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Vaalipiirilautakunta

EUROPARLAMENTTIVAALIT: Vaaliohjeet ja vaalitietojärjestelmä (VAT)

Oikeusministeriö kiinnittää vaalipiirilautakuntien huomiota seuraavaan:
1. Vaaliohjeet
Oikeusministeriö on vahvistanut seuraavat vaaliohjeet 13.6.2004 toimitettavia europarlamenttivaaleja varten:
Nro

Nimi

1
2
3
4

Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät
Vaalilautakunnan tehtävät
Ennakkoäänestys laitoksissa ja kotiäänestys
Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä
ennakkoäänestyspaikassa
Ennakkoäänestys ulkomailla
Maistraatin tehtävät
Vaalipiirilautakunnan tehtävät

5
6
7

Oikeusministeriön toimeksiannosta Atkos Oy jakaa kaikkia vaaliohjeita
vaalipiirilautakunnille 1.3.-15.3.2004. Vaaliohjeet on tarkoitettu vaalipiirilautakunnan omaan käyttöön.
2. Vaalitietojärjestelmän käytöstä
Vaalipiirilautakunta käyttää europarlamenttivaaleissa vaalitietojärjestelmän
(VAT) keskitettyä tuloslaskentajärjestelmää. Helsingin vaalipiirilautakunta
käyttää lisäksi ehdokasrekisteriä.
Vaalitietojärjestelmä toimii TietoEnator Oyj:n keskuskoneella. Tietoliikenneyhteydet vaalititietojärjestelmään tulee järjestää siten kuin oiKäyntiosoite
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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keusministeriön vahvistamassa tietoliikenneohjeessa (27.9.2002; dnro OM
2/51/2002) on selostettu.
Oikeusministeriö on vahvistanut seuraavat vaalitietojärjestelmän käytöohjeet (VAT-ohjeet):
Nro

Nimi

1

Äänioikeusrekisterin käyttöohjeet kunnan keskusvaalilautakunnalle
Äänioikeusrekisterin käyttöohjeet maistraatille
Äänioikeusrekisterin käyttöohjeet kotimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsijalle
Ehdokasrekisterin käyttöohjeet Helsingin vaalipiirilautakunnalle
Tuloslaskentajärjestelmän käyttöohjeet kunnan keskusvaalilautakunnalle (KuntaVAT)
Tuloslaskentajärjestelmän käyttöohjeet vaalipiirilautakunnalle
(Alustava laskenta)
Tuloslaskentajärjestelmän käyttöohjeet vaalipiirilautakunnalle
(Tarkastuslaskenta)

2
3
4
5
6A
6B

Oikeusministeriön toimeksiannosta TietoEnator lähettää maaliskuun 2004
alussa vaalipiirilautakunnille vaalitietojärjestelmän käyttämiseksi tarvittavat käyttäjätunnukset sekä VAT –ohjeet nrot 6A ja 6B. Helsingin vaalipiirilautakunnalle lähetetään lisäksi VAT-ohje nro 4.
Vaalitietojärjestelmän aikataulu vaalipiirilautakuntien osalta on seuraava:
10.3.2004: Vaalitietojärjestelmän koulutuskanta avataan.
19.4.2004: Perustiedot on ladattu järjestelmään.
25.4.2004: Ehdokasrekisterin koulutuskanta suljetaan.
26.4.2004: Ehdokasrekisterin tuotantokanta avataan.
30.4.2004: Vaalipiirilautakunnan tulee ilmoittaa oikeusministeriölle ja TietoEnatorille vaalipiirilautakunnan tuloslaskennan ja tiedotuksen vastuuhenkilöiden nimet.
14.5.2004: Äänioikeusrekisterin ja laskentajärjestelmän käytöstä kunnassa
viimeistään ilmoitettava oikeusministeriölle.
25.5.2004: Laskennan kenraaliharjoitus.
1.6.2004: Laskennan varakenraaliharjoitus.
Kenraaliharjoitusten tarkemmista järjestelyistä oikeusministeriö ja TietoEnator tiedottavat erikseen sähköpostitse laskennan vastuuhenkilölle.
3. Ehdokasasettelun viranomaistehtävät
Europarlamenttivaalien ehdokasasettelun viranomaistehtävistä huolehtii
Helsingin vaalipiirilautakunta. Ehdokasasettelun keskeisten tehtävien aikataulu on esitetty vaaliohjeessa nro 7.
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Kaikkia vaalipiirilautakuntia pyydetään ilmoittamaan Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeistään 23.4.2004:
- toimitetaanko ehdokaslistojen yhdistelmät a) ko. vaalipiirilautakunnalle
jaettavaksi edelleen kuntien keskusvaalilautakunnille vai b) suoraan ko.
vaalipiirin kuntien keskusvaalilautakunnille; ja
- kummassakin vaihtoehdossa: tarkat kappalemäärät ja jakeluluettelot
sekä selkeät toimitusosoitteet.
4. 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.
Vaalipiirilautakunnan valmistaviin tehtäviin kuuluu koota keskusvaalilautakuntien ilmoitukset vaalilain 82 §:ssä tarkoitetuista pienistä äänestysalueista ja niihin tuloslaskennassa mahdollisesti yhdistettävistä muista äänestysalueista ja ilmoittaa nämä äänestysalueet viipymättä TietoEnatorille.
5. Lähiajan aikataulusta
Seuraavassa luettelo maalis-kesäkuun tärkeistä määräpäivistä:
23.4.2004: Vaalitietojärjestelmän äänioikeusrekisterin ja äänestyspaikkarekisterin tietojen määräytymispäivä.
26.4.2004 (viimeistään): Oikeusministeriön ilmoitus Helsingin vaalipiirilautakunnalle puoluerekisteriin merkityistä puolueista ja niiden nimenkirjoittajista; Puolueet ilmoittavat puolueiden vaaliasiamiehet Helsingin vaalipiirilautakunnalle; Helsingin vaalipiirilautakunnan 1. lakisääteinen kokous.
4.5.2004: Ehdokashakemus sekä ilmoitus vaaliliitosta ja yhteislistasta annettava Helsingin vaalipiirilautakunnalle.
13.5.2004: Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa ehdokaslistojen yhdistelmän ja huolehtii sen jakelusta.
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.
14.6.2004: Vaalipiirilautakunta aloittaa vaalipäivänä annettujen äänten tarkastuslaskennan.
16.6.2004: Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen.
6. 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.
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Yhteystiedot mainitaan seuraavassa kappaleessa sekä vaaliohjeiden ja
VAT-ohjeiden lopussa.
Jollei mitään yllättävää satu, oikeusministeriö ei toimita vaalipiirilautakunnille tässä kirjeessä mainittujen vaaliohjeiden ja VAT-ohjeiden lisäksi enää
muita ohjeita liittyen Europarlamenttivaalien säännölliseen toimittamiseen.
Ministeriö toivottaakin vaalipiirilautakunnille menestystä europarlamenttivaalien toimittamisessa.
7. Vaalipiirilautakunnan yhteystiedot
Vaalipiirilautakuntia pyydetään tarkistamaan oikeusministeriön internetsivuilla osoitteessa www.vaalit.fi/15218.htm olevat yhteystiedot ja ilmoittamaan välittömästi mahdollisista muutoksista oikeusministeriöön osastosihteeri Terttu Belgasemille (yhteystiedot alla).
8. 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.
Lopuksi todettakoon, että Suomen Posti Oyj:n vaaliasioiden viestintä- ja
logistiikkapalvelujen yhdyshenkilönä on aloittanut myyntipäällikkö Risto
Puranen. Häneen voi olla yhteydessä sikäli kuin vaalipiirilautakunta haluaa
käyttää postin palveluja vaalikuorten ja äänestyslippujen toimittamisessa
kunnista vaalipiirilautakunnille. Purasen yhteystiedot ovat puh. 020 451
4643 ja 040 050 3952, faxnro 020 451 5396, risto.puranen@posti.fi.
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VAT-OHJEET 6A ja 6B

