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ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKKAREKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN
TARKISTAMINEN VASTAAMAAN TILANNETTA
EUROPARLAMENTTIVAALEISSA

Yleistä

Kunnan on ilmoitettava tiedot jokaisesta kunnassa olevasta
europarlamenttivaalien yleisestä ennakkoäänestyspaikasta
Väestörekisterikeskukselle viimeistään 15.3.2004.
Jos kunnassa ei ole yhtään yleistä ennakkoäänestyspaikkaa, kunnan on
ilmoitettava myös tästä. Tällaisia kuntia on lähinnä Ahvenanmaalla.
Väestörekisterikeskus on rekisteröinyt tiedot kuntien ilmoittamista viime
maaliskuun eduskuntavaalien yleisistä ennakkoäänestyspaikoista
pitämäänsä ennakkoäänestyspaikkarekisteriin. Rekisterissä olevat tiedot
lähetetään nyt kuntiin tarkistettaviksi sekä saatettaviksi vastaamaan
europarlamenttivaalien tilannetta. Tarkistetusta rekisteristä tiedot
siirretään huhtikuun puolen välin jälkeen europarlamenttivaaleja varten
perustettavaan vaalitietojärjestelmään sekä oikeusministeriön internetsivuille. Lisäksi tietoja käytetään hyväksi Väestörekisterikeskuksen
äänestyspaikkakarttapalvelussa, joka näyttää kartalla internetin avulla
mm. kunnassa olevat ennakkoäänestyspaikat, niiden osoitteet ja
aukioloajankohdat.

Rekisteriin merkittyjen tietojen tarkistaminen

Väestörekisterikeskus lähettää oheisena otteen
ennakkoäänestyspaikkarekisteristä kunnassa olevista yleisistä
1

ennakkoäänestyspaikoista. Ote perustuu eduskuntavaaleissa olleisiin
tietoihin. Ennakkoäänestyspäivät on kuitenkin massamuutoksena
muutettu europarlamenttivaalien ennakkoäänestysajanjakson
mukaisiksi.
Kunnan keskusvaalilautakuntaa pyydetään huolellisesti tarkistamaan
rekisterissä olevien tietojen oikeellisuus sekä saattamaan tiedot
europarlamenttivaalien mukaisiksi.
Otteeseen on merkitty seuraavat tiedot:
Ennakkoäänestyspaikan nimi suomeksi ja/tai ruotsiksi
(tietojen oikeellisuus on tarkistettava ottaen huomioon
kunnan kielisuhteet)
Ennakkoäänestyspaikan käyntiosoite suomeksi ja/tai ruotsiksi
(on suositeltava, että käyntiosoitteessa on tarkka katuosoite,
jotta karttapalveluun saadaan koneellisesti äänestyspaikan
koordinaatit, postinumeroa ei tule olla)
Postitoimipaikka
Puhelinnumero
Faxnumero
Tyyppi
(tämän tiedon perusteella erotetaan, onko kysymyksessä
kunnan ennakkoäänestyspaikka vai postitoimipaikka)
Aukiolopäivät ja aukiolokellonajat
(näiden tietojen oikeellisuus on huolellisesti tarkistettava)

Otteet pyydetään palauttamaan europarlamenttivaalien tilanteen
mukaisiksi saatettuna ja hyväksymismerkinnöin varustettuna
Väestörekisterikeskukselle viimeistään 15.3.2004 osoitteella
Väestörekisterikeskus
Ennakkoäänestyspaikkarekisteri
PL 70
00581 HELSINKI
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Jos otteessa olevat tiedot ovat oikeita ja vastaavat tilannetta
europarlamenttivaaleissa tästä voi ilmoittaa sähköpostitse
osoitteella: arja.lorentzen@vrk.intermin.fi , jolloin otetta ei tarvitse
palauttaa

Lisätietoja antavat Arja Lorentzen, puh (09) 2291 6730 tai Sirpa
Metsäkoivu, puh. (09) 2291 6719.
Kunnan hyväksymismerkintöjen jälkeen kunta vastaa siitä, että
Väestörekisterikeskukselle on ilmoitettu tiedot kunnassa olevista yleisistä
ennakkoäänestyspaikoista sellaisina kuin ne ovat
europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksessä.
Europarlamenttivaaleja varten perustetaan vaalitietojärjestelmä
huhtikuun puolen välin jälkeen. Jos ennakkoäänestyspaikkojen tiedoissa
tapahtuu muutoksia sen jälkeen kun kunta on hyväksynyt
ennakkoäänestyspaikkarekisterin otteen, kunnan on välittömästi
otettava yhteyttä Arja Lorentzeniin tietojen korjaamiseksi rekisterissä.
Huhtikuun 23 päivän jälkeen tiedot ovat välittyneet moneen eri
tiedostoon, joten sen jälkeen saa tulla korjauksia ainoastaan todella
pakottavista syistä, esim. ennakkoäänestyspaikkana aiottu rakennus on
tuhoutunut.

Vaalipäällikkö

Timo Korhonen
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LIITE

Ote ennakkoäänestyspaikkarekisteristä
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