OIKEUSMINISTERIÖ
Yleinen osasto / vaaliyksikkö

19.6.2002

OM 4/51/2002

Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaan maakunta)

VUODEN 2003 EDUSKUNTAVAALIT: Yleiset ennakkoäänestyspaikat kunnassa
1. Oikeusministeriön ja Postin puitesopimus ennakkoäänestyksen järjestämisestä
Laki vaalilain muuttamisesta (247/2002) tuli voimaan 1.5.2002. Lainmuutoksen sisältö on kokonaisuudessaan selostettu oikeusministeriön keskusvaalilautakunnille lähettämässä kirjeessä 8.2.2002 (dnro OM 1/51/2002) ja
erityisesti kirjeen liitteenä olevassa hallituksen esityksessä (HE 1/2002).
Uudistuksen keskeinen sisältö liittyy kotimaan yleisen ennakkoäänestyksen
järjestämiseen. Vaalilain mukaan kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista kunnassa määrää nyt kunnanhallitus. Kukin kunta päättää itsenäisesti ja oman harkintansa mukaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa.
Kunta voi järjestää ennakkoäänestyksen joko omissa virastoissaan tai
kunnassa olevissa Suomen Posti Oyj:n (jatkossa Posti) omissa toimipaikoissa (jatkossa postikonttori). Kunta vastaa itse ennakkoäänestyksen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista riippumatta siitä, järjestääkö se ennakkoäänestyksen omissa virastoissaan vai hankkiiko se palvelun Postilta. Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestysajanjakson puitteissa ennakkoäänestyspaikan aukiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat (arkisin klo 8-20 ja viikonloppuna klo 10-16 välisenä aikana). Kunnan keskusvaalilautakunta määrää
ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijat tehtäviinsä. Kussakin ennakkoäänestyspaikassa tulee olla vähintään kaksi vaalitoimitsijaa yhtä aikaa saapuvilla.
Oikeusministeriö ja Posti ovat 19.6.2002 solmineet puitesopimuksen
ennakkoäänestyksen järjestämisestä Postin postikonttoreissa vuoden 2003
eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä. Puitesopimuksessa Posti sitoutuu
tarjoamaan ennakkoäänestyspaikoiksi 269 postikonttoriaan 164:ssa kunnassa. Nämä kunnat ja niissä olevien postikonttoreiden lukumäärä mainitaan
- tämän kirjeen liitteenä 1 olevassa luettelossa, joka lähetetään vain niille
kunnille, joissa ei ole Postin tarjoamia postikonttoreita tai
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- tämän kirjeen liitteenä 1a olevassa luettelossa, joka lähetetään vain niille
kunnille, joissa on Postin tarjoamia postikonttoreita.
2. Kunnan toimenpiteet yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määräämiseksi
2.1. Kunnat, joissa on Postin tarjoamia postikonttoreita
Oikeusministeriön ja Postin puitesopimus koskee vain niitä kuntia (164 kuntaa), joissa on Postin tarjoamia postikonttoreita. Näillä kunnilla on siis seuraavat mahdollisuudet:
1) kunta järjestää ennakkoäänestyksen pelkästään postikonttoreissa,
2) kunta järjestää ennakkoäänestyksen pelkästään kunnan virastoissa tai
3) kunta järjestää ennakkoäänestyksen postikonttoreissa ja niiden lisäksi
kunnan virastoissa.
Jos kunta päättää käyttää postikonttoreita, sen tulee käyttää kaikkia kunnassa olevia postikonttoreita. Mahdollista ei siis ole esimerkiksi se, että kunta
käyttäisi vain toista Postin tarjoamasta kahdesta konttorista.
Kunta ja Posti tekevät postikonttoreiden käyttämisestä ennakkoäänestyspaikkoina sopimuksen. Sopimus tehdään tämän kirjeen liitteenä 2 olevan
sopimusmallin mukaisesti. (Tämä liite lähetetään vain niille kunnille, joissa on
postikonttoreita).
Oikeusministeriö ja Posti ovat puitesopimuksessa sopineet myös siitä korvauksesta, jonka kunta suorittaa Postille ennakkoäänestyspalvelusta. Korvaus
koostuu a) kuntakohtaisesta kiinteästä korvauksesta ja b) äänestäjämäärään
perustuvasta korvauksesta. Kiinteät korvaukset eri kunnissa mainitaan tämän
kirjeen liitteessä 1a ja äänestäjämäärään perustuva korvaus sopimusmallissa
(tämän kirjeen liite 2).
Kunnissa, joissa on Postin postikonttoreita, toimitaan seuraavasti:
1. Kunnalla on harkinta-aikaa siihen, käyttääkö se postikonttoreita vai ei,
lokakuun 2002 loppuun saakka. Postin paikallinen myyntihenkilö ottaa kuntaan yhteyttä viimeistään syyskuun alussa ja selostaa kunnalle tarkemmin
Postin ja kunnan kesken sovittavia asioita.
2. Väestörekisterikeskus lähettää elo-syyskuussa 2002 kunnalle ohjeet siitä,
miten kunta ilmoittaa sille yleisten ennakkoäänestyspaikkojensa tiedot. Tiedot on ilmoitettava VRK:lle viimeistään 13.12.2002.
3. Kunnan ja Postin on viimeistään 31.10.2002 tehtävä sopimus ennakkoäänestyksen järjestämisestä postikonttoreissa. Sopimuksen Postin kanssa
tekee kunnassa toimivaltainen taho. Sopimuksen tekemisestä ei tarvitse ilmoittaa oikeusministeriölle, koska ministeriö saa tiedon kootusti Postilta sanotun määräajan jälkeen.
4. Sopimuksen tekemisen jälkeen kunnalla on mahdollisuus vielä harkita, järjestääkö se ennakkoäänestyksen postikonttoreiden lisäksi omissa virastoissaan. Tarkoituksenmukaisinta kuitenkin lienee, että kunta päättää ennakkoäänestyspaikkojen kokonaisuudesta jo lokakuun loppuun mennessä.
5. Kunnanhallituksen on viimeistään 5.12.2002 tehtävä vaalilain 9 §:ssä tarkoitettu päätös kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista, sekä postikonttoreista että kunnan omista ennakkoäänestyspaikoista. Päätöksestä tulee
käydä ilmi jokaisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite ja päivittäinen
aukioloaika. Kunnanhallituksen on sen jälkeen huolehdittava, että sanotut
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tiedot ilmoitetaan Väestörekisterikeskukselle viimeistään 13.12.2002 sen
määräämin tavoin (ks. toimenpide 2).
6. Väestörekisterikeskus huolehtii siitä, että sille 13.12.2002 mennessä ilmoitetut tiedot siirretään vaalitietojärjestelmän äänestyspaikkarekisteriin siten, että perjantaina 24.1.2003 rekisterissä olevat tiedot ovat lopullisia eikä
niitä enää voi muuttaa vuoden 2003 eduskuntavaaleihin. Kunnan on syytä
ennen 24.1.2003 varautua siihen, että Väestörekisterikeskus voi tarvittaessa
tarkistuttaa kunnalla äänestyspaikkarekisterin tietoja.
7. Kunnan keskusvaalilautakunta määrää viimeistään 31.1.2003 vaalitoimitsijat kunnan yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin. Vaalitoimitsijoiksi postikonttoreihin määrätään Postin esittämät henkilöt.
8. Kunnan keskusvaalilautakunta tarvittaessa kouluttaa ja opastaa vaalitoimitsijat siten, että nämä suoriutuvat tehtävistään. Oikeusministeriö toimittaa
sekä postikonttoreiden että kunnan omien ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille perinteiset vaaliohjeet ja äänioikeusrekisterin käyttöohjeet kuten
aikaisemmissakin vaaleissa.
9. Ennakkoäänestys toimitetaan 5.-11.3.2003.
10. Posti lähettää postikonttoreita käyttäneelle kunnalle laskun ja kunta
maksaa sen eräpäivään mennessä.
2.2. Kunnat, joissa ei ole Postin tarjoamia postikonttoreita
Kunnat, joissa ei ole postikonttoreita, voivat järjestää ennakkoäänestyksen
vain omissa virastoissaan, joita ovat esimerkiksi kunnanvirasto, kirjasto,
koulu ja erilaiset palvelukeskukset.
Näissä kunnissa toimitaan seuraavasti:
1. Väestörekisterikeskus lähettää elo-syyskuussa 2002 kunnalle ohjeet siitä,
miten kunta ilmoittaa sille yleisten ennakkoäänestyspaikkojensa tiedot.
2. Kunnanhallituksen on viimeistään 5.12.2002 tehtävä vaalilain 9 §:ssä tarkoitettu päätös kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista. Päätöksestä tulee käydä ilmi jokaisen ennakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite ja päivittäinen aukioloaika. Kunnanhallituksen on sen jälkeen huolehdittava, että sanotut tiedot ilmoitetaan Väestörekisterikeskukselle viimeistään 13.12.2002
sen määräämin tavoin (ks. edellinen toimenpide).
3. Väestörekisterikeskus huolehtii siitä, että sille 13.12.2002 mennessä ilmoitetut tiedot siirretään vaalitietojärjestelmän äänestyspaikkarekisteriin siten, että perjantaina 24.1.2003 rekisterissä olevat tiedot ovat lopullisia eikä
niitä enää voi muuttaa vuoden 2003 eduskuntavaaleihin. Kunnan on syytä
ennen 24.1.2003 varautua siihen, että Väestörekisterikeskus voi tarvittaessa
tarkistuttaa kunnalla äänestyspaikkarekisterin tietoja.
4. Kunnan keskusvaalilautakunta määrää viimeistään 31.1.2003 vaalitoimitsijat kunnan yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin.
5. Kunnan keskusvaalilautakunta tarvittaessa kouluttaa ja opastaa vaalitoimitsijat siten, että nämä suoriutuvat tehtävistään. Oikeusministeriö toimittaa
vaalitoimitsijoille perinteiset vaaliohjeet ja äänioikeusrekisterin käyttöohjeet
kuten aikaisemmissakin vaaleissa.
6. Ennakkoäänestys toimitetaan 5.-11.3.2003.

3. Muuta
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Kunnanhallituksen tulee saattaa tämä kirje myös kunnan keskusvaalilautakunnan tiedoksi.
Lisätietoja vaaleihin liittyvistä kysymyksistä antavat oikeusministeriössä
- vaalijohtaja, hallitusneuvos Jarmo Törneblom, puh. (09) 1606 7620, jarmo.torneblom@om.fi ja
- kehittämispäällikkö Arto Jääskeläinen, puh. (09) 1606 7572,
arto.jaaskelainen@om.fi.

LIITTEET:

Osastopäällikön sijainen
Vaalijohtaja

Jarmo Törneblom

Kehittämispäällikkö

Arto Jääskeläinen

1) Luettelo kunnista, joissa on Postin tarjoamia postikonttoreita. Tämä liite
lähetetään vain niille 268:lle kunnalle, joissa ei ole postikonttoreita.
1a) Luettelo kunnista, joissa on Postin tarjoamia postikonttoreita. Tämä
liite lähetetään vain niille 164:lle kunnalle, joissa on postikonttoreita.
2) Malli kunnan ja Suomen Posti Oyj:n väliseksi sopimukseksi ennakkoäänestyksen järjestämisestä postikonttoreissa vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Tämä liite lähetetään vain niille 164:lle kunnalle, joissa on postikonttoreita.

TIEDOKSI: Väestörekisterikeskus (kirje ja liite 1)
Suomen Kuntaliitto / lakiasiat (kirje ja liite 1)

