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OM 2/51/2002

Kunnan keskusvaalilautakunta (pl. Ahvenanmaa)

EDUSKUNTAVAALIT 2003: Vaalitietojärjestelmä (VAT)
1. VAT-käyttöohjeet ja tekninen ote
Oikeusministeriö lähettää tämän kirjeen liitteenä kaikille keskusvaalilautakunnille:
1) Oikeusministeriön vahvistamat vaalitietojärjestelmän käyttöohjeet (VATohjeet) 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.
Oikeusministeriön vahvistama vaalitietojärjestelmän tietoliikenneohje
(27.9.2002), joka sisältää mm. tarkat ohjeet vaaliyhteyden rakentamiseksi HOD
–käyttöliittymän avulla, 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 (telefax 09-8625 3999 tai vaali.palvelu@tietoenator.com) viimeistään 15.2.2003.
Keskusvaalilautakunnille jaettavat VAT-ohjeet ovat:
Nro

Nimi

1
3

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

5

Keskusvaalilautakunnan on jaettava VAT-ohjeet nro 3 hyvissä ajoin ennen vaaleja kunnan omien ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille, jos äänioikeusrekisteriä käytetään ennakkoäänestyspaikassa. VAT-ohjeita ei kuitenkaan tule

Käyntiosoite
Eteläesplanadi 10
00130 HELSINKI

Postiosoite
Puhelin
PL 25
(09) 160 03
00023 VALTIONEUVOSTO

Telekopio
(09) 1606 7730

Sähköpostiosoite
kirjaamo.om@om.fi

2(3)

toimittaa ennakkoäänestyspaikkoina oleville postikonttoreille, koska oikeusministeriö toimittaa ohjeet sinne suoraan.
2. Tietoliikennekysely
Niiden keskusvaalilautakuntien, jotka eivät vielä ole vastanneet oikeusministeriön
tietoliikennekyselyyn (OM:n kirje 12.4.2002, nro OM 2/51/2002), toivotaan pikaisesti vastaavan kyselyyn
osoitteella vaali.palvelu@tietoenator.com tai telefaxilla 09-8625 3999.
Työasemien ulkoiset IP-osoitteet sekä keskusvaalilautakunnan sihteerin ja atkhenkilön yhteystiedot tulee ilmoittaa mahdollisimman pian. Jo vastanneidenkin
kuntien tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista jo toimitettuihin tietoihin.
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.
4. VAT:n käyttöympäristöistä
Vaalitietojärjestelmän koulutusympäristö (koulutuskanta) avataan 22.11.2002,
minkä jälkeen kannassa voi ja tulee harjoitella esimerkiksi äänioikeusrekisterin ja
tuloslaskentajärjestelmän käyttöä. Varsinainen tuotantoympäristö (tuotantokanta)
avataan tammikuussa viikolla 5.
5. HOD-rasitustestaus
Tiistaina 3.12.2002 klo 14.00-14.30 pidetään HOD-rasitustestaus, johon kaikkien keskusvaalilautakuntien tulisi osallistua. (Oikeusministeriön kirjeessä
30.9.2002 testauksen ajankohdaksi mainittiin 10.12., mutta testauspäivä on siis
muuttunut). Testaus on samanaikainen ennakkoäänestystä hoitavien postikonttoreiden kanssa. Tuon puolen tunnin aikana käyttäjät kirjautuvat vaalitietojärjestelmään ja tekevän summittaisesti äänioikeuskyselyitä ja äänenkäytön kirjauksia
(laitos- ja kotiäänestys).
On ensisijaisen tärkeää, että
- kaikki suorittavat testin samaan aikaan klo 14.00-14.30; ja
- keskusvaalilautakunta testaa vaaliyhteydet hyvissä ajoin ennen rasitustestiä ,
viimeistään jo marraskuun viimeisellä viikolla (vko 48). Ohjeet ja
yhteyshenkilöt löytyvät em. tietoliikenneohjeesta; sekä
- keskusvaalilautakunta tarkistaa ennen yhteystestejä, että TietoEnatorille on toimitettu työaseman ulkoinen IP-osoite.
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Keskusvaalilautakunnan tulee antaa TietoEnatorille palautetta HOD-rasitustestin
sujumisesta. Palaute annetaan palautelomakkeella, joka löytyy HODaloitusruudulla olevan linkin takaa. Kirjatkaa testin aikaiset havaintonne lomakkeelle ja tallentakaa lomake, jolloin lomakkeen tiedot tulevat oikeusministeriön ja
TietoEnatorin käytettäviksi.
6. Lisätietoja
Lisätietoja antavat
- TietoEnatorissa Joe Niva ja Risto Händelin sekä
- oikeusministeriössä Iris Karhuketo.
Yhteystiedot löytyvät VAT-ohjeiden lopusta.
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VAT-ohjeet 1, 3 ja 5 sekä tekninen ote.

