
 

TEÂĐTÕS EEʹJJ 2017 KÅʹDDVAALIN 
 

Lääʹddjânnam juâkkââtt kooʹddid, koin lij vuâđđlääʹjj mieʹldd jiõččvaaldšem. Kååʹdd vaʹsttee 
määŋgain jälsteejid kuõskkjin aaʹššin. 
 
Kooʹddi pââimõs mieʹrreei organ lij aassji vaʹlljeem väʹlddõs. Väʹlddõõzz vuässla leʹbe 
väʹlddõsneeʹǩǩ vaʹlljeet kåʹddvaalin neellj ekka vuârai. Puõʹtti kåʹddvaal liâ pâʹsspeeiʹv 
9.4.2017. 
 
Kåʹddvaalin vueiʹtte jiõnsted da äʹlǧǧed võboršeʹǩǩen Lääʹddjânnam meerla di tiõttum 
oudldõõzzin kååʹddest jälsteei jeeʹres jânnmi meerla. Jiõnstummuš lij Lääʹddjânnmest 
jiõččvääldlaž.  
 

Ahvenanmaa mäddkååʹdd vuuʹdest jeät õʹnnu kåʹddvaalid tän eeʹjj 2017. 
 

Jiõnstemvuõiggâdvuõtt – ǩii vuäǯǯ jiõnsted 
 
Vuäǯǯak jiõnsted kåʹddvaalin, jõs leäk Lääʹddjânnam leʹbe koon-ne jeeʹres Euroop 
unioʹnne kuulli jânnam, Islaanntt leʹbe Taarr meerlaž da teâudak puõʹtti oudldõõzzid:   
 

 teâudak mââimõõžžâst vaalpeiʹvven (9.4.2017) 18 eeʹǩǩed 

 tuʹst lij dommkåʹdd Lääʹddjânnmest mââimõõžžâst 17.2.2017 
 
Jõs leäk mõʹnne jeeʹres jânnam meerlaž, vuäʒʒak jiõnsted kåʹddvaalin, jõs 
  

 teâudak mââimõõžžâst vaalpeiʹvven (9.4.2017) 18 eeʹǩǩed 

 tuʹst lij leämmaž dommkåʹdd Lääʹddjânnmest pueʹtǩǩeekani põõššjen uuʹccmõsân 
kueiʹt eeʹjj ääiʹj ouddâl 17.2.2017 

 
Dommkåʹdd meäʹrtââvv dommkååʹddlääʹjj vuâđain. Tääuʹjmõsân dommkåʹdd lij tõt kåʹdd, 
koʹst jälstak.  
 
 
Eeʹjj 2017 kåʹddvaalin dommkåʹdd meäʹrtââvv tõn mieʹldd, mii kåʹdd lij mieʹrǩǩuum jiõnsteei 
dommkåʹdden narodregister-riâššmõʹšše 17.2.2017 čiâss 24. 
 
Taarbšeen vuäitak taʹrǩǩeed dommkåʹdd teâđ maistraattâst 



 

 
Kåʹddvaalin vuäǯǯ jiõnsted tåʹlǩ jiijjâs dommkååʹdd võboršeeʹǩǩ. 

 

Iʹlmmtõs jiõnstemvuõiggâdvuõđâst puätt domoi 
Narodregisterkõõskõs da maistraatt âʹnne jiõnstemvuõiggâdvuõttregisteer, koʹst liâ puki 
jiõnstemvuõiggâdvuõttneeʹǩǩi teâđ. 
Jiõnstemvuõiggâdvuõttregisteera ij taarbâž iʹlmmtõõttâd jeäʹrben.  
 
Maistraatt vuõlttad mââimõõzzâst 16.3.2017 iʹlmmtõõzz jiõnstemvuõiggâdvuõđâst leʹbe 
iʹlmmtõskoort juâkksiʹžže jiõnstemvuõiggâdvuõttnekka, ǩeän addrõs lij teâđast.  
Iʹlmmtõskoortâst liâ vuäʹppõõzz jiõnstummšest. 
 

Vaalââʹntemvuõtt – ǩii vuäǯǯ leeʹd võboršeʹǩǩenʹ 
Leäk vaalânnsaž leʹbe vuäitak äʹlǧǧed võboršeʹǩǩen tuu dommkååʹdd kåʹddvaalin, jõs 
teâudak puõʹtti oudldõõzzid: 
  

 kåʹdd, koʹst joordak äʹlǧǧed võboršeʹǩǩen, lij tuu dommkådd 

 tuʹst lij jiõnstemvuõiggâdvuõtt koon-ne kååʹddest 

 jiõk leäkku väjjvääldsaž leʹbe peâmmam vueʹlnn åårrai. 
 

Måtam valdia veʹrǧǧoummu da kååʹdd jååʹđteei veʹrǧǧoummu da tuâjjla jiâ leäkku kuuitâǥ 
vaalânnsa. 
 

 

Võboršeeʹǩǩi piijjmõš kåʹddvaalid 
 
Kåʹddvaalin vueiʹtte piijjâd võboršeeʹǩǩid 
 

 registõllum paaʹrti 

 jiõnstemvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ, kook liâ vuâđđääm vaʹlljeemõhttõõzz,  
 

Vaʹlljeemõhttõõzz alttummša taarbšet kååʹdd jälsteejin uuʹccmõsân lååi 
jiõnstemvuõiggâdvuõttneʹǩǩed, måttmin uuʹccab kooʹddin pâi kolmm leʹbe vitt jälsteei. 
 
Kuõiʹtest leʹbe määŋgast paaʹrtest lij vuõiggâdvuõtt raajjâd vaal-lett.  
Kuõiʹtest leʹbe määŋgast vaʹlljeemõhttõõzzâst lij vuõiggâdvuõtt raajjâd õhttsažlistt.  
 
Paaʹrtest, vaal-leettast leʹbe õhttsažliistâst vuäǯǯa leeʹd kååʹddest jäänmõsân pieʹllneb 
vuâra tõt mieʹrr ǥu kâʹll väʹlddõsneeʹǩǩ vaʹlljeet. Väʹlddõõzzid vaʹlljeet kååʹdd aassilååǥǥast 
šõddeeʹl uuccmõsân 13–79 väʹlddõsneʹǩǩed. 
 
Ǩeäʹst-aa võboršeeʹǩǩest lij jiijjâs nââmar. Võboršeeʹǩǩin raajât põʹmmja teäddum 
võboršeǩliisti kuällas, koozz võboršeeʹǩǩ miârkat nââmarjiârǥâst ääʹljeeʹl nââmrest 2. 
Võboršeeʹǩǩ liâ kuällsest jerruum paaʹrti mieʹldd da õhttsažliisti mieʹldd. Juõʹǩǩ 
võboršeeʹǩǩest kuällsin liâ puõʹtti teâđ: nõmm, võboršeǩnââmar da ämmat. Lââʹssen 
võboršeǩliisti kuällsest šâdd õlmmsa 



 

 

 kook paaʹrti liâ raajjâm vaal-leett 

 kook vaʹlljeemõhttõõzz liâ raajjâm õhttsažliist 

 kook paaʹrti jiâ kuul vaal-littu. 

 kook võboršeeʹǩǩ liâ õhttsažliist åålǥbeäʹlnn åårrai võboršeeʹǩǩ 
 

Võboršeǩliisti kuällas raajât 9.3.2017. 

 

Jiõnstemääiʹj 
,  
Jiõnsted vuäitak vaalpeiʹvven pâʹsspeeiʹv 9.4.2017 leʹbe ouddâl vaalpeeiʹv ouddǩiõʹtte 
jiõntummšest. Jiõnsted vuäitak tåʹlǩ õõut vuâra. Kueiʹt vuâra jiõnstummšest lij šiõttuum 
polstjõs kriminaal-lääʹjjest. 
 
Ouddǩiõʹtte jiõnstummuš: 
 
Ouddǩiõʹtte jiõnstummuš älgg seärad 29.3.2017. 
 
Ouddǩiõʹtte jiõnstummuš poott ålggjânnmest sueʹvet 1.4.2017 da Lääʹddjânnmest 
mââibaarǥ 4.4.2017. Måttmin ouddǩiõʹtte jiõnstempaaiʹǩin lij vuäʹnkab jiõnstemäiʹǧǧ.  
 
Jiõnsted vuäitak ooudbeäʹlnn koon ouddǩiõʹtte jiõnstempääiʹǩest haaʹlääk dommjânnmest 
leʹbe ålggjânnmest. Ouddǩiõʹtte jiõnstempääiʹǩ liâ 
 

 dommjânnmest kooʹddi mieʹrreem ouddǩiõʹtte jiõnstempääiʹǩ, tääuʹjben 
ouddmiârkkan kooʹddi pravleeʹnn’ja leʹbe pååʹšt  

 määŋg Lääʹddjânnam eeʹttkâʹsttõõzz ålggjânnmest 

 stroitteʹl, mâʹte hospitaal, sosiaalhuõl tuåimmjemjuâkkaz da polstjemstroitteʹl.  
Stroittlin vueiʹtte jiõnsted tåʹlǩ toʹben håiddamnalla åårrai leʹbe tõk valddum persoon. 

 dommjânnam käärab, kook liâ ålggjânnmest ouddǩiõʹtte jiõnstem poodd. Käärbest 
vuäǯǯ jiõnsted tåʹlǩ käärab personkåʹdd, määtkla jiâ vueiʹt jiõnsted käärbest. 

 
 
Jiõnstummuš vaalpeiʹvven: 
 
Vaalpeeiʹv jiõntummuš lij pâʹsspeeiʹv 9.4.2017 čiâss 9–20.  
 
Vuäitak jiõnsted vaalpeiʹvven tåʹlǩ tõn kååʹddest da tõn jiõnstempääiʹǩest, kååʹtt lij 
mieʹrǩǩuum tuʹnne vuõlttuum iʹlmmtõskoʹrtte 
 
Dommjiõnstummuš: 
 
Jiõnstemvuõiggâdvuõttneǩ, koon liikkummuš lij pannvââi leʹbe mõõn-ne jeeʹres 
vaiggâdvuõđ tueʹǩǩen, ij-ǥa piâzz mõõnnâd takai jiõnstempäikka, vuäitt jiõnsted dååma 
ouddǩiõʹtte jiõnstempoddân. Dommjiõnstummša âlgg iʹlmmtõõttâd mââimõõzzâst 
mââibaarǥ 28.3.2017 ouddâl čiâss 16. 



 

 
lʹmmtõõttmõš tuejjeet dommkååʹdd kõõskõsvaal-luʹvddkådda.Seämma täälast jälsteei 
roodnairuåđpeâmmai vuäitt tiõttum oudldõõzzin jiõnsted še seämma vuâra. 

Nääiʹt jiõnstak 
 
Jiõnstumuš tuejjeed jiõnstemsââʹjest. Vuäitak jiõnsted tåʹlǩ õõut võboršeeʹǩǩ, kååʹtt lij 
mieʹrǩǩuum jiijjad kååʹdd võboršeǩliisti kuällsa. 
 
1) Tuõđâšt personvuõđad vaalveʹrǧǧnekka leʹbe čuäʹjet paass, personkoort, 
vuejjamkoort leʹbe jeeʹres vaʹstteei äʹššǩeeʹrj. Vaalveʹrǧǧneǩ oudd tuʹnne jiõnstemliipp. 
 
2) Mõõn jiõnstemsâjja. Jiõnstemsââʹjest vuäǯǯ leeʹd tåʹlǩ õhtt jiõnsteei. 
 
3) Pii jiõnstemliʹppe tõn võboršeeʹǩǩ nââmar, koon jiõnstak. Vuäǯǯak jiõnsted tåʹlǩ 
õõut võboršeeʹǩǩ. Nââmarpäiʹǩǩ lij kruuggtum jiõnstemliipp siiʹsǩbeäʹlnn da tieuʹd kruugg 
võboršeeʹǩǩ nââmrin. Jeäʹl ceert jiõnstemliʹppe ni mâiʹd jeeʹres, leša tåʹlǩ võboršeeʹǩǩ 
nââmar. Pii jiõnstemliipp mäccad nuʹtt, što nââmar kuâđđai siiʹsǩbeälla. Nääiʹt seilltak 
vaalkäittmõõžž.  
 
4) Viiǥǥ mäccad pijjum liipp vaalveʹrǧǧnekka. Vaalveʹrǧǧneǩ šteemplâstt liippad 
 
5a) Jõs jiõnstak vaalpeiʹvven, kõõččâd šteemplõsttum lipp vaalčõkka.  
 
5b) Jõs jiõnstak ouddǩiõʹtte jiõnstummšest, vaalveʹrǧǧneǩǩ oudd vaalkuõr, koozz piijak 
šteemplõsttum liipp da liʹjmmjak vaalkuõr ǩidd. 

Jõs jiõk jiõčč pââst tiuddeet jiõnstemliipp, vuäǯǯak ââʹnned jiõnstummšest vaʹlljuum 
vieʹǩǩteei leʹbe vaalvieʹǩǩteei. Vieʹǩǩteei ij vuäǯǯ leeʹd võboršeʹǩǩen åårrai person. 
Vieʹǩǩteejest lij peittastââʹnnemõõlǥtummuš, što son seillad vaalkäittmõõžž leʹbe âânn 
jiõnstem õhttvuõđâst vuäǯǯam teâđaid peittlõõzzâst. 

 

Lââʹssteâđ 
 

 Lââʹssteâđaid vaalin oudd kååʹdd kõõskõsvaal-luʹvddkådd. Persoonlaid 
jiõnstemvuõiggâdvuõđ kuõskkjid kõõččmõõžžid vaʹsttat maistraatt. Kuhttu addrõõzz 
da teʹlfon-nââmar liâ iʹlmmtemkoortâst.  

 Ouddǩiõʹtte jiõnstempaaiʹǩi addrõõzz da äävaiåårramääiʹj, võboršeǩregister di 
jeeʹres teâđ vaalin liâ vuõiggâdvuõttministeria vaalseeidain addrõõzzâst 
www.vaalit.fi.  

 Teâđ kåʹddvaali võboršeeʹǩǩin liâ vuõiggâdvuõttministeria vaalseeidain 
pâʹzzlâšttammannu alggbeäʹl mõõneeʹst da teâđ ouddǩiõʹtte jiõnstempaaiʹǩin 
ođđeeʹjjmannu looppâst.  

 
 
 
 



 

Narodregisterkõõskõs 7.11.2016 


