002 (nro OM 2/51/2002).
Vaalitietojärjestelmän käyttö on kunnalle vapaaehtoista ja maksutonta. Mikäli kunta ei jostain syystä halua käyttää vaalitietojärjestelmää, sen tulee
ilmoittaa siitä TietoEnatorille (vaali.palvelu@tietoenator.com tai telefax
09-8625 3999) viimeistään 14.5.2004.
Keskusvaalilautakunnille jaettavat VAT-ohjeet ovat:
Nro
1
3
5

Nimi
Äänioikeusrekisterin käyttöohjeet kunnan keskusvaalilautakunnalle
Äänioikeusrekisterin käyttöohjeet kotimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijalle
Tuloslaskentajärjestelmän käyttöohjeet kunnan keskusvaalilautakunnalle

Keskusvaalilautakunnan on jaettava VAT-ohjeet nro 3 hyvissä ajoin ennen
vaaleja kunnan omien ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille, jos
äänioikeusrekisteriä käytetään ennakkoäänestyspaikassa. Niitä ei kuitenkaan tule toimittaa ennakkoäänestyspaikkoina oleville postikonttoreille,
koska oikeusministeriö toimittaa myös VAT-ohjeet sinne suoraan.
2.2. Kunnan yhteystiedot ja tietoliikenne
Teknisessä otteessa on mainittu kunnan aikaisemmin ilmoittamat työasemien ulkoiset IP-osoitteet sekä keskusvaalilautakunnan sihteerin ja atkhenkilön yhteystiedot. Muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi osoitteeseen
vaali.palvelu@tietoenator.com. Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteisiin
tullaan lähettämään tärkeitä tiedotteita kenraaliharjoituksista ym.
2.3. Vaalitietojärjestelmän käyttäjätunnukset
Teknisen otteen lopussa on luettelo asianomaisen kunnan vaaliviranomaisten käyttäjätunnuksista. Käyttäjätunnuksiin liitetty salasana (tunnussana)
on aluksi sama kuin käyttäjätunnus. Käyttäjän on kuitenkin vaihdettava
salasana kirjautuessaan järjestelmään ensimmäistä kertaa. Käyttäjätunnukset ja salasanat on ehdottomasti säilytettävä niin, etteivät ne joudu sivullisten käsiin. Mahdollisia lisätunnuksia voi tilata osoitteesta
vaali.palvelu@tietoenator.com.
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2.4. VAT:n käyttöympäristöistä
Vaalitietojärjestelmän koulutusympäristö (koulutuskanta) avataan
10.3.2004, minkä jälkeen kannassa voi ja tulee harjoitella esimerkiksi äänioikeusrekisterin ja tuloslaskentajärjestelmän käyttöä.
2.5. Kenraaliharjoitukset
Ennakkoäänestyksestä järjestetään kenraaliharjoitus 17.5.2004. Tuloslaskennan kenraaliharjoitukset pidetään puolestaan 25.5.2004 ja 1.6.2004,
joista jälkimmäinen on varapäivä niille, joiden ensimmäinen harjoitus ei
jostain syystä onnistunut tai joille ensimmäinen päivä ei sovi. Tarkemmat
tiedot lähetetään myöhemmin kunnan ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.
3. Vaalilain muutos
Muun muassa pienten äänestysalueiden ääntenlaskentaa ja vaalisalaisuuden
turvaamista koskeva vaalilain 82 §:n muutosesitys annettiin eduskunnalle
6.2.2004 (HE 1/2004). Esitys on nähtävissä kokonaisuudessaan osoitteessa
www.vaalit.fi. Lainmuutoksen on tarkoitus tulla voimaan jo 1.4.2004, joten
sitä voidaan soveltaa jo näissä europarlamenttivaaleissa.
4. Lähiajan aikataulusta
Seuraavassa luettelo maalis-kesäkuun tärkeistä määräpäivistä:
5.3.2004: Keskusvaalilautakunnan palautettava viimeistään korjattuna vaalimateriaalin jakeluluettelo Atkos Oy:lle (Pirjo Salmi, fax 0205 388 230;
(OM:n kirje 19.1.2004).
10.3.2004: Vaalitietojärjestelmän koulutuskanta avataan.
1.–15.3.2004: Vaaliohjeet ja VAT-ohjeet jaetaan keskusvaalilautakunnille.
5.3.2004: Kunnanhallituksen viimeistään tehtävä päätökset kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista.
15.3.2004: Kunnan viimeistään ilmoitettava kaikkien kotimaan yleisten
ennakkoäänestyspaikkojen tiedot Väestörekisterikeskukselle (VRK:n kirje
15.1.2004, nro 52/06/04).
23.4.2004: Vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisterin ja äänestyspaikkarekisterin tietojen määräytymispäivä; Selvyyden vuoksi todettakoon, että
ennakkoäänestys voidaan toimittaa vain niissä ennakkoäänestyspaikoissa,
jotka ovat merkittyinä äänestyspaikkarekisteriin 23.4.2004.
1.-15.5.2004: Vaalimateriaalin jakelu (vaaliasiakirjat ja sinettinauhat).
13.5.2004: Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa ehdokaslistojen yhdistelmän.
26.5.2004: Ennakkoäänestys aloitetaan suomalaisissa laivoissa ulkomailla.
2.6.-5.6.2004: Ennakkoäänestys ulkomailla.
2.6. -8.6.2004: Ennakkoäänestys kotimaassa.
13.6.2004: Vaalipäivä.
16.6.2004: Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen.
Kesäkuu 2004: Oikeusministeriö suorittaa kunnille vaalilain 188 §:n mukaisen kertakorvauksen vaalien toimittamisesta aiheutuneista kustannuksista.
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5. Lopuksi
Vaaliohjeet ja VAT-käyttöohjeet sisältävät periaatteessa kaikki vaalityössä tarvittavat määräykset ja ohjeet. Niihin tuleekin tutustua huolella.
Ongelmatilanteissa kuitenkin voi ja myös tulee kysyä lisätietoja oikeusministeriön vaaliyksiköstä tai atk-asioissa TietoEnatorin vaalipalvelusta.
Yhteystiedot mainitaan seuraavassa kappaleessa sekä vaaliohjeiden ja
VAT-ohjeiden lopussa.
Jollei mitään yllättävää satu, oikeusministeriö ei toimita kuntien keskusvaalilautakunnille tässä kirjeessä mainittujen vaaliohjeiden ja VATohjeiden lisäksi enää muita ohjeita liittyen europarlamenttivaalien säännölliseen toimittamiseen. Ministeriö toivottaakin keskusvaalilautakunnille
menestystä europarlamenttivaalien toimittamisessa.
6. Lisätietoja
Lisätietoja vaaleihin liittyvistä kysymyksistä antavat oikeusministeriössä
- www.vaalit.fi,
- vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. (09) 1606 7572,
arto.jaaskelainen@om.fi;
- hallitussihteeri Anu Laaksonen, puh. (09) 1606 7620,
anu.laaksonen@om.fi;
- osastosihteeri Terttu Belgasem, puh. (09) 1606 7563,
terttu.belgasem@om.fi ja
- (VAT-asiat) ylitarkastaja Jukka Leino, puh. (03) 622 3611,
jukka.leino@om.fi.
TietoEnatorin yhteystiedot löytyvät VAT-ohjeiden lopusta.

LIITTEET:

Osastopäällikkö
Ylijohtaja

Risto Jalli

Vaalijohtaja

Arto Jääskeläinen

VAT-OHJEET 1,3 ja 5 sekä tekninen ote

