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Hallituksen esitys Eduskunnalle vaalilainsäädännön tarkistami
seksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Useat valtiollisten vaalien ja kunnallisvaalien 
toimittamista koskevat säännökset ovat osittain 
vanhentuneet. Väestörekisterikeskuksen parantu
nut palvelukyky on tehnyt mahdolliseksi nopeut
taa vaaliluettelojen laadintaa. Kansanedustajain 
vaaleista annetun lain ja kunnallisvaalilain yh
denmukaistaminen on edelleen tarkoituksenmu
kaista. 

Mainituista syistä kansanedustajain vaaleista 
annetun lain, tasavallan presidentin valitsijamies
ten vaaleista annetun lain ja kunnallisvaalilain 
eräiden säännösten tekninen uudistaminen on 
käynyt tarpeelliseksi. Esitykseen on koottu ne 
ehdotukset, joihin aikaisempien vaalien koke
mukset, tekniikan kehittyminen ja olosuhteissa 
tapahtuneet muutokset ovat antaneet aiheen. 
Vaaliluettelojen laadinnan nopeutuessa ehdote
taan hajotusvaalien aikataulua tarkistettavaksi si
ten, että vaalitoimitus olisi ensimmäisenä sun-
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nuntaina ja sitä seuraavana maanantaina 75 päi
vän kuluttua siitä, kun tasavallan presidentin 
määräys uusien edustajainvaalien toimittamisesta 
on julkaistu. 

Esityksessä ei ole puututtu vaalilainsäädännön 
keskeisiin säännöksiin. Ahvenanmaan maakun
nan vaalipiiristä valtiollisissa vaaleissa valittavan 
edustajan ja valitsijamiehen vaalitapa ehdotetaan 
kuitenkin Ahvenanmaan maakuntapäivien esi
tyksestä muutettavaksi osittain suhteelliseksi. Ta
savallan presidentin valitsijamiesten vaaleista an
nettuun lakiin lisättäisiin viittaussäännös, jonka 
mukaan näissä vaaleissa kuten kansanedustajain 
vaaleissa ja kunnallisvaaleissa voitaisiin perustaa 
valitsijayhdistyksiä ja muodostaa yhteislistoja. 

Uudistuksia olisi mahdollista soveltaa 1 päivän 
syyskuuta 1985 jälkeen toimitettavissa vaaleissa 
edellyttäen, että lainmuutokset hyväksytään vuo
den 1984 aikana. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Voimassa olevaa lakia kansanedustajain vaaleis
ta (391169) on muutettu vuonna 1971, 1972, 
1973, 1975, 1977 ja 1978 annetuilla laeilla 
(490/71, 358/72, 808/73, 319/75, 492/77 ja 
9671 78), lakia tasavallan presidentin valitsija
miesten vaaleista (392/69) vuonna 1972 ja 1977 
annetuilla laeilla (359/72 ja 491177) ja kunnallis
vaalilakia (361/72) vuonna 1975 ja 1976 anne
tuilla laeilla (935/75, 332/76 ja 336/76). Muu
toksista huolimatta vaalilainsäädännön kehittä
minen on edelleen ajankohtaista ja tarpeellista. 

Väestörekisterikeskuksessa on laadittu selvitys 
ja ehdotus valtiollisten vaalien vaaliluetteloiden 
laatimismenettelyn uudistamisesta (väestörekiste
rikeskuksen ehdotus- ja selvityssarja 11 1979). 
Tämän mukaisesti uudistettaisiin vaaliluetteloi
den laatiruismenettely kokonaisuudessaan. Kun 
voimassa olevien lakien mukaan valtiollisissa vaa
leissa vaaliluettelot on laadittava jokaisena vuon
na, tarkoituksena olisi siirtyä yhdenmukaiseen 
vain lähimpiä tiedossa olevia vaaleja varten ta
pahtuvaan vaaliluetteloiden laadintaan. Luettelo
jen laadinta nopeutuisi nykyisestään. Ehdotuk
seen sisältyy myös muita teknisiä uudistuksia. 

Tässä esityksessä ehdotetaan vaaliluettelojen 
laadimaa muutettavaksi sekä valtiollisissa vaaleis
sa että kunnallisvaaleissa. Esitys rakentuu väestö
rekisterikeskuksen ehdotuksen pohjalle. Esityk
seen sisältyvät säännökset vaaliluettelojen laadin
nasta on kirjoitettu siten, että ne olisivat mahdol
lisimman yhdenmukaiset kaikissa vaaleissa. 

Vaaliluettelojen laadinnan nopeutuessa on tar
koituksenmukaista samalla tarkistaa sitä aikaa, 
jonka kuluessa ennenaikaiset edustajainvaalit eli 
niin sanotut hajotusvaalit on toimitettava uusien 
edustajainvaalien toimittamista koskevan mää
räyksen julkaisemisen jälkeen. Kun nykyisin uu
det edustajainvaalit toimitetaan vaalimääräyksen 
ajankohdasta riippuen noin 75-110 päivän ku
luttua vaalimääräyksen julkaisemisesta, esityksen 
mukaan vastaava aika olisi 76-83 päivää. 

Jo aikaisemmin on valtiollisten vaalien ja kun
nallisvaalien toimittamista koskevien menettely-

saannösten yhdenmukaistamista pidetty tarkoi
tuksenmukaisena. Tässä esityksessä on yhdenmu
kaistamista edelleen laajennettu. Sen mukaisesti 
esitykseen sisältyy vaaliluetteloita vastaan tehty
jen oikaisuvaatimusten käsittelyä ja vaalivalituk
sia koskevia muutosehdotuksia. Myös äänestysa
luejako ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi valti
ollisissa vaaleissa ja kunnallisvaaleissa. Vaaliaika
tauluja ei kuitenkaan ole pyritty yhdenmukaista
maan, paitsi jos se jossakin kohtaa on havaittu 
välttämättömäksi. Kunnallisvaaleissa ei niin kireä 
aikataulu ole tarpeen kuin hajotusvaalien vuoksi 
kansanedustajain vaaleissa. 

Eräiden vaalilainsäädäntöön sisältyvien määrä
päivien ja -aikojen noudattaminen on vaikeutu
nut sen jälkeen, kun posti- ja telelaitoksen toimi
paikat on pidetty lauantaisin kiinni. Eduskunnan 
valtiovarainvaliokunta on mietinnössään n:o 35/ 
1979 vp. valtiovarain hoidosta ja tilasta sekä 
valtiontilintarkastajain kertomuksesta vuodelta 
1977 pitänyt tärkeänä, että ulkomailla tapahtu
van ennakkoäänestyksen osalta määräyksiä muu
tetaan niin, ettei äänten huomiotta jättämistä 
myöhästymisen vuoksi tapahtuisi. Näistä syistä 
ehdotetaan eräitä määräpäiviä ja -aikoja muutet
tavaksi. Tämän johdosta ennakkoäänestys päät
tyisi kotimaassa yhtä vuorokautta nykyistä aikai
semmin ja aloitettaisiin sekä kotimaassa että 
ulkomailla kahta vuorokautta nykyistä myöhem
min. Vuonna 1978 tehdyn lainmuutoksen mu
kaan on jo nykyisin mahdollista asetuksella säätää 
niistä Suomen edustustoista, joissa äänestys kes
tää lyhyemmän ajan kuin koko ennakkoäänestys
ajan. 

Paitsi edellä mainittuja tietokonetekniikan ke
hittymisestä johtuvia muutoksia vaaliluettelojen 
laadinnassa esitys sisältää muitakin uuden teknii
kan mahdollistamia uudistuksia. Tärkeimpiä 
niistä ovat vaaliluettelojen nähtävänäpitoajan tar
kistaminen ja vaaliasiakirjojen sinetöiruistavan 
muuttaminen. Lisäksi kansanedustajain vaaleista 
annettuun lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös 
siitä, että vaalipiirin vaaliluetteloon otetulle, jon
ka vaaliluetteloon merkittyä osoitetta voidaan 
pitää luotettavana, on lähetettävä ilmoituskorttia 
vastaava ilmoitus vaaleista. 
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Voimassa olevan vaalilainsäädännön mukaan 
sokealla on oikeus käyttää äänestysmerkinnän 
tekemisessä apuna valitsemaansa henkilöä. Esi
tyksessä ehdotetaan tätä oikeutta laajennettavaksi 
yleensä vammaiseen, jonka kyky tehdä äänestys
merkintä on oleellisesti heikentynyt. 

Esitykseen sisältyy myös säännös, jonka tarkoi
tuksena on turvata vaalisalaisuuden säilyminen 
pienissä äänestysalueissa. 

Lisäksi esityksessä on useita sellaisia muutoseh
dotuksia, joilla pyritään yhdenmukaistamaan la
kia kansanedustajain vaaleista ja kunnallisvaalila
kia ja kehittämään molempien lakien sanontaa. 

Kaikkien edellä mainittujen muutosehdotus
ten tarkoituksena on sekä kansanedustajain vaa
lien ja tasavallan presidentin valitsijamiesten vaa
lien että kunnallisvaalien toimittamisen teknisten 
edellytysten ja vaaleissa noudatettavan menette
lyn kehittäminen. Eräät kunnallisvaalilakiin eh
dotetut muutokset johtuvat vuonna 1976 anne
tusta kunnallislaista. 

Vaalilainsäädännön nyt kysymyksessä olevan 
tarkistamisen yhteydessä on harkittavana ollut 
joitakin vaihtoehtoja äänestämisen helpottami
seksi. Eräitä niistä ehdotetaan toteutettavaksi. 
Ennakkoäänestys päättyisi postitoimipaikoissa en
nakkoäänestyksen lopettamispäivänäkin kello 
16:n sijasta postin normaalina sulkemisaikana. 
Lähetekirjeen täyttämistä ennakkoäänestyksessä 
helpotettaisiin. Äänioikeutetuille lähetettävään 
ilmoitukseen merkittäisiin myös vaalipiiri sitä 
koskevien erehdysten välttämiseksi. Ennakkoää
nestyspaikkoina oleviin laitoksiin lisättäisiin inva
liidihuoltolaissa (907/46) tarkoitetut palvelutalot 
ja niitä vastaavat palveluasuntolaryhmät. Sen 
sijaan ei ole katsottu mahdolliseksi sellaisen jär
jestelmän luomista, että vaalitoimikunnat, jotka 
huolehtivat äänestyksen järjestämisestä laitoksis
sa, kiertäisivät myös niiden yksityisten henkilöi
den luona, joiden ei ole mahdollista käydä 
äänestämässä ennakkoäänestyspaikkana olevassa 
postitoimipaikassa eikä äänestyspaikalla varsinai
sina vaalipäivinä. Rajanveto siinä, keiden luona 
vaalitoimikunta olisi velvollinen käymään, olisi 
vaikeaa. Maaseudulla toimikunnan toiminta olisi 
hankalaa ja saaristossa ja syrjäseuduilla usein 
mahdotonta. 

Lainmuutoksella (319/75) palautettiin kansan
edustajain vaaleista annettuun lakiin säännökset, 
joiden nojalla näissä vaaleissa voidaan ehdokkai
den asettamiseksi perustaa valitsijayhdistyksiä ja 
muodostaa yhteislistoja. Vastaavaa muutosta ei 
tuolloin tehty tasavallan presidentin valitsijamies-

ten vaaleista annettuun lakiin. Tämä erilaisuus 
ehdotetaan nyt poistettavaksi lisäämällä valitsija
miesvaalilain 12 §:ään viittaussäännös edustajain
vaalilain 3 a lukuun, jossa on säädetty valitsijayh
distyksistä ja yhteislistoista. 

Esitykseen sisältyy Ahvenanmaan maakunnan 
vaalipiiristä valtiollisissa vaaleissa valittavan edus
tajan ja valitsijamiehen sekä näiden varamiehen 
vaalitapaa koskeva muutos. Nykyisin Ahvenan
maan maakunnan vaalipiirissä valitaan edustajak
si ja valitsijamieheksi eniten ääniä saanut ehdo
kas ja varamieheksi tulee samassa ehdokaslistassa 
mainittu varamies. Ahvenanmaan maakuntapäi
vien vuonna 1978 tekemän esityksen mukaisesti 
ehdotetaan Ahvenanmaan maakunnan vaalipii
rissä siirryttäväksi osittain suhteelliseen vaalita
paan. Valitsijayhdistykset nimeäisivät kukin yh
den ehdokkaan ja voisivat yhdistyä yhteislistaksi, 
jolla saisi olla enintään neljä ehdokasta. Eniten 
ääniä saanut yhteislista tai, jos yhteislistaa ei ole, 
ehdokas saisi edustajan tai valitsijamiehen pai
kan. Yhteislistan sisäpuolella suurimman ääni
määrän saanut ehdokas tulisi valituksi ja toiseksi 
suurimman äänimäärän saanut tulisi hänen vara
miehekseen. Vaalien tulos laskettaisiin siten sa
moin kuin valitsijayhdistysten ja yhteislistojen 
osalta muuallakin valtakunnassa tehdään. 

Oikeusministeriö on asettanut 1.6.1983 työ
ryhmän selvittämään erikseen mahdollisuuksia 
valtiollisten vaalien tuloslaskennassa käytettävien 
menetelmien kehittämiseksi ja laatimaan tarpeel
lisiksi katsomansa ehdotukset. Työ ryhmän tulee 
saada työnsä valmiiksi 31. 3. 1984 mennessä. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esitykseen sisältyvistä ehdotuksista olisi talou
dellisesti merkittävin se, jonka mukaan vaaliluet
telot laadittaisiin valtiollisissa vaaleissa vain lä
himpiä tiedossa olevia vaaleja varten, kun ne 
voimassa olevan järjestelmän mukaan on laaditta
va jokaisena vuonna. Tästä aiheutuisi sellaisina 
vuosina, jolloin vaaleja ei toimiteta, arviolta noin 
800 000 markan suuruinen säästö. Myös niinä 
vuosina, jolloin vaalit toimitetaan, uusi järjestel
mä olisi hieman nykyistä halvempi. Jos sen sijaan 
samalle vuodelle osuisi kaksien vaaliluetteloiden 
kirjoittaminen, vaaliluettelojen laatimisesta ai
heutuvat menot lähes kaksinkertaistuisivat. Esi
tyksellä ei olisi muita olennaisia taloudellisia 
vaikutuksia nykytilanteeseen nähden. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki kansanedustajain vaaleista 

1 §. Kuntajaon muutosten ja eräiden kuntien 
nimen muuttamisen johdosta on vaalipiirijakoa 
koskevan 1 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohtaa 
tarkistettava. Vaalipiirien rajat eivät sen johdosta 
muutu. 

2 §. Säännöstä kansanedustajain paikkojen ja
osta vaalipiirien kesken on sanonnallisesti tarkis
tettava, koska vaaliluettelojen laadimaa koskevan 
ehdotuksen mukaan äänestysalueiden vaaliluette
lot eivät kaikissa tapauksissa perustuisi vaalivuot
ta edeltävän vuoden henkikirjoitukseen. Sana 
asetuskokoelma on muutettava sanaksi säädösko
koelma. Varsinaisia asiallisia muutoksia ei 2 
§:ään tehtäisi. 

3 a §. Vaalipiirin keskuslautakunnan toimi
kaudesta, päätösvaltaisuudesta ja uuden jäsenen 
valitsemisesta toisen sijaan ehdotetaan säädettä
väksi tässä uudessa pykälässä. Se liittyy läheisesti 
3 §:ään, joka koskee keskuslautakunnan asetta
mista. Pykälän 1 ja sanontaa lukuun ottamatta 3 
momentti vastaavat nykyistä 9 §:n 1 ja 2 mo
menttia ja pykälän 2 momentti vastaa nykyistä 10 
§:ää. Pykälässä ei ole asiallisia muutoksia. 

6 §. Vaaliluettelojen laadinnan nopeuttami
nen ja muu kehittäminen edellyttävät, että sekä 
valtiollisissa vaaleissa että kunnallisvaaleissa voi
daan käyttää samaa äänestysaluejakoa. Säännös 
tästä kuuluisi sopivimmin kunnallisvaalilakiin. 
Tämän vuoksi nyt esillä olevassa 6 §:ssä olisi vain 
viittaussäännös kunnallisvaalilain 3 §: ään. 

8 §. Säännös vaalitoimikunnan varajäsenten 
lukumäärästä ehdotetaan eräissä tapauksissa tar
vittavan varajäsenten suuremman määrän vuoksi 
kirjoitettavaksi vastaavalla tavalla kuin vaalilauta
kunnan varajäsenten osalta. 

Ehdotuksen mukaan vaalilautakuntien ja vaali
toimikuntien varajäsenet on asetettava siihen jär
jestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jollei 
tällaista täydennystä tehdä, olisi varajäsenet uu
den kunnallislain 69 §:n 1 momentin nojalla 
valittava henkilökohtaisiksi varajäseniksi. Varajä
senten järjestys ilmaisisi selvästi, kuka varajäsenis
tä kulloinkin tulisi poissa olevan jäsenen sijaan. 

Näin voitaisiin turvata vaaliviranomaisten päätös
valtaisuus kaikissa tilanteissa. 

9 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. Sen si
sältämät säännökset on otettu uuteen 3 a §:ään. 

10 §. Pykälän ensimmäiseen momenttiin on 
tehtävä 3 a §:stä johtuva muutos. Ehdotetussa 
uudessa toisessa momentissa säädettäisiin kun
nanhallituksen oikeudesta määrätä vaalilautakun
taan ja vaalitoimikuntaan väliaikainen varajäsen, 
koska käytännössä on aiheutunut hankaluutta ja 
viivästystä siitä, että väliaikaisenkin varajäsenen 
määrääminen on ollut saatettava kunnanvaltuus
ton päätettäväksi. Ehdotettua uutta toista mo
menttia vastaava säännös sisältyykin nykyisin 
kunnallisvaalilakiin, sen 6 §: n 2 momenttiin. 

11 §. Koska äänestysaluejako valtiollisissa vaa
leissa ja kunnallisvaaleissa olisi sama ja siitä 
säädettäisiin kunnallisvaalilaissa, olisi 11 § tar
peettomana kumottava. 

2/uku (12-25 e §). Kansanedustajain vaaleis
ta annetun lain 2 luku ehdotetaan yleisperuste
luissa mainituista syistä uudistettavaksi koko
naan. Ehdotuksen mukaan vaaliluettelot laadit
taisiin vain lähimpiä tiedossa olevia vaaleja var
ten, kun ne voimassa olevan lain mukaan on 
laadittava jokaisena vuonna. Tietokonetekniikan 
kehittyminen on tehnyt mahdolliseksi nopeuttaa 
vaaliluetteloiden laadimaa niin, että luettelot 
ehditään kirjoittaa hajotusvaaleissa vaalimääräyk
sen jälkeen riittävän ajoissa ennen vaaleja. Tä
män vuoksi ehdotetaan vaaliluettelot laadittaviksi 
uutta, aikaisempaa nopeampaa vaaliaikataulua 
noudattaen samalla tavalla kaikissa valtiollisissa 
vaaleissa. 

12 §. Ehdotettu pykälä sisältää perussäännök
set edustajainvaaleissa käytettävistä vaaliluette
loista. Tarkemmat säännökset vaaliluetteloista ja 
siitä, minkä viranomaisten tehtävänä luettelojen 
laadinta on, olisivat seuraavissa pykälissä. 

Voimassa olevan 12 §:n mukaan äänestysaluei
den vaaliluettelot sisältävät vaalivuotta edeltävä
nä vuonna Suomessa henkikirjoitetut vaalioikeu
tetut ja vaalipiirien vaaliluettelot muut vaalioi
keutetut. Vaaliluettelojen laadinnan nopeutumi
sen vuoksi ehdotetaan, että jos edustajainvaalien 
vaalitoimitus päättyisi syyskuun 1 päivänä tai sen 
jälkeen, äänestysalueiden vaaliluettelot laadittai-
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siin samana eli vaalivuonna toimitetun henkikir
joituksen perusteella. Jos siten hajotusvaalien 
vaalitoimitus päättyisi kyseisenä vuonna syyskuun 
1 päivänä tai sen jälkeen, äänestysalueiden vaali
luettelot perustuisivat vuotta myöhempään hen
kikirjoitukseen kuin voimassa olevan lain mu
kaan. 

13 §. Ehdotetun 12 §:n mukaisesti äänestys
alueiden vaaliluetteloiden pohjaksi kirjoitettavat 
pohjaluettelot perustuisivat vaalivuotta edeltävä
nä vuonna tai, jos vaalitoimitus päättyy syyskuun 
1 päivänä tai sen jälkeen, vaalivuonna toimitet
tuun henkikirjoitukseen. 

Pohjaluettelot kirjoitettaisiin kuten nykyisin
kin kunnittain erikseen jokaisen äänestysalueen 
osalta. Kuten edellä 6 §:n kohdalla on todettu, 
äänestysaluejaosta säädettäisiin kunnallisvaalilain 
3 §:ssä. Sitä koskevan ehdotuksen mukaan päätös 
äänestysaluejaosta tehtäisiin tarvittaessa vuosit
tain tammikuussa, mutta päätöstä voitaisiin kun
tajaon muutoksen vuoksi tarkistaa myös kesken 
vuotta. Äänestysaluejakona edustajainvaaleissa 
noudatettaisiin vaalivuotta edeltävän vuoden ke
säkuun lopussa tai, jos vaalitoimitus päättyy 
syyskuun 1 päivänä tai sen jälkeen, vaalivuoden 
kesäkuun lopussa voimassa ollutta äänestysalueja
koa. Äänestysaluejako olisi tällöin sama valtiolli
sissa ja kunnallisissa vaaleissa. Ajankohdat taas 
määräytyvät pohjaluetteloiden laadinnassa tarvit
tavan tekniikan vaatimusten mukaan. 

Edustajainvaalilain voimassa olevan 13 §:n 
mukaan pohjaluetteloihin on myös otettu vaali
oikeutta vailla olevat paitsi niitä, jotka iän vuoksi 
ovat vaalioikeutta vailla. Kunnan keskusvaalilau
takunta on pohjaluettelot tarkastaessaan ylivii
vannut vaalioikeutta vailla olevien nimet. Ehdo
tettu 13 § poikkeaisi tästä, koska sen mukaan 
pohjaluetteloihin otettaisiin vain väestön keskus
rekisterissä olevien tietojen mukaan tulevissa vaa
leissa vaalioikeutetut henkilöt. Pohjaluetteloihin 
ei siten enää otettaisi kuolleita tai vaalioikeutta 
vailla olevia kuten ulkomaalaisia. 

Pohjaluettelot laadinaisiin kunnan keskusvaa
lilautakunnan ja vaalilautakuntien työn helpotta
miseksi äänestysalueittain aakkosjärjestyksessä. 
Tämän vuoksi luetteloissa ei enää mainittaisi 
omana ryhmänään niitä henkilöitä, jotka on 
henkikirjoitettu kunnassa, mutta joita ei ole 
merkitty minkään kiinteistön kohdalle. Kunnal
lisvaalilain äänestysaluejakoa koskevassa 3 §:n 1 
momentissa, jota sovellettaisiin myös edustajain
vaaleissa, on säännös siitä, mihin äänestysaluee
seen kuuluviksi nämä henkilöt määrätään. 

Ehdotetun 13 §:n 2 momenttiin otettaisiin 
säännökset hakemistokortistosta ja ilmoituskor
teista. Aakkosjärjestyksessä oleva hakemistakor
tista sisältäisi tiedot pohjaluetteloon otettujen 
henkilöiden nimistä, henkilötunnuksista ja hei
dän luettelojen kirjoitushetkellä tiedossa olevista 
osoitteistaan. Hakemistakortistot ovat edelleen 
tarpeen apuvälineinä vaalitoimituksessa, vaikka 
äänestysalueen vaaliluettelot kirjoitettaisiinkin 
aakkosjärjestyksessä. 

Ilmoituskortit lähetettäisiin hakemistokortis
tossa olevien osoitteiden perusteella. Ilmoitus
korttiin olisi kirjoitettava henkilön täydellinen 
nimi ja hänen syntymävuotensa kaksi viimeistä 
numeroa. Ehdotuksen mukaan kortissa saisi olla 
myös ohjeita menettelystä äänestettäessä. Niillä 
voitaisiin tarvittaessa kiinnittää äänestäjän huo
miota käytännössä tavallisimpiin virheisiin äänes
tettäessä sekä vähentää väärinkäsityksistä johtuvia 
oikaisuvaatimuksia. Lisäksi ilmoituskorttiin olisi 
otettava tieto siitä, missä vaalipiirissä asianomai
nen henkilö on vaalioikeutettu. Tällä voitaisiin 
osaltaan vähentää niitä käytännössä esiintyneitä 
tapauksia, joissa äänestäjä on sekoittanut vaalipii
rit keskenään. 

Pykälän 3 momentista kävisi ilmi, että vaalilu
ettelot laaditaan vain lähimpiä tiedossa olevia 
vaaleja varten. Pykälän 4 momentista puolestaan 
kävisi ilmi väestörekisterikeskuksen ja henkikir
joitusviranomaisten vastuu ja toimenpiteet poh
jaluetteloiden, hakemistokortistojen ja ilmoitus
korttien toimittamisessa kunnan keskusvaalilau
takunnalle. 

Pohjaluettelot olisi toimitettava kunnan kes
kusvaalilautakunnalle viimeistään 44. päivänä 
ennen vaaleja. Kun hajotusvaalien vaalitoimitus 
jäljempänä 46 §:n 2 momenttia koskevan ehdo
tuksen mukaan olisi ensimmäisenä sunnuntaina 
ja sitä seuraavana maanantaina 75 päivän kulut
tua hajotusmääräyksen julkaisemisesta, jäisi täl
löin pohjaluetteloiden kirjoittamiseen, niiden 
toimittamiseen asianomaisille henkikirjoitusvi
ranomaisille, henkikirjoitusviranomaisten suorit
tamaan tarkastukseen ja luetteloiden toimittami
seen edelleen kunnan keskusvaalilautakunnalle 
aikaa yleensä vähintään 32 ja enintään 38 päivää. 

14 §. Vaalioikeudesta kansanedustajain vaa
leissa on säädetty valtiopäiväjärjestyksen 6 § :ssä. 
Se, minkä äänestysalueen vaaliluetteloon vaalioi
keutettu otetaan, käy ilmi edellä ehdotetusta 13 
§:stä. Tämän vuoksi edustajainvaalilain 14 §:n 
voimassa olevan 1 momentin säännökset ovat 
tarpeetonta toistoa, joten niitä ei ole otettu 
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ehdotuksen 14 §:ään. Pykälään jäisivät sen sijaan 
säännökset pohjaluetteloiden tarkastamisesta 
kunnan keskusvaalilautakunnassa. 

Tarkastaminen olisi suoritettava olennaisesti 
nykyistä nopeammin eli seitsemässä päivässä. 
Koska pohjaluetteloissa ei enää olisi muita kuin 
väestön keskusrekisterissä olevien tietojen mu
kaan tulevissa vaaleissa vaalioikeutettuja, pohja
luetteloihin tehtävät muutokset supistuisivat 
murto-osaan nykyisin tehtävistä muutoksista. 
Nopeutunut tarkastus tekisi mahdolliseksi lähet
tää äänestäjille ilmoituskortit niin aikaisin, että 
ne varmasti ovat perillä ennen vaaliluettelojen 
nähtävänäpitoajan alkamista. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tyhjentä
västi niistä tapauksista, joissa kunnan keskusvaa
lilautakunnan olisi tehtävä pohjaluetteloihin 
muutoksia. Samasta asiasta on säädetty voimassa 
olevan edustajainvaalilain 14 §:n 2 momentissa. 

Pykälän 3 momentiksi otettaisiin uusi säännös, 
jonka mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan 
olisi heti ilmoitettava kirjallisesti väestörekisteri
keskukselle pohjaluetteloihin tehdyistä vaalioi
keutta koskevista muutoksista. Ilmoituksen pe
rusteella väestörekisterikeskus voisi tarkastaa, et
tei vaalipiirien vaaliluetteloihin tehdä äänestys
alueiden vaaliluetteloiden kanssa ristiriitaisia 
merkintöjä. 

15 §. Äänioikeutetuille lähetettävää ilmoitus
korttia koskeva perussäännös olisi ehdotuksen 
mukaan 13 §:n 2 momentissa. Tässä 15 §:ssä vain 
säädettäisiin ilmoituskortin lähettämisestä. Kun 
ilmoituskortit olisi lähetettävä äänioikeutetuille 
viimeistään 3 7. päivänä ennen vaaleja, jäisi il
moituskortin perille saapumiseen aikaa vähintään 
viisi päivää ennen vaaliluetteloiden nähtävänäpi
toaikaa, joka alkaa 32. päivänä ennen vaaleja. 

Koska ilmoituskortti lähetetään ennen vaalilu
etteloiden nähtävänäpitoajan alkamista, ehdote
taan edustajainvaalilain voimassa olevan 15 ja 
16 §:n keskinäinen järjestys muutettavaksi. 

16 §. Vaaliluettelojen nähtävänäpitoaika on 
säilynyt edustajainvaalilaissa muuttumattomana 
eli kuutena päivänä, vaikka vaaliluettelojen tar
kastaminen ei sen jälkeen, kun äänioikeutetuille 
säädettiin lähetettäväksi ilmoituskortti, enää ole 
siinä määrin tärkeää kuin aikaisemmin. Ehdote
tun 15 §:n muutoksen mukaan ilmoituskortti 
lähetettäisiin nykyistä aikaisemmin niin, että se 
varmasti ehtii perille ennen vaaliluettelojen näh
tävänäpitoajan alkamista. Ilmoituskortista ilme
nee muun muassa henkilön täydellisen nimen 
ohella hänen syntymävuotensa kaksi viimeistä 
numeroa ja hakemistokortistossa oleva osoitteen-

sa. Kortin saanut voi tällä perusteella vakuuttua 
tietojen oikeellisuudesta käymättä katsomassa 
vaaliluetteloa. Vaaliluetteloja tarkastamassa käy
neitten määrä onkin viime vuosina vähentynyt. 
Tämän vuoksi ehdotetaan vaaliluettelojen nähtä
vänäpitoaika lyhennettäväksi kolmeksi arkipäi
väksi kello 9-20 väliseksi ajaksi. Näiksi arkipäi
viksi ehdotetaan kolmea ensimmäistä arkipäivää, 
ei kuitenkaan arkilauantaita, 32. päivästä ennen 
vaaleja alkaen eli keskiviikkoa, torstaita ja perjan
taita. Jos jokin näistä päivistä olisi pyhäpäivä, 
siirtyisi vaaliluetteloiden nähtävänäpidon viimei
?en päivä maanantaiksi 27. päiväksi ennen vaale
Ja. 

Siitä, milloin ja missä vaaliluettelot ovat näh
tävinä, olisi annettava ennakolta hyvissä ajoin 
tieto sillä tavalla kuin kunnalliset ilmoitukset 
kunnassa julkaistaan. Sen sijaan kunnan äänes
tysalueista ei ilmoituskortissa olevien tietojen 
lisäksi ole tarpeen erikseen tiedottaa. Ehdotettu 3 
momentti poikkeaa tältä osin voimassa olevasta 
edustajainvaalilain 15 §:n 3 momentista. 

Väestörekisterikeskus tarvitsee muun muassa 
ilmoituskorttien laatimiseksi tiedot siitä, missä 
vaaliluettelot pidetään nähtävinä ja missä kunkin 
äänestysalueen äänestyspaikka on. Tämän vuoksi 
pykälän 4 momentiksi ehdotetaan otettavaksi 
viittaussäännös kunnallisvaalilain 3 a §:ään, jota 
koskeva ehdotus sisältyy jäljempänä olevaan eh
dotukseen kunnallisvaalilain muuttamisesta. 
Vaaliluetteloiden nähtävänäpitopaikka ja kunkin 
äänestysalueen äänestyspaikka olisivat periaat
teessa samat sekä edustajainvaaleissa että kunnal
lisvaaleissa. 

17-18 §. Voimassa olevan lain mukaan se, 
joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätet
ty pois äänestysalueen vaaliluettelosta tai merkit
ty siihen vaalioikeutta vailla olevaksi tai että 
häntä tarkoittava merkintä siinä muutoin on 
virheellinen, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati
muksen kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ehdo
tetun 17 §:n 1 momentin mukaan ei enää saisi 
tehdä oikaisuvaatimusta viimeksi mainitulla pe
rusteella. Henkilön tunnistaminen vaaliluettelos
sa olevan henkilötunnuksen nojalla on yleensä 
riittävä keino varmistua henkilöllisyydestä. Sellai
sen vähäisen esimerkiksi etu- tai sukunimeä kos
kevan virheen korjaaminen, joka ei vaikuta hen
kilön vaalioikeuteen, ei ole tarpeen oikaisuvaati
musteitse. Koska vaaliluetteloon ei enää otettaisi 
vaalioikeutta vailla olevia, on ehdotuksen 17 §:n 
1 momentista jätetty pois myös tämä peruste. 

Oikaisuvaatimuksen tekemiselle, siitä ilmoitta
miselle ja sen johdosta annettavalle selitykselle 
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varattua aikaa on muutettava vaaliaikataulun 
nopeuttamisen vuoksi. 

Oikaisuvaatimus olisi ehdotuksen mukaan teh
tävä viimeistään 23. päivänä ennen vaaleja ennen 
kello 16, jos oikaisuvaatimus koskee sen tekijää 
tai hänen puolisoaan, ja viimeistään 26. päivänä 
ennen vaaleja ennen kello 16, jos oikaisuvaati
mus koskee sitä, että toinen henkilö on oikeudet
tomasti merkitty äänestysalueen vaaliluetteloon 
äänioikeutetuksi. Vaaliluetteloiden nähtävänäpi
toaika päättyy 30. päivänä ennen vaaleja tai 
eräissä tapauksissa viikonvaihteen vuoksi 27. päi
vänä ennen vaaleja. Tämän jälkeen oikaisuvaati
muksen tekemiselle jäävä aika on lyhyt, mutta 
sitä on pidettävä riittävänä, koska oikaisuvaati
mus voidaan yleensä tehdä heti käyttäen hyväksi 
17 §:n 5 momentin mukaan valmiiksi painettua 
tai monistettua lomaketta. 

Oikaisuvaatimuksen tekemiselle varattu aika 
on edellä todetun mukaisesti lyhyempi silloin, 
kun oikaisuvaatimus koskee sitä, että toinen 
henkilö on oikeudettomasti merkitty äänestysalu
een vaaliluetteloon äänioikeutetuksi. Tämä joh
tuu siitä, että 18 §:n mukaisesti mainitulle 
henkilölle on varattava tilaisuus antaa oikaisuvaa
timuksen johdosta selityksensä. Ajan niukkuu
den vuoksi kunnan keskusvaalilautakunnan pu
heenjohtajan on heti ilmoitettava hänelle oikai
suvaatimuksesta pykälässä säädetyin tavoin. Seli
tys on annettava viimeistään 20. päivänä ennen 
vaaleja ennen kello 12. Tässä tarkoitettujen oikai
suvaatimusten määrä on ollut vähäinen. 

19-23 §. Säännökset oikaisuvaatimuksen kä
sittelystä ja valituksen tekemisestä lääninoi
keuden päätöksestä vaaliluettelon oikaisemista 
koskevassa asiassa ehdotetaan pääosin uusittavik
si. Tarkoituksena on nopeuttaa ja yksinkertaistaa 
oikaisuvaatimusten käsittelyä vaarantamatta kui
tenkaan oikeusturvaa. Ehdotuksen mukaan kun
nan keskusvaalilautakunnan päätös oikaisuvaati
muksesta olisi pääsääntöisesti lopullinen. Jos oi
kaisuvaatimus kuitenkin olisi hylätty tai jätetty 
tutkimatta taikka jos 17 §:n 3 momentissa sääde
tyssä järjestyksessä tehtyyn oikaisuvaatimukseen 
suostuttaisiin, päätös olisi viipymättä alistettava 
lääninoikeuden tutkittavaksi. 

Oikeusturva ei vaarantuisi, koska vain silloin 
kun päätös olisi oikaisuvaatimuksen tehneen kan
nalta myönteinen eikä loukkaisi muiden oikeut
ta, se olisi heti lopullinen ja lainvoimainen. 
Niissä tapauksissa taas, joissa oikeusturvasta olisi 
oltava lisätakeita, päätös aina alistettaisiin viipy
mättä viran puolesta lääninoikeuden tutkittavak
si. Vaaliluettelojen laadimaa koskevien uudistus-

ehdotusten vuoksi alistusten määrä jäisi todennä
köisesti vähäiseksi. 

Vaaliaikataulun nopeuttamisen vuoksi oikaisu
vaatimuksen ja valituksen käsittelylle varattu aika 
olisi niukka. Kunnan keskusvaalilautakunnan oli
si käsiteltävä oikaisuvaatimukset 20. päivänä en
nen vaaleja pidettävässä kokouksessa, joka alkaisi 
kello 16. Siihen mennessä lautakunnan olisi 
hankittava oikaisuvaatimuksen johdosta tarvitta
vat selvitykset. Jos keskusvaalilautakunnan päätös 
edellä sanotun mukaisesti olisi alistettava läänin
oikeuden tutkittavaksi, olisi se tehtävä viipymättä 
eli yleensä heti keskusvaalilautakunnan kokousta 
seuraavana päivänä. 

Koska kunnan keskusvaalilautakunnan olisi lii
tettävä alistettavaan päätökseensä sen perusteena 
olevat asiakirjat, ei lääninoikeuden olisi yleensä 
tarpeen hankkia asiassa enää lisäselvitystä. Asian 
käsittely lääninoikeudessa olisi siten nopeaa. 

Kunnan keskusvaalilautakunnan olisi pantava 
lääninoikeuden päätös seitsemän päivän ajaksi 
nähtäväksi kunnan julkisten kuulutusten ilmoi
tustaululle ja myös ilmoitettava päätöksestä oi
kaisuvaatimuksen tehneelle ja henkilölle, jonka 
äänioikeutta päätös koskee. Ehdotus lääninoi
keuden päätöksen tiedoksiannosta julkisten kuu
lutusten ilmoitustaululla poikkeaa tiedoksiannon 
kiireellisyyden vuoksi siitä, mitä julkisista kuulu
tuksista annetun lain 4 ja 5 §:ssä on säädetty. 

Ehdotuksen 21-23 § poikkeavat vastaavista 
voimassa olevista pykälistä edellä sanottujen 
uudistusten edellyttämin kohdin. Valituslupaha
kemuksen toimittamiselle varattua aikaa on ly
hennetty 14 päivästä seitsemään ja tehty mahdol
liseksi hakemuksen toimittaminen korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle sekä suoraan että lääninoi
keuden välityksellä. 

24 §. Kuten yleisperusteluissa on todettu, vaa
liluettelojen laatimista koskevien uudistusten 
eräänä tavoitteena on ollut laatimisen yhdenmu
kaistaminen kaikissa valtiollisissa vaaleissa. Vaali
luettelot laadittaisiin vain lähimpiä tiedossa ole
via vaaleja varten. Tavoitteet toteutuisivat siten, 
että edellä 13-23 §:ssä säädettäväksi ehdotettua 
menettelyä äänestysalueiden vaaliluetteloiden 
laatimiseksi noudatetaan sekä säännönmukaisena 
aikana pidettävissä edustajainvaaleissa että tasa
vallan presidentin määräyksestä toimitettavissa 
hajotusvaaleissa. Tämän vuoksi äänestysalueiden 
vaaliluetteloja hajorusvaaleissa koskeva 24 § on 
kokonaan uudistettava. 

Ehdotuksen mukaan 24 §:ssä ei enää säädettäi
si äänestysalueiden vaaliluettelojen laadinnasta 
hajotusvaaleissa, vaan vain niistä tapauksista, 
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jolloin edustajainvaaleissa olisi noudatettava jo 
toimitetuissa vaaleissa käytettyjä äänestysalueiden 
vaaliluetteloja muuttamattomina. Tarkoituksena 
on välttyä laatimasta uusia äänestysalueiden vaa
liluetteloja silloin, kun ne perustuisivat samaan 
henkikirjoitukseen kuin jo toimitetuissa vaaleissa 
käytetyt vaaliluettelot. Tällöin uudet luettelot 
eivät juuri ollenkaan eroaisi jo käytetyistä luette
loista. Käytettyinä luetteloina tulisivat kysymyk
seen sekä jo toimitetuissa edustajainvaaleissa että 
tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleissa 
käytetyt luettelot, koska ne molemmat laaditaan 
täysin yhdenmukaisin perustein. 

Edellä ehdotetuista 12 §:n 2 momentista ja 
13 §:n 1 momentista käy ilmi, että äänestysalu
eiden vaaliluettelot perustuisivat vaalivuotta 
edeltävänä vuonna tai, jos vaalitoimitus päättyy 
syyskuun 1 päivänä tai sen jälkeen, vaalivuonna 
toimitettuun henkikirjoitukseen. Vastaavasti olisi 
mahdollista noudattaa aikaisempia vaaleja varten 
laadittuja äänestysalueiden vaaliluetteloita edus
tajainvaaleissa, joiden vaalitoimitus päättyy en
nen syyskuun 1 päivää, jos näitä vaaleja edeltä
neet edustajainvaalit tai tasavallan presidentin 
valitsijamiesten vaalit on toimitettu aikaisemmin 
samana vuonna tai niiden vaalitoimitus on päät
tynyt edellisenä vuonna syyskuun 1 päivänä tai 
sen jälkeen. 

Vaikka edustajainvaaleissa noudatettaisiin jo 
toimitetuissa vaaleissa käytettyjä äänestysalueiden 
vaaliluetteloita muuttamattomina, ehdotetaan 
kuitenkin, että äänioikeutetuille aina lähetettäi
siin 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus
kortti, joka olisi tällöin erikseen laadittava. Il
moituskortti lähetettäisiin sitä laadittaessa äänioi
keutetusta tiedossa olevan osoitteen mukaisesti. 
Ehdotettu säännös palvelisi sekä tiedottamista 
että menettelyn nopeuttamista äänestyspaikalla. 

25 §. Ehdotus sisältää vain pykälän sanamuo
don tarkistuksen. 

25 a §. Vaalipiirien vaaliluettelojen laadimaa 
koskeva 25 a § ehdotetaan kokonaan muutetta
vaksi. Ehdotukseen sisältyy kuitenkin lähinnä 
vain sanonnallisia tarkistuksia ja täsmennyksiä. 
Samoin kuin 13 §:n 1 momentin mukaan äänes
tysalueiden vaaliluettelojen osalta myös vaalipii
rien vaaliluetteloihin otettaisiin väestön keskusre
kisterissä olevien tietojen mukaan tulevissa vaa
leissa vaalioikeutetut, tässä tapauksessa vaalipii
rien vaaliluetteloihin merkittävät henkilöt. 

Voimassa olevaa 25 a §:n 3 momenttia ehdo
tuksessa vastaavaan 2 momenttiin lisättäisiin täy
dentävä säännös siitä, minkä vaalipiirin vaaliluet
teloon merkittäisiin henkilö, jolla ei ole lainkaan 

2 1683011445 

ollut kotipaikkaa Suomessa. Täydentävä säännös 
vastaa jo noudatettua tulkintaa. 

25 b §. Pykälän ehdotettuun 1 momenttiin 
sisältyy vain sanonnallinen tarkistus sekä 2 5 a 
§:stä johtuva muutos. Pykälän 2 momentissa 
ehdotetaan väestörekisterikeskukselle tehtävän 
tiedustelun aikaa pidennettäväksi 15 päivällä. 
Ehdotus on seurausta hajotusvaalien aikataulun 
nopeuttamisesta. Pykälän 3 momenttiin sisältyy 
muutos, jonka mukaan tiedustelun tekemistä 
varten tarvittavat lomakkeet painattaisi väestöre
kisterikeskus. Nykyisessä 4 momentissa tarkoite
tusta ilmoituksesta säädettäisiin 25 d §:ssä. 

25 c §. Ehdotettu 25 c § on sama kuin voi
massa olevassa laissa. 

25 d §. Väestörekisterikeskus on viime vuosina 
kerännyt tietoja ulkomailla asuvien vaalioikeutet
tujen suomalaisten osoitteista. Tämä on tapahtu
nut muun muassa hankkimalla osoitetietoja 
Ruotsin väestörekisteriviranomaisilta ja käyttä
mällä ulkoasiainministeriön välityksellä apuna ul
komailla olevia Suomen edustustoja. Vuoden 
1979 eduskuntavaaleissa, vuoden 1982 tasavallan 
presidentin valitsijamiesten vaaleissa ja vuoden 
1983 eduskuntavaaleissa saatettiin siten lähettää 
suurelle osalle ulkomailla asuvia Suomen kansa
laisia ilmoitus vaaleista. 

Ehdotetussa uudessa 25 d §:ssä säädettäisiin 
väestörekisterikeskuksen velvollisuudeksi lähettää 
sanotunlainen ilmoitus. Ilmoitus vastaisi äänes
tysalueiden vaaliluetteloon otetuille lähetettävää 
ilmoituskorttia. Koska siinä olisi myös tieto siitä, 
minkä vaalipiirin vaaliluetteloon henkilö on mer
kitty, vähenisivät käytännössä esiintyneet vaali
piiriä koskevat erehdykset. 

Vaalipiirien vaaliluetteloihin on viimeksi toi
mitetuissa valtiollisissa vaaleissa otettu yli 
280 000 henkilöä. Osa heistä on ilmeisesti kuol
lut ja osa muuttanut ulkomaille ilman, että 
tietoa tästä olisi tullut Suomen viranomaisille. 
Tämän vuoksi väestörekisterikeskuksen tulisi lä
hettää edellä tarkoitettu ilmoitus vain niille vaali
piirien vaaliluetteloihin otetuille, joiden luette
loon merkittyä osoitetta voidaan pitää luotettava
na. 

Voimassa olevan edustajainvaalilain 25 b §:n 4 
momentin mukaan väestörekisterikeskuks~;n on 
vastattava henkilölle, joka on tehnyt tiedustelun 
siitä, tuleeko hänen nimensä otettavaksi vaalipii
rin vaaliluetteloon. Vastaava säännös sisältyy eh
dotetun uuden 25 d §:n 2 momenttiin. Jos 
tiedustelun tehneelle henkilölle kuitenkin lähete
tään jo 25 d §:n 1 momentissa tarkoitettu 
ilmoitus, ei hänelle enää ole tarpeen erikseen 
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vastata tiedustelun johdosta. Tämän vuoksi 
25 d §:n 2 momentti koskee vain sitä tapausta, 
jolloin henkilöä ei ole otettu minkään vaalipiirin 
vaaliluetteloon. Tästä väestörekisterikeskuksen 
olisi viipymättä ilmoitettava tiedustelun tehneel
le henkilölle hänen antamallaan osoitteella. 

25 e §. Uudessa 25 e §:ssä säädettäisiin siitä, 
milloin edustajainvaaleissa olisi noudatettava jo 
toimitetuissa vaaleissa käytettyjä vaalipiirien vaa
liluetteloita muuttamattomina. Pykälä sisältää 
lähinnä vain viittaussäännöksen äänestysalueiden 
vaaliluetteloja koskevaan 24 §:ään. Menettely 
molempien luetteloiden suhteen olisi siten sama. 
Vastaavasti vaalipiirien vaaliluetteloon otetuille 
lähetettäisiin 25 d §:ssä tarkoitettu ilmoitus sil
loinkin, kun vaaleissa noudatettaisiin jo toimite
tuissa vaaleissa käytettyjä vaalipiirien vaaliluette
loita muuttamattomina. 

25 1 §. Yleisten asiakirjain julkisuudesta anne
tun lain (83/51) säännösten mukaan muiden 
ohella vaaliluettelot ovat julkisia asiakirjoja. Esi
tyksessä ehdotetaan vaaliluetteloihin merkittä
väksi voimassa olevasta laista poiketen henkilön 
täydellisen nimen ohella henkilötunnus. Tämä 
on välttämätöntä luettelojen uudistetun laatimis
menettelyn vuoksi. Lisäksi vaaliluetteloon merki
tyn henkilötunnuksen avulla voidaan helposti 
varmistua äänioikeutetun henkilöllisyydestä eri 
tilanteissa. Vaaliluettelojen sisältöön ehdotettua 
muutosta ei ole katsottu kuitenkaan aiheelliseksi 
ulottaa luetteloista annettaviin jäljennöksiin ja 
otteisiin eräin poikkeuksin. Tämän vuoksi uuden 
25 f §:n mukaan henkilötunnus olisi jätettävä 
pois vaaliluetteloista taikka niiden pohjana tai 
liitteinä olevista asiakirjoista annettavista jäljen
nöksistä ja otteista silloin, kun ne annetaan 
muulle kuin asianomaiselle henkilölle tai tässä 
laissa mainitulle viranomaiselle. 

27 §. Jotta vaalipiirin keskuslautakunnan ei 
tarvitsisi epäselvissä tapauksissa erikseen tiedus
tella niiden henkilöiden nimiä, jotka ovat oikeu
tettuja kirjoittamaan rekisteröidyn puolueen ni
men, ehdotetaan, että oikeusministeriö ilmoittai
si nämä henkilöt puoluerekisteriin merkittyjä 
puolueita koskevan ilmoituksen yhteydessä. 

28 §. Nopean yhteydenpidon varmistamiseksi 
puolueen olisi ilmoitettava vaalipiirin keskuslau
takunnalle myös puolueen piiriasiamiehen ja hä
nen varamiehensä puhelinnumero. 

29 §. Edustajainvaalilain voimassa olevan 
29 §:n 1 momentin mukaan hakemus puolueen 
ehdokaslistan julkaisemisesta on annettava vaali
piirin keskuslautakunnalle viimeistään 51. päivä
nä ennen vaaleja. Lain 33 §:n 1 momentin 

nojalla vaalipiirin keskuslautakunta määrää, ke
nelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä 
paikassa keskuslautakunnalle tarkoitetut vaaleja 
koskevat asiakirjat on annettava. Näiden säännös
ten johdosta on käytännössä esiintynyt epätietoi
suutta siitä, mihin kellonaikaan mennessä mai
nittu hakemus on 51. päivänä ennen vaaleja 
viimeistään annettava. Ehdotuksen mukaan epä
selvyys poistettaisiin säätämällä 29 §:n 1 momen
tissa ehdottomasti, että hakemus olisi annettava 
viimeistään 51. päivänä ennen edustajainvaaleja 
ennen kello 16. 

Keskuslautakunnan olisi siten otettava 33 §:n 
1 momentissa tarkoitetussa määräyksessä huo
mioon tämä samoin kuin 36 §:n 1 momentissa ja 
37 §:n 5 momentissa säädetty määräaika. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan kahta muu
tosta. Ensiksikin ehdotuksessa puolueen ehdokas
listaksi voitaisiin ehdokkaan etunimen rinnalla 
tai sen sijasta käyttää yleisesti tunnettua puhutte
lunimeä tai myös etunimeä lyhennettynä. Tällai
nen säännös jo sisältyy kunnallisvaalilain 24 §:n 3 
momenttiin. Toiseksi ehdokkaan kotipaikan si
jasta ehdokaslistassa mainittaisiin hänen kotikun
tansa. 

31 b ja 31 d §. Pykäliin tehtäisiin samat muu
tokset valitsijayhdistysten ehdokaslistojen julkai
semista koskevien hakemusten osalta kuin edellä 
29 §:n kohdalla puolueiden ehdokaslistojen jul
kaisemista koskevien hakemusten osalta. 

31 1 §. Edustajainvaalilain 1 §:n 2 momentin 
mukaan Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä 
valitaan yksi edustaja. Vaali on enemmistövaali. 
Eniten ääniä saanut ehdokas tulee valituksi ja 
samassa ehdokaslistassa mainittu varamies hänen 
varamiehekseen. Vaalitavasta johtuu, että ehdok
kaita Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä on 
vähän. Kukin poliittinen ryhmittymä asettaa vain 
yhden ehdokkaan, jotta äänet eivät hajaantuisi. 
Vaalitavasta seuraa myös, ettei edustajaksi valitun 
varamiehen kannatusta ole vaaleissa varsinaisesti 
mitattu. Lähinnä näistä ilmoittamistaan syistä on 
Ahvenanmaan maakuntahallitus maakuntapäi
vien päätöksen mukaisesti esittänyt siirryttäväksi 
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä osittain 
suhteelliseen vaalitapaan. 

Ehdotettu 31 f § on kirjoitettu edellä sanottu
jen näkökohtien mukaisesti. Valitsijayhdistysten 
perustaminen tapahtuisi samoin kuin voimassa 
olevien säännösten mukaan. Erona kuitenkin 
olisi, ettei ehdokaslistassa enää mainittaisi vara
miestä. Kahdella tai useammalla valitsijayhdis
tyksellä olisi oikeus antaa yhteislista. Yhteislistan 
ehdokkaita saisi olla enintään neljä. Muutoin 
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yhteislistan muodostamisesta ja ilmoituksen anta
misesta siitä vaalipiirin keskuslautakunnalle olisi 
soveltuvin osin voimassa, mitä 31 b-31 e §:ssä 
on säädetty. Siten muun muassa ehdokaslistojen 
yhdistelmässä yhteislistat merkittäisiin kirjaintun
nuksin. 

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä tulisi
vat noudatettaviksi yleensä samat säännökset va
litsijayhdistyksistä ja yhteislistoista kuin muualla
kin valtakunnassa. Yhteislistan ehdokkaiden so
pivaksi enimmäismääräksi on kuitenkin katsottu 
neljä. Vaalin tulos laskettaisiin samoin kuin 
muualla valtakunnassa. Kunkin yhteislistan kaik
kien ehdokkaiden saarnat äänet laskettaisiin yh
teen. Summa olisi yhteislistan sisäpuolella eniten 
ääniä saaneen ehdokkaan vertausluku. Yhteislis
taan kuulumattoman ehdokkaan vertauslukuna 
olisi hänen saamansa äänimäärä. Suurimman 
vertausluvun saanut ehdokas olisi valittu. Myös 
varamies määrättäisiin samoin kuin muualla val
takunnassa. Tätä koskeva muutosehdotus sisältyy 
jäljempänä 88 §:ään. Ehdotetut muutokset mer
kitsisivät siirtymistä Ahvenanmaan maakunnan 
vaalipiirissä osittain suhteelliseen vaalitapaan. 

32 §. Vaalipiirin keskuslautakunnan kokoon
tumisaikoja koskevaa säännöstä on tarkistettava 
vaaliaikataulun nopeuttamisen vuoksi. 

34 §. Kireän vaaliaikataulun vuoksi ehdote
taan luovuttavaksi vaalipiirin keskuslautakunnan 
34 §:ssä tarkoitetun kokouksen pitämisestä. Tässä 
kokouksessa on käsitelty valmistavasti puolueiden 
hakemuksia ja ryhdytty tarpeellisten lisäselvitys
ten hankkimiseen sekä arvottu puolueiden keski
näinen järjestys ehdokaslistojen yhdistelmää var
ten. Nämä tehtävät voidaan tarkoituksenmukai
sesti siirtää 35 §:ssä säädetyssä kokouksessa suori
tettavaksi. Vaalipiirin keskuslautakunnan sihteeri 
voi oma-aloitteisestikin hankkia tarvittavia lisäsel
vityksiä. 

35 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan tehtä
viksi 34 §:n kumoamisesta johtuvat muutokset. 

36 §. Pykälän 1 momentin aikamääräystä eh
dotetaan täsmennettäväksi ja lisäksi sana "asuin
paikka" muutettavaksi "kotikunnaksi" samoin 
kuin 29 §:n 2 momentin 1 kohdassa. 

37 §. Pykälän 5 momentin aikamääräystä on 
täsmennettävä samoin kuin 36 §:ssä. 

37 a §.Jotta ehdokaslistojen yhdistelmien pai
nattamiseen ja jakamiseen jäisi riittävästi aikaa 
ennen ennakkoäänestyksen alkamista, ehdote
taan vaalipiirin keskuslautakunnan kokouksia, 
joissa ehdokaslistojen alustava ja lopullinen 
yhdistelmä laaditaan, siirrettäväksi hieman aikai
semmaksi. 

38 §. Käytännössä vaalipiirin keskuslautakun
nan sihteerin tulee suorittaa aikataulun kireyden 
vuoksi etukäteen tarvittavat valmistavat toimen
piteet 38 § :ssä säädettyä menettelyä varten. Ko
kouksessa tulisi siten olla käsittelyn pohjana oi
kaisuvedos ehdokaslistojen alustavaksi yhdistel
mäksi. Kun oikaisuvedos olisi kokouksessa korjat
tu, olisi samalla ehdokaslistojen alustava yhdistel
mä laadittu. Pykälän 2 ja 4 momentin sanontoja 
on tämän johdosta hieman tarkistettu. Pykälän 1 
momentin viittaussäännös on muutettu 34 §:n 
ehdotetun kumoamisen vuoksi ja 3 momenttiin 
on lisätty täydentävä säännös ehdokkaiden järjes
tämisestä ehdokaslistojen yhdistelmässä. Kunnal
lisvaalilain 40 §:n 2 momentissa on lisäystä 
vastaava säännös. 

Ainoa varsinainen asiallinen muutos sisältyy 4 
momenttiin. Sen mukaan puolueiden piiriasia
miehille ei enää lähetettäisi ehdokaslistojen alus
tavaa yhdistelmää, vaan se pidettäisiin heidän 
nähtävänään ja saatavanaan. Siitä olisi heille 
ilmoitettava hyvissä ajoin. Vaaliaikataulun kirey
den vuoksi ei enää ole aikaa lähettää yhdistelmää 
postitse. Käytännössä se ei väliin sattuvan viikon
vaihteen vuoksi ole aina nytkään ehtinyt perille 
niinä neljänä päivänä, jotka voimassa olevan lain 
mukaan ovat ehdokaslistojen alustavan ja lopulli
sen yhdistelmän laatimisen välissä. 

40 §. Muutoksen perustelut ovat samat kuin 
37 a §:n kohdalla. 

41 §. Ehdotus sisältää uuden kunnallislain 
vaatiman sanallisen tarkistuksen. 

43 §. Edustajainvaalilain nykyinen äänestyslip
pua koskeva 43 § ehdotetaan siirrettäväksi 5 
lukuun uudeksi 48 a §:ksi, mihin kohtaan se 
asiallisesti lähinnä kuuluu. 

44 §. Pykälän toinen virke voidaan poistaa, 
koska Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä eh
dokaslistoihin ei enää 31 f §: ää koskevan ehdo
tuksen mukaan oteta mainintaa varamiehestä. 

46 §. Voimassa olevan 46 §:n 2 momentin 
mukaan hajotusvaalien vaalitoimitus on kolman
tena sunnuntaina ja sitä seuraavana maanantaina 
siinä kuussa, joka alkaa lähinnä 60 päivän kulut
tua siitä, kun tasavallan presidentin määräys 
uusien vaalien toimittamisesta julkaistiin. Mää
räyksen julkaisemisen ja vaalitoimituksen välistä 
aikaa on pidetty pitkänä. Toisaalta sekä vaaliluet
telojen laadinta että ehdokkaitten asettaminen 
puolueissa jäsenäänestyksineen vaativat aikaa. 
Ennakkoäänestys taas saattaa eräissä saaristokun
nissa alkaa jo 25. päivänä ennen vaaleja. 

Vaaliluettelojen laadimaa koskevien 2 luvussa 
ehdotettujen uudistusten johdosta on mahdollis-
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ta jonkin verran lyhentää hajotusvaaleja koskevan 
määräyksen julkaisemisen ja vaalitoimituksen vä
liin jäävää aikaa. Samalla luovuttaisiin siitä vaati
muksesta, että hajotusvaalit olisivat aina kuukau
den kolmantena sunnuntaina ja sitä seuraavana 
maanantaina. Ehdotuksen mukaan vaalitoimitus 
olisi ensimmäisenä sunnuntaina ja sitä seuraava
na maanantaina 75 päivän kuluttua siitä, kun 
määräys uusien vaalien toimittamisesta julkais
tiin. Vaalipäivät sijoittuisivat siten 76. ja 83. 
päivän väliin määräyksen julkaisemisesta. Kun 
hakemus puolueen ehdokaslistan julkaisemisesta 
on toimitettava vaalipiirin keskuslautakunnalle 
viimeistään 51. päivänä ennen vaaleja ennen 
kello 16, jäisi puolueille aikaa ehdokkaitten aset
tamiseen jäsenäänestyksineen vähintään 25 päi
vää. 

Pykälän 3 momentissa on säädetty ilmoitukses
ta, jolla vaaliajat ja äänestysalueiden äänestyspai
kat on saatettava tiedoksi. Momenttia ehdotetaan 
täydennettäväksi siten, että ilmoitus voitaisiin 
antaa sen 16 §:n 3 momentissa tarkoitetun ilmoi
tuksen yhteydessä, jossa on tiedot vaaliluettelojen 
nähtävänäpitoajasta ja -paikoista. Ehdotettua täy
dennystä vastaava säännös on kunnallisvaalilain 
44 §:n 2 momentissa. 

48 a §. Uusi 48 a § käsittäisi äänestyslippua 
koskevan voimassa olevan lain 43 §:n säännökset. 
Pykälän sanontoja ehdotetaan kuitenkin selven
nettäväksi, ja se on kirjoitettu siten, että äänes
tyslippu voitaisiin painatusteknisin keinoin saada 
sellaiseksi, että vaalisalaisuuden säilyminen olisi 
turvattu nykyistä paremmin. 

50 §. Pykälän 1 momentin sanontaa ehdote
taan muutettavaksi siten, että se tekisi vaalilauta
kunnalle mahdolliseksi nimetä vaaliavustajaksi 
myös vaalilautakunnan varajäsenen. Vaikka vaali
avustajan nimeääkin vaalilautakunta, on käytän
nössä kunnan keskusvaalilautakunnan etukäteen 
huolehdittava siitä, että vaalilautakunnan käytet
tävissä on yksi tai useampi sopiva ehdokas vaali
avustajaksi. 

Sokealla äänestäjällä on oikeus käyttää äänes
tysmerkinnän tekemisessä apuna valitsemaansa 
henkilöä. Paitsi sokeaa myös muilla vammaisilla 
on käytännössä usein vaikeuksia äänestysmerkin
nän tekemisessä. Pykälän 3 momenttia ehdote
taan tämän vuoksi muutettavaksi siten, että 
yleensä vammainen, jonka kyky tehdä äänestys
merkintä on oleellisesti heikentynyt, saisi käyttää 
äänestysmerkinnän tekemisessä apuna valitse
maansa henkilöä. Ratkaisun tästä tekisi vaalilau
takunta, jolle se tuskin olisi vaikeaa. 

53 §. Pykälän 2 momentti ehdotetaan tarkis
tettavaksi vastaamaan sanonoaltaan useilla äänes
tyspaikoilla käytännössä noudatettua menettelyä 
äänestäjän ilmoittautuessa vaalilautakunnalle ää
nestämistä varten. 

55 §. Edustajainvaalilain 83 §:ssä ei äänestysli
pun mitättömyysperusteeksi ole säädetty sitä, 
että ehdokkaan numero on kirjoitettu muualle 
kuin äänestyslipussa olevaan ympyrään. Tämän 
vuoksi ehdotetaan 55 §:ää muutettavaksi siten, 
että myös siitä käy mainittu seikka ilmi. 

58-59 §. Edustajainvaalilaissa on useissa koh
din edellytetty käytettäväksi vaaliasiakirjojen sul
kemisessa sinettejä, joina on käytetty esimerkiksi 
asianomaisten henkilöiden sormuksia. Erillisiä si
nettejä ei aina ole valmistettu. Lakkasinenien 
käyttö on kuitenkin havaittu hankalaksi ja van
hanaikaiseksi. Ruotsissa onkin jo siirrytty käyttä
mään erityistä vaaliteippiä asiakirjojen sulkemi
sessa päällykseen. 

Ehdotuksen mukaan sinetöinti olisi suoritetta
va oikeusministeriön määräämällä tavalla. Tällöin 
voitaisiin lakia muuttamatta siirtyä uusiin tekni
siin menetelmiin kuten esimerkiksi vaaliteippien 
käyttöön niin pian kuin se on mahdollista. 

Lisäksi 59 §:n 3 momenttia ehdotetaan täyden
nettäväksi säännöksellä, jonka mukaan vaalilau
takunnalla olisi oikeus tarvittaessa ottaa avukseen 
laskentahenkilökuntaa. Säännös on tarpeen, jotta 
suurissakin äänestysalueissa äänestyslippujen las
kenta voitaisiin toimittaa joutuisasti. Laskenta
henkilökuntana tulisivat käytännössä kysymyk
seen vaalilautakunnan varajäsenet ja vaaliavusta
jat. Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi 
sanonnallinen täsmennys. 

60 §. Pykälään ehdotetaan tehtäviksi 50 sekä 
58 ja 59 §:stä johtuvat muutokset. 

60 a §. Lakiin ehdotetaan otettavaksi uusi 
60 a § vaalisalaisuuden säilymisen turvaamiseksi 
pienissä äänestysalueissa. Tällaisessa äänestysalu
eessa annetut äänestysliput olisi tarkastettava y h
dessä kunnan jonkin muun äänestysalueen äänes
tyslippujen kanssa, joihin sekoittuneina äänestys
lippuja ei olisi mahdollista tunnistaa. Nämä 
äänestysalueet kunnan keskusvaalilautakunnan 
olisi määrättävä hyvissä ajoin ennen vaaleja, kos
ka vaalilautakuntien on etukäteen tiedettävä, 
miten ne menettelevät vaalitoimituksen päätyt
tyä. Pienenä äänestysalueena ehdotetaan pidettä
väksi äänestysaluetta, jonka äänestyspaikalla pe
rustellusti esimerkiksi edellisten vaalien nojalla 
voidaan olettaa käyvän äänestämässä enintään 25 
henkilöä. Lukumäärä on sama kuin niin ikään 
vaalisalaisuuden turvaamiseksi säädetyssä kunnal-
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lisvaalilain 75 §:n 2 momentissa. Lukumäärän 
valintaan on vaikuttanut myös se, että edellä 
tarkoitettujen äänestysalueiden äänestysliput ei
vät ehtisi otettaviksi huomioon vaalitulosten en
nakkolaskennassa ja tiedottamisessa, jotka perus
tuvat vaalilautakuntien pian äänestysajan päätyt
tyä antamiin tietoihin. Jotta ennakkolaskennan 
ulkopuolelle jäävien äänestyslippujen määrä jäisi 
pieneksi, kunnan keskusvaalilautakunnan olisi 
syytä valita mahdollisimman pieni muu äänestys
alue siksi äänestysalueeksi, jonka äänestyslippui
hin pienen äänestysalueen äänestysliput tullaan 
yhdistämään. 

Kun vaalitoimitus toisena päivänä on paatty
nyt, otettaisiin edellä mainittujen äänestysaluei
den vaalilautakunnissa äänestysliput vaalisalai
suus säilyttäen vaaliuurnasta ja niiden lukumäärä 
laskettaisiin. Laskennassa äänestysliput pidettäi
siin kokoontaitettuina. Tämän jälkeen äänestysli
put suljettaisiin päällykseen siten kuin 59 §:n 4 
momentissa on säädetty. Vaalipöytäkirjaan olisi 
tehtävä tästä johtuvat merkinnät. Äänestysliput 
toimitettaisiin 61 §:n mukaisesti vaalipiirin kes
kuslautakunnalle, jossa niiden yhdistäminen ja 
tarkastaminen sopivimmin tapahtuisi. Tästä eh
dotetaan säädettäväksi 82 §:n 1 momentissa. 
Kunnan keskusvaalilautakunnan olisi etukäteen 
ilmoitettava vaalipiirin keskuslautakunnalle niistä 
äänestysalueista, joissa annetut äänestysliput yh
distetään ja tarkastetaan vaalipiirin keskuslauta
kunnassa. 

Ehdotuksessa tarkoitettuja äänestysalueita, 
joissa kävi enintään 2 5 äänestäjää, oli esimerkiksi 
vuoden 1979 kansanedustajain vaaleissa koko 
maassa yhteensä 13. Tällöin olisi siis 26 äänestys
alueen äänestysliput tarkastettu vaalipiirin kes
kuslautakunnassa. Vastaavasti äänestyspaikkoja, 
joissa äänesti enintään 50 henkilöä, oli tuolloin 
yhteensä 115 ja äänestyspaikkoja, joissa äänesti 
enintään 100 henkilöä, yhteensä 801. Pienet 
äänestysalueet sijoittuvat etupäässä pohjoisiin 
vaalipiireihin ja saaristokuntiin. 

61 §. Kun postitoimipaikat ovat kiinni maa
nantai-iltana, jolloin pykälässä tarkoitetut vaalilä
hetykset on toimitettava vaalipiirin keskuslauta
kunnalle, ehdotetaan postitoimipaikkoja koskeva 
maininta jätettäväksi tarpeettomana pois. Vaali
piirin keskuslautakunnalle ehdotetaan samalla 
annettavaksi oikeus määrätä muunlaisestakin vaa
lilähetysten toimittamistavasta kuin pykälään 
pääsäännöksi jäävästä tavasta, jonka mukaan vaa
lilautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjoh
taja ja yksi muu jäsen vievät lähetykset vaalipiirin 
keskuslautakunnalle. Tällaisina muina tapoina 

voivat tulla kysymykseen vaalipiiristä riippuen 
esimerkiksi, että lähetykset kootaan kunnittain ja 
toimitetaan sitten yhdellä kertaa vaalipiirin kes
kuslautakunnalle tai että käytetään postin välitys
tä. 

Pykälää on myös täydennettävä uuden 60 a §:n 
johdosta. 

62 §. Ehdotetun 31 f §:n muutoksen johdosta 
äänioikeutettu äänestää Ahvenanmaan maakun
nan vaalipiirissä samalla tavoin kuin muualla 
valtakunnassa. Erityissäännös 62 §:ssä ei siten 
enää ole tarpeen. 

63 §. Ennakkoäänestyspaikkoina oleviin lai
toksiin ehdotetaan lisättäväksi invaliidihuoltolais
sa (907 1 46) tarkoitetut palvelutalot ja niitä vas
taavat palveluasuntolaryhmät. Muiden huoltolai
tosten kohdalla ei sosiaali- ja terveysministeriön 
antaman lausunnon mukaisesti ole ilmennyt tar
vetta muutoksiin. 

64-65 §. Posti- ja lennätinlaitoksen ja posti
ja lennätinhallituksen nimien muututtua posti
ja telelaitokseksi ja posti- ja telehallitukseksi on 
vastaavat muutokset tehtävä 64 ja 65 §:n 1 
momentteihin ja useisiin muihin edustajainvaali
lain pykäliin. 

66 §. Ennakkoäänestyksen aikaa ehdotetaan 
useista syistä hieman supistettavaksi. 

Ennakkoäänestysasiakirjojen tulee voimassa 
olevan lain mukaan olla kunnan keskusvaalilau
takunnassa ja vaalipiirin keskuslautakunnassa vii
meistään vaaleja edeltävänä lauantaina ennen 
kello 12, jotta ne tulisivat otetuiksi huomioon. 
Kun postitoimipaikat nykyisin ovat lauantaisin 
kiinni eikä postia yleensä kuljeteta lauantaisin, 
edellä sanottu määräaika ehdotetaan 78 §:n mu
kaan päättyväksi jo perjantaina kello 19. Tästä 
syystä olisi myös ennakkoäänestyksen lopettamis
aikaa kotimaassa tarkistettava siirtämällä se vaale
ja edeltävästä keskiviikosta kello 16:sta 5. päiväk
si ennen vaaleja eli tiistaiksi. Kun posti saisi 
käytännössä vuorokauden lisäaikaa vaalilähetys
ten perille toimittamiseen, voitaisiin vähentää 
myöhästyneiden ja siten huomioon ottamatta 
jääneiden ennakkoäänestysasiakirjojen määrää. 

Samassa yhteydessä ehdotetaan luovuttavaksi 
ennakkoäänestyksen yhdenmukaisesta lopetta
misajasta eli kello 16:sta. Tämän mukaisesti en
nakkoäänestys päättyisi postitoimipaikoissa nii
den normaalina sulkemisaikana taikka posti- ja 
telehallituksen määräämänä muuna aikana, ku
ten 67 §:n 1 momentin 1 kohdassa on säädetty. 
Käytännössä on tuottanut hankaluutta lopettaa 
ennakkoäänestys kesken postitoimipaikkojen 
vilkkainta aukioloaikaa kello 16, eivätkä äänestä-
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jät myöskään ole muistaneet tällaista postitoimi
paikkojen normaalista aukioloajasta poikkeavaa 
aikaa. 

Ennakkoäänestys ulkomailla päättyisi edelleen 
8. päivänä ennen vaaleja, jollei 3 momentin 
nojalla asetuksella säädettäisi lyhyempää aikaa. 
Eräitä tähän liittyviä ehdotuksia käsitellään jäl
jempänä 67 §:n kohdalla. 

Myös ennakkoäänestyksen alkamisaikaa on syy
tä tarkistaa. Ennakkoäänestys alkaa nykyisin 20. 
päivänä ennen vaaleja. Ehdotuksen mukaan se 
aloitettaisiin 18. päivänä ennen vaaleja. Vastaa
vasti muutettaisiin 2 momentissa tarkoitettua 
ennakkoäänestyksen alkamista saaristokunnissa 
siten, että ennakkoäänestys aloitettaisiin siellä 
23. päivänä ennen vaaleja. Näin jäisi enemmän 
aikaa ehdokaslistojen yhdistelmien painattami
seen ja toimittamiseen asianomaisille vaalivirano
maisille. Kun edellä 40 §:ää koskevan ehdotuk
sen mukaan ehdokaslistojen lopullisten yhdistel
mien painattaminen voi alkaa 3 7. päivänä ennen 
vaaleja, jäisi yhdistelmien painattamiseen ja toi
mittamiseen asianomaisille vaaliviranomaisille ai
kaa yhteensä 19 päivää ja edellä tarkoitettujen 
saaristokuntien osaltakin 14 päivää. Käytännössä 
eniten aikaa tarvitaan ehdokaslistojen yhdistel
mien toimittamiseen ulkoasiainministeriön väli
tyksellä Suomen edustustoihin ja ulkomailla ole
vien suomalaisten laivojen päälliköille. 

Ennakkoäänestysaikojen tarkistamisen jälkeen
kin ennakkoäänestyksen toimittamiselle jäisi run
saasti aikaa eli kotimaassa, väliin sattuvat lauan
tait ja sunnuntait pois ottaen, 10 arkipäivää ja 
ulkomailla Suomen edustustoissa äänestyspäivinä 
olevat lauantait ja sunnuntait huomioon ottaen 
11 päivää. Ehdotetuista säännöksistä ei siten olisi 
äänestäjille olennaista haittaa varsinkaan, kun 
voitaisiin nykyistä paremmin varmistua sekä eh
dokaslistojen yhdistelmien ehtimisestä ajoissa pe
rille kaukanakin oleviin Suomen edustustoihin 
ja suomalaisiin laivoihin että ennakkoäänestys
asiakirjojen saapumisesta ajoissa kuntien keskus
vaalilautakuntiin ja vaalipiirien keskuslautakun
tiin tullakseen otetuiksi vaaleissa huomioon. 

67 §. Pykälän 1 momentissa on säädetty en
nakkoäänestyksen tarkemmasta ajasta 66 §:ssä 
tarkoitettuina ajanjaksoina. Ehdotuksen mukaan 
momentin 3 kohta jaettaisiin kahteen kohtaan, 
jotka koskisivat ennakkoäänestystä Suomen edus
tustossa (kohta 3) ja suomalaisessa laivassa (kohta 
4). 

Voimassa olevan lain mukaan edustajainvaalit 
toimitetaan aina kuukauden kolmantena sun
nuntaina ja sitä seuraavana maanantaina. Ehdo-

tetun 46 §:n 2 momentin mukaan hajotusvaaleis
sa tulisi kysymykseen muukin sunnuntai ja sitä 
seuraava maanantai. Tästä syystä on tarpeen 
lisätä niiksi päiviksi, jolloin ennakkoäänestystä ei 
Suomen edustustossa kuitenkaan toimiteta, eräi
tä uusia juhlapäiviä. Voimassa olevassa laissa 
näitä päiviä ovat pitkäperjantai, ensimmäinen 
pääsiäispäivä ja toinen joulupäivä. Ehdotuksen 
mukaan ennakkoäänestystä ei Suomen edustus
tossa toimitettaisi myöskään helluntaipäivänä, ju
hannuspäivänä, jouluaattona eikä ensimmäisenä 
joulupäivänä. Luetteloon on otettu tärkeimmät 
juhlapyhät. 

Uudessa 67 §:n 1 momentin 4 kohdassa sää
dettäisiin ennakkoäänestyksen ajasta suomalaises
sa laivassa. Ehdotuksen mukaan ennakkoäänestys 
olisi toimitettava sen mukaan kuin laivan päällik
kö määrää, vähintään kolmena päivänä päällikön 
määrääminä aikoina. Voimassa olevaan lakiin 
verrattuna ennakkoäänestyksen aika olisi suppe
ampi. Käytännössä kuitenkaan muutosta ei juuri 
tapahtuisi, koska laivan henkilökunta voi yleensä 
äänestää yhdellä kertaa. Äänestysajat laivan pääl
likön olisi määrättävä siten, että kaikilla äänioi
keutetuilla laivassa on riittävä tilaisuus käydä 
äänestämässä. 

Ehdotuksella on myös pyritty varmistamaan 
ennakkoäänestysasiakirjojen ehtiminen aJOissa 
perille kuntien keskusvaalilautakuntiin ja vaali
piirien keskuslautakuntiin. Jos laiva on kaukana 
Suomesta ja laivan päällikkö epäilee ennakkoää
nestysasiakirjojen voivan myöhästyä, hän voi 
määrätä ennakkoäänestyspäivät heti ennakkoää
nestysajan alkuosaan ja viimeisen määrätyn ää
nestyspäivän jälkeen toimittaa asiakirjat ulkoasi
ainministeriöön tai lähimpään Suomen edustus
toon. 

68 §. Vaaliaikataulun muutosten vuoksi ehdo
tetaan tarkistettavaksi myös aikaa, jolloin kunnan 
keskusvaalilautakunnalle on ilmoitettava vaalitoi
mitsijoista. Menettelyn yksinkertaistamiseksi eh
dotetaan pykälän 2 momenttia täydennettäväksi 
siten, että ilmoitus kunnan alueella ennakkoää
nestyspaikkoina olevista postitoimipaikoista ja ää
nestysajoista niissä voitaisiin antaa sen 16 §:n 3 
momentissa tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä, 
jossa on tiedot vaaliluettelojen nähtävänäpito
ajasta ja -paikoista. 

70 §. Pykälässä oleva viittaussäännös olisi ai
kaisemmin ehdotetun muutoksen johdosta tar
kistettava. 

71 §. Pykälän 1 ja 4 momentissa on sanat 
posti- ja lennätinlaitos muutettava posti- ja tele-
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laitokseksi 64-65 §:n kohdalla mainitusta syys
tä. 

72 §. Samoin kuin 50 §:n mukaan varsinaises
sa vaalitoimituksessa myös ennakkoäänestyksessä 
vammaisella, jonka kyky tehdä äänestysmerkintä 
on oleellisesti heikentynyt, olisi oikeus käyttää 
äänestyksessä apuna valitsemaansa henkilöä. 

74 §. Lähetekirjeeseen merkittäviä tietoja eh
dotetaan vähennettäviksi lomakkeen täyttämisen 
helpottamiseksi. Ammatin tai toimen ilmoitta
minen ei ole tarpeen, koska vaaliluettelossakaan 
ei ole mainintaa niistä. Äänestysalueen nimen ja 
numeron merkintä voidaan myös jättää pois, 
koska vain harva voinee muistaa ne oikein. 
Tarpeetonta on vaatia ilmoitettavaksi syy, minkä 
vuoksi äänestäjä todennäköisesti on estynyt käyt
tämästä äänioikeuttaan vaalipäivinä. Lain 
63 §:stä käy edelleen ilmi varsinaisen vaalitoimi
tuksen ensisijaisuus ennakkoäänestykseen näh
den. 

Eräitä sanontoja ja viittauksia muuttuneisiin 
pykäliin on myös tarkistettava. Pykälän 5 mo
mentti voidaan kumota tarpeettomana, koska 
lähetekuoreen ei niin sanottuna ikkunakuorena 
ole tarpeen merkitä osoitetta lainkaan. 

75 §. Vaalikuoren leimaamista ei ole pidettävä 
välttämättömänä, koska itse äänestyslippu leima
taan. Vaalikuoren leimaamatta jääminen aiheut
taa voimassa olevan lain mukaan äänestyksen 
huomioon ottamatta jättämisen, jollaisia tapauk
sia on vaaleissa toistuvasti esiintynyt. Näistä syistä 
ehdotetaan vaalikuoren leimaamisesta luovutta
vaksi. 

Pykälän 1 momentissa oleva viittaus ilmoitus
korttiin on tarkistettava koskemaan myös vaali
piirien vaaliluetteloihin otemille lähetettävää il
moitusta. 

76 §. Voimassa olevan lain mukaan lähetekir
jeessä on mainittava ennakkoäänestyspaikka. Sel
laisia ovat kotimaassa muun muassa vankilat ja 
mielisairaalat. Ennakkoäänestysasiakirjat toimite
taan äänestyspaikalta asianomaisen kunnan kes
kusvaalilautakunnalle silloin, kun äänestäjä on 
merkitty äänestysalueen vaaliluetteloon, ja muus
sa tapauksessa vaalipiirin keskuslautakunnalle. 
Koska lähetekirjeessä oleva tieto äänestäjän oles
kelupaikasta saattaa varsinkin pienissä kunnissa 
tarpeettomasti levitä ja aiheuttaa äänestäjälle va
hinkoa, ehdotetaan säännöstä muutettavaksi si
ten, että lähetekirjeeseen merkitään kotimaassa 
se kunta, jossa äänestys on tapahtunut, ja ulko
mailla ennakkoäänestyspaikka kuten nykyisinkin. 

Säännöstä ennakkoäänestyspaikassa äänestäjistä 
pidettävästä luettelosta ehdotetaan tarkistettavak-

si kahdesta syystä. Ensiksi on tarpeen täsmällisten 
tietojen saamiseksi ennakkoäänestyksestä sisällyt
tää luetteloon muitakin tietoja kuin 76 §:n 2 
momentissa nykyisin edellytetään kuten esimer
kiksi ennakkoäänestyksen aika kunakin päivänä 
sekä läsnä olleet vaalitoimitsijat tai vaalitoimi
kunnan jäsenet. Toiseksi luettelo on laadittava 
siten, ettei erillisen pöytäkirjan pitäminen ole 
vaalitoimikunnissa kunnallislain nojalla tarpeen. 

78 §. Pykälän 1 momentissa ehdotettua mää
räajan muutosta on perusteltu edellä 66 §:n 
yhteydessä. Vaalikuoren leimaamisesta luopumi
nen aiheuttaa muutoksen pykälän 2 momenttiin. 
Lisäksi pykälää ehdotetaan sanonnallisesti muu
tettavaksi ja yhdenmukaistettavaksi kunnallisvaa
lilain vastaavan pykälän kanssa. 

Pykälän 1 momentissa jää avoimeksi, miten 
kunnan keskusvaalilautakunta ja vaalipiirin kes
kuslautakunta käytännössä suorittavat ennakko
äänestysasiakirjojen tarkastuksen. Tämä riippuu 
olennaisesti siitä, miten paljon ennakkoäänestys
asiakirjoja lautakuntaan saapuu. Sen mukaan 
lautakunta voi päättää pitää yhden tai useamman 
kokouksen ja myös päättää tarkastukseen liittyvis
tä valmistavista toimenpiteistä. Vaaleja edeltävä
nä perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennak
koäänestysasiakirjat on ehdittävä käsitellä. 

79 §. Muutokset johtuvat 58 ja 59 §:n kohdal
la tehdyistä muutosehdotuksista ja siitä, että 
postitoimipaikat ovat kiinni silloin, kun kunnan 
keskusvaalilautakunnan on toimitettava vaalikuo
ret vaalipiirin keskuslautakunnalle. Tämän vuok
si keskuslautakunnalle ehdotetaan annettavaksi 
oikeus määrätä lähetysten toimittamistavasta. 

81 §. Vaalipiirin keskuslautakunnan toisena 
vaalipäivänä pidettävä kokous, jossa ennakkoää
nestyksessä annetut äänet lasketaan, ehdotetaan 
aloitettavaksi tarvittaessa tuntia nykyistä aikai
semmin eli kello 15. Lisäksi pykälä on kirjoitettu 
siten, että vaalikuorien leikkaaminen auki, mikä 
vaatii runsaasti aikaa, voidaan tarvittaessa aloittaa 
valmistavana toimenpiteenä jo ennen varsinaisen 
kokouksen alkua. 

Näillä ehdotuksilla pyritään siihen, että kaikki 
ennakkoäänestyksessä annetut äänet saataisiin 
laskemiksi varsinaisen vaalitoimituksen päättymi
seen mennessä. Tämä nopeuttaisi vaalien tulos
palvelua. 

82 §. Pykälää on täydennettävä ehdotetun 
uuden 60 a §:n johdosta. Sen mukaan pienissä 
äänestysalueissa annettujen äänestyslippujen tar
kastaminen siirretään vaalisalaisuuden säilymisen 
turvaamiseksi tehtäväksi vaalipiirin keskuslauta
kunnassa, jonne kunnan keskusvaalilautakunnan 
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määräämän pienen äänestysalueen ja kunnan 
jonkin muun äänestysalueen vaalilautakun!lan ~n 
61 §:n mukaisesti toimitettava äänestyshput Ja 
vaalipöytäkirja. Vaalipiirin keskuslautakunnan 
olisi ehdotuksen mukaan vaalisalaisuus säilyttäen 
yhdistettävä mainitut äänestysliput ja ~~n jäl~een 
laskettava ja tarkastettava ne. Tästä olts1 laaditta
va tarpeelliset tiedot sisältävä pöytäkirja, joka 
soveltuvin osin vastaisi vaalilautakunnan pitämää 
vaalipöytäkirjaa. Se ja mainittujen äänestysal_u_ei
den vaalipöytäkirjat eli siis kolme pöytäkuJaa 
liitettäisiin keskuslautakunnassa yhteen. Jos sa
massa vaalipiirissä olisi useassa kunnassa pieniä 
äänestysalueita, suoritettaisiin vaalipiirin keskus
lautakunnassa äänestyslippujen yhdistäminen ja 
tarkastaminen sekä pöytäkirjojen yhteenliittämi
nen aina kunnittain. 

88 §. Pykälää on muutettava Ahvenanmaan 
maakunnan vaalipiirissä valittavan edustajan ja 
hänen varamiehensä vaalitavan 31 f §:ssä ehdote
tun muutoksen vuoksi. Kansanedustajan vara
mies myös Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiris
sä ehdotetaan määrättäväksi samalla tavalla kuin 
muualla valtakunnassa. Tämä merkitsee pykälän 
1 momentin muutosta. Koska Ahvenanmaan 
maakunnan vaalipiirissä on edelleen poikkeuksel
lisesti mahdollista, että edustajanpaikan tullessa 
avoimeksi varamiestä ei ole, ehdotetaan pykälän 
4 momentti uusien vaalien toimittamisesta säily
tettäväksi sanonnallisesti tarkistettuna. Uusissa 
vaaleissa ennakkoäänestys tapahtuisi vain Ahve
nanmaan maakunnan vaalipiirissä. 

90 §. Pykälän sanontoja ehdotetaan nykya_i
kaistettaviksi. Jäljempänä 96 §:n 2 momenttla 
koskevan ehdotuksen mukaan vaalipiirin keskus
lautakunta ei enää antaisi valtakirjaa edustajalle. 

95 §. Muutos johtuu 29 §:n 2 momenttiin 
ehdotetusta muutoksesta. 

96 §. Koska vaalien tuloksen vahvistamisen ja 
eduskunnan kokoontumisen väliin jää varsin ly
hyt aika, ehdotetaan, että vaalipiirin keskuslauta
kunta toimittaisi edustajiksi valittujen valtakirjat 
eduskuntaan annettaviksi edustajille siellä. Käy
tännössä näin on jo menetelty. Sen sijaan silloin 
kun varamieheksi valittu tulee edustajaksi, antai
si vaalipiirin keskuslautakunta edelleenkin 91 §:n 
2 momentin nojalla valtakirjan suoraan hänelle, 
koska vastaavaa kiirettä ei ole. 

98 §. Vaaliasiakirjojen sinetöintiin )8 ja 
59 §:ssä ehdotetuista muutoksista aiheutuu myös 
tämän pykälän muuttaminen. Samalla pykälän 
sanontoja on kehitetty. 

99 a §. Pykälää ehdotetaan selvennettäväksi 

sanonnallisesti. Muutosten jälkeen pykälä vastaisi 
kunnallisvaalilain ehdotettua 91 a §:ää. 

JOO a §. Valituksen johdosta määrättävissä uu
sissa vaaleissa ehdotetaan vaalien ajankohdan 
osalta noudatettavaksi samoja periaatteita kuin 
46 §:n mukaan hajotusvaaleissa. Pykälän 2 _m~
menttia on muutettava ja täydennettävä aikai
semmin tehtyjen muutosehdotusten johdosta. 

102 §. Ehdotettujen )8, )9, 79 ja 98 §:n 
mukaan oikeusministeriö määrää tavasta, jolla 
vaaliasiakirjat sinetöidään. Kun tarkoituksena on 
siirtyä uusiin teknisiin menetelmiin, on samalla 
aiheellista hankkia keskitetysti tarvittavat sinetöi
misvälineet. Tämän vuoksi pykälän uudessa 2 
momentissa ehdotetaan säädettäväksi, että oi
keusministeriö huolehtisi sinetöimisvälineitten 
hankkimisesta. Tähän liittyy 1 momentin muu
tosehdotus, jonka mukaan valtio myös vastaisi 
sinetöimisvälineitten kustannuksista. 

Ehdotuksen 13 §:stä ja 16 §:n 4 momentista 
seuraisi, että valtion kustannettaviksi siirtyisivät 
ilmoituskortteihin tehtävät vaaliluetteloiden näh
tävänäpitoa ja äänestysalueiden äänestyspaikkaa 
koskevat merkinnät, joista on aiheutunut kunnil
le vaaleissa yli 100 000 markan suuruiset menot. 

Vaalien kustannusjakoa koskevaa 1 momenttia 
ehdotetaan lisäksi täydennettäväksi siten, että 
valtio vastaisi vaalipiirien vaaliluetteloihin ote
mille lähetettävien ilmoitusten kustannuksista. 

Nykyinen 2 momentti on ehdotuksessa siirretty 
3 momentiksi hieman sanonnallisesti tarkistettu
na. 

103 §. Siitä, että 46 §:n 2 momentissa h~jo
tusvaalien osalta ja 100 a §:n 1 momenussa 
valituksen johdosta määränävien uusien vaalien 
osalta on luovuttu vaalien toimittamisesta aina 
kuukauden kolmantena sunnuntaina ja sitä seu
raavana maanantaina, aiheutuu muutos 103 §:n 
1 momenttiin. Jos mainituissa vaaleissa jompi
kumpi vaalipäivä sattuu uudenvuodenaatoksi tai 
-päiväksi, ensimmäiseksi tai toiseksi pääsiäi~pä~
väksi, vapunaatoksi tai -päiväksi, helluntatpät
väksi taikka jouluaatoksi tai ensimmäiseksi tai 
toiseksi joulupäiväksi, vaalit toimitettaisiin ehdo
tuksen mukaan seuraavana sunnuntaina ja maa
nantaina. Tarkoituksena on välttää sellaisia vaali
päiviä, jolloin äänestäjien on vaikea käydä äänes
tämässä ja jolloin äänestysvilkkaus sen vuoksi 
todennäköisesti vähentyisi. Koska joulusta uu
teenvuoteen on tasan viikko, voisivat vaalit täl
löin siirtyä kaksikin viikkoa eteenpäin. Lain 
103 §:n 1 momentissa mainittujen päivien jou
kosta on poistettu juhannuspäivä, koska se on 
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aina lauantai eikä vaalitoimitus voi sattua siksi 
päiväksi. 

Koska vaalien toimittamista tai niiden tulok
sen julkaisemista varten säädetyn määräpäivän 
lisäksi ennakkoäänestyksen aloittamis- tai lopet
tamispäivä voi ehdotuksen mukaan sattua pyhä
päiväksi tai arkilauantaiksi, on tarpeen 103 §:n 2 
momentissa säätää, etteivät sanotut määräpäivät 
voi siirtyä seuraavaksi arkipäiväksi. Ennakkoää
nestys tapahtuu siten 67 §:ssä tarkoitettuina 
pälVlnä. 

Edellä sanotuista vaaliaikataulun muutoksista 
aiheutuu myös 103 §:n 2 momentin täydentämi
nen siten, että oikeusministeriöllä olisi tarvittaes
sa oikeus siirtää hajotusvaaleissa ja valituksen 
johdosta toimitettavissa uusissa vaaleissa muu 
kuin vaalitoimitusta, ennakkoäänestyksen aloitta
mista tai lopettamista taikka vaalien tuloksen 
julkaisemista varten säädetty määräpäivä lähinnä 
soveliaaksi päiväksi. Näin oikeusministeriö voisi 
huolehtia siitä, että järkevää vaaliaikataulua voi
daan noudattaa juhlapäivistä huolimatta. 

106 §. Kunnallisvaalilain 32 §:n mukaan oi
keusministeriö vahvistaa kaavat muun muassa 
ehdokkaiden asettamisessa käytettäviä lomakkeita 
varten. Vastaavankaltainen säännös ehdotetaan 
otettavaksi 106 §:n uudeksi 2 momentiksi. 

Lomakkeita varten vahvistettavissa kaavoissa 
olisi tilastollisista syistä varattava tilaa kunkin 
ehdokkaan henkilötunnuksen ilmoittamista var
ten. Tilaa olisi oltava myös ehdokkaan osoitetta 
varten. 

1.2. Laki tasavallan presidentin valitsijamiesten 
vaaleista 

3 §. Kuten yleisperusteluissa on todettu, eh
dotetaan Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä 
valittavan kansanedustajan ja hänen varamiehen
sä sekä vastaavasti tasavallan presidentin valitsija
miehen ja hänen varamiehensä vaalitapa muutet
tavaksi osittain suhteelliseksi. Molemmat vaalit 
toimitettaisiin samalla tavalla. Tämän vuoksi on 
3 §:n 2 momenttia muutettava. 

4 §. Pykälän sanontaa ehdotetaan muutetta
vaksi sekä edellä 3 §:n että edustajainvaalilain 
2 §:n kohdalla mainituista syistä. 

7 §. Pykälää on muutettava, koska kunnan 
keskusvaalilautakunnasta säädetään nykyisin kun
nallisvaalilaissa, johon edustajainvaalilain 7 § :n 1 
momentti viittaa. 

8 §. Paitsi sanonnailista tarkistusta pykälään 
ehdotetaan lisättäväksi 2 momentti, joka sisältäisi 
3 1683011445 

viittaussäännöksen väliaikaisen varajäsenen mää
räämisestä. 

9 §. Edellä 7 §:n kohdalla mainituin perustein 
ehdotetaan myös 9 §:ää muutettavaksi. 

10 §. Koska kaikissa valtiollisissa vaaleissa 
noudatettaisiin vaaliluettelojen laadimaa koske
van uudistuksen mukaan samanlaista menettelyä 
vaaliluettelojen laadinnassa, ehdotetaan 10 § su
pistettavaksi yhdeksi momentiksi, jossa todettai
siin laadittavat vaaliluettelot ja muutoin viirattai
siin edustajainvaalilakiin. Viittaus ulottuisi lähin
nä edustajainvaalilain 2 lukuun kokonaisuudes
saan. 

11 §. Edellä 10 §:n kohdalla mainituin perus
t~in ehdotetaan 11 § tarpeettomana kumottavak
Sl. 

12 §. Ehdokkaiden asettamista koske"aa 
12 §:n 1 momentin viittaussäännöstä ehdotetaan 
täydennettäväksi viittauksella edustajainvaalilain 
3 a lukuun, jossa säädetään valitsijayhdistysten 
perustamisesta ja yhteislistojen muodostamisesta, 
ja viittauksella 106 §:n 2 momenttiin, jossa 
säädetään kaavojen vahvistamisesta ehdokkaiden 
asettamisessa tarvittaville lomakkeille. Ensin mai
nitun täydennyksen jälkeen säännökset ehdokas
asettelusta tasavallan presidentin valitsijamiesten 
vaaleissa ja kansanedustajain vaaleissa olisivat 
samanlaiset. 

1.3. Kunnallisvaalilaki 

3 §. Vaaliluettelojen laadinnan nopeuttami
nen ja muu kehittäminen edellyttävät, että sekä 
valtiollisissa vaaleissa että kunnallisvaaleissa voi
daan käyttää samaa äänestysaluejakoa. Pykälä 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että sitä voidaan 
soveltaa kaikissa näissä vaaleissa. 

Vaalisalaisuuden turvaamiseksi ehdotetaan 1 
momentissa kiristettäväksi niitä edellytyksiä, joil
la kunnanvaltuusto voi jakaa 3 000 asukasta pie
nemmän kunnan useampaan äänestysalueeseen. 
Ehdotuksen mukaan näin voitaisiin menetellä 
vain liikenteellisistä tai muista erityisistä syistä. 
Asukasluvultaan suurempi kunta olisi vastaavasti 
eli samankaitaisin perustein jaettava kahteen tai 
useampaan äänestysalueeseen. Siten myöskään yli 
3 000 asukasta käsittävää kuntaa ei saisi jakaa 
liian pieniin äänestysalueisiin. 

Koska äänestysaluejako useimmissa kunnissa 
pysyy vuosittain ennallaan, ei ole tarkoituksen
mukaista velvoittaa kunnanvaltuustoa päättä
mään äänestysaluejaosta joka vuosi. Ehdotuksen 
mukaan kunnanvaltuusto päättäisi äänestysalue-
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jaosta ja sen muuttamisesta vain tarvittaessa. 
Samalla tavalla määrättäisiin, mihin äänestysalu
eeseen kuuluvat ne kunnassa henkikirjoitetut 
henkilöt, joita ei ole merkitty minkään kiinteis
tön kohdalle. 

Laissa olisi kuitenkin edelleen säädettävä, mil
loin päätös äänestysaluejaosta olisi viimeistään 
tehtävä, jotta se voitaisiin ottaa huomioon vaali
luetteloja laadittaessa. Ehdotuksen mukaan pää
tös tehtäisiin nykyisen lokakuun sijasta seuraavas
sa tammikuussa. Sen jälkeen päätöstä voitaisiin 
tarkistaa vain kuntajaon muutoksen johdosta. 
Lain 8 §:ssä säädettäisiin, milloin voimassa ollut 
äänestysaluejako olisi perustana vaaliluetteloita 
laadittaessa. Edustajainvaalien osalta vastaava 
säännös sisältyy kansanedustajain vaaleista anne
tun lain 13 §:n 1 momenttiin. 

Nyt esillä olevan kunnallisvaalilain 3 §:n 2 
momenttiin ehdotetaan tehtäväksi asiallisesti 
vain se muutos, että milloin kuntajaon muutos 
on äänestysalueisiin jakamisen jälkeen tehdyllä 
päätöksellä määrätty tulemaan voimaan seuraa
van vuoden alusta, kunnanvaltuuston olisi sen 
johdosta aina viipymättä tarkistettava äänestys
aluejako. Voimassa olevan kunnallisvaalilain mu
kaan näin tehdään vain kuntajaon muutoksen 
tullessa voimaan vaalivuotta seuraavan vuoden 
alusta. Jos kuntajaon muutoksesta on kuitenkin 
päättänyt sisäasiainministeriö, äänestysaluejaon 
tarkistaisi muutoksen sitä edellyttäessä kunnan
hallitus. 

Kuntajaosta annetun lain (73/77) 15 §:n mu
kaan päätös kuntajaon muuttamisesta eräissä ta
pauksissa on mahdollista tehdä vielä kuntajaon 
muutoksen voimaan tuloa edeltävän vuoden ke
säkuussa. Äänestysaluejako olisi kunnallisvaali
lain ehdotetun 3 §:n 2 momentin mukaan sen 
johdosta viipymättä tarkistettava. Lain 8 §:n 
mukaan vielä kesäkuussa tehdyt tarkistukset olisi 
otettava huomioon pohjaluetteloita laadittaessa. 
Kun vaaliluetteloiden pohjaluettelot kirjoitetaan 
tietokoneilla käytännössä kesäkuussa, olisi mah
dollista, että äänestysaluejaon muutokset eivät 
ehtisi otettavaksi huomioon tässä yhteydessä. 
Pohjaluettelot olisi tällöin käsin korjattava äänes
tysaluejaon muutosten mukaisiksi. Tästä ei kui
tenkaan aiheutuisi kohtuutonta työtä, koska 
muutokset yleensä ovat vähäisiä. 

Sekä 1 että 2 momentin sanontoja tarkistettai
siin eräin osin kuten muuttamalla kunnallisval
tuusto uuden kunnallislain mukaisesti kunnan
valtuustoksi. 

3 a §. Uuteen 3 a §:ään ehdotetaan sijoitetta
vaksi säännös, jonka mukaan kunnanhallituksen 

olisi ilmoitettava väestörekisterikeskukselle, missä 
kulloinkin on kunkin äänestysalueen äänestys
paikka ja missä vaaliluettelot tullaan pitämään 
tarkastusta varten nähtävinä. Kunnassa olisi siten 
aina tiedettävä, missä nämä paikat seuraavissa 
vaaleissa ovat. Tiedot ovat tarpeen äänioikeute
tuille lähetettävää ilmoituskorttia varten. Ilmoi
tus äänestyspaikan ja vaaliluetteloiden nähtävä
näpitopaikan muuttumisesta olisi tehtävä viivyt
telemättä, jotta myös väestörekisterikeskuksella 
olisi oikeat ajan tasalla olevat tiedot. Samoin 
kuin äänestysaluejako kunkin äänestysalueen ää
nestyspaikka ja vaaliluetteloiden nähtävänäpito
paikka olisivat periaatteessa samat valtiollisissa ja 
kunnallisissa vaaleissa. 

4 ja 5 §. Kummankin pykälän ensimmäiseen 
momenttiin ehdotetaan tehtäväksi sama täyden
nys. Sen mukaan sekä kunnan keskusvaalilauta
kunnan että vaalilautakuntien ja vaalitoimikun
tien varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, 
jossa he tulevat jäsenten sijaan. Jollei tällaista 
täydennystä tehdä, olisi varajäsenet uuden kun
nallislain 69 §: n 1 momentin nojalla valittava 
henkilökohtaisiksi varajäseniksi. Varajäsenten jär
jestys ilmaisisi myös selvästi, kuka varajäsenistä 
kulloinkin tulisi poissa olevan jäsenen sijaan. 
Vastaava muutosehdotus sisältyy edustajainvaali
lain ehdotettuun 8 §:ään. 

Koska kunnallisvaalilain 48 §:n 4 momentin ja 
68 §:n 3 momentin mukaan vaaliavustajana ei 
saa olla ehdokkaana asianomaisessa kunnassa ole
va henkilö, on joskus ollut vaikeaa saada estee
töntä vaalitoimikunnan jäsentä tai varajäsentä 
avustamaan äänestäjää hänen pyynnöstään en
nakkoäänestyksessä. Tämän vuoksi ehdotetaan 
5 §:n 1 momentissa säädettäväksi, että vaalitoi
mikuntaan valitaan tarpeellinen määrä varajäse
niä, kuitenkin vähintään kolme. Vastaava muu
tosehdotus sisältyy edustajainvaalilain 8 §:n 1 
momenttiin. 

6 §. Pykälän 2 ja 3 momenttiin ehdotetaan 
tehtäväksi sekä 5 §:n 1 momentin täydennyksen 
aiheuttamat muutokset että uudesta kunnallis
laista johtuvat sanonnalliset tarkistukset. 

2 luku (8-18 §). Kunnallisvaalilain 2 luvun 
säännökset vaaliluetteloista ehdotetaan muutetta
viksi yleisperusteluissa mainitun mukaisesti toi
saalta siten kuin väestörekisterikeskuksen ehdo
tukset vaaliluetteloiden laatimismenettelyn ke
hittämisestä antavat aiheen, toisaalta siten kuin 
kunnallisvaalilain ja kansanedustajain vaaleista 
annetun lain yhdenmukaistaminen edellyttää. 
Vaaliluettelojen laadimaa koskevat määräajat 
kuitenkin ovat näissä laeissa erilaiset, koska kun-
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nallisvaaleissa ei ole tarpeen noudattaa niin kire
ää vaaliaikataulua kuin hajotusvaalien vuoksi 
edustajainvaaleissa. 

8 §. Vaaliluetteloiden pohjaksi kirjoitettaisiin 
vaalivuoden kesäkuun lopussa voimassa olleen 
äänestysaluejaon mukaisesti pohjaluettelot. Siitä, 
milloin äänestysaluejakoa koskevat päätökset on 
kunnassa tehtävä, säädetään 3 §:ssä. Pohjaluette
loihin otettaisiin jokainen väestön keskusrekiste
rissä olevien tietojen mukaan tulevissa vaaleissa 
vaalioikeutettu henkilö, joka on vaalivuonna 
henkikirjoitettu tai ollut henkikirjoitettava kun
nassa asianomaisessa äänestysalueessa. Samankal
tainen säännös sisältyy edustajainvaalilakia koske
vaan ehdotukseen. Menettely poikkeaisi nykyises
tä, koska pohjaluetteloihin otettaisiin vain väes
tön keskusrekisterissä olevien tietojen mukaan 
tulevissa vaaleissa vaalioikeutetut henkilöt. Poh
jaluetteloihin ei siten enää otettaisi kuolleita eikä 
myöskään vaalioikeutta vailla olevia kuten ulko
maalaisia, kuitenkin muiden pohjoismaiden kan
salaisten kunnallisesta äänioikeudesta johtuvin 
poikkeuksin. 

Ehdotetun 8 §:n 1 momentin mukaan kunnal
lisvaaleissa toisin kuin edustajainvaaleissa olisi 
pohjaluetteloihin otettava myös vaalioikeutettu 
henkilö, joka olisi ollut henkikirjoitettava kun
nassa asianomaisessa äänestysalueessa. Säännös 
mahdollistaa henkikirjoituspaikkaa koskevan 
muutoksenhaun väestökirjalain ( 141 169) mukai
sen menettelyn ohella myös oikaisuvaatimusta 
tehtäessä. Vaikka päällekkäisestä valitusmahdolli
suudesta olisi pyrittävä luopumaan, ei ehdotusta 
siitä ole voitu tehdä tässä yhteydessä, koska 
samalla olisi muutettava myös kunnallislain 16 
§:ää, johon kunnallisvaalilain 8 § perustuu. 

Pohjaluettelot laadittaisiin kunnan keskusvaa
lilautakunnan ja vaalilautakuntien työn helpotta
miseksi äänestysalueittain aakkosjärjestyksessä. 
Tämän vuoksi luetteloihin ei enää otettaisi oma
na ryhmänään niitä henkilöitä, jotka on henki
kirjoitettu kunnassa, mutta joita ei ole merkitty 
minkään kiinteistön kohdalle. Kunnallisvaalilain 
3 §:n 1 momentissa on säännös siitä, mihin 
äänestysalueeseen nämä henkilöt sijoitetaan. 

Ehdotetun 8 §:n 2 momenttiin otettaisiin 
säännökset hakemistokortistosta ja ilmoituskor
teista. Ilmoituskorteista on nyt säädetty kunnal
lisvaalilain 11 §:ssä. Hakemistokortistosta ja il
moituskorteista olisivat voimassa vastaavankaltai
set säännökset kuin ehdotetussa edustajainvaali
lain 13 §:n 2 momentissa. 

Pykälän 3 momentin mukaan väestörekisteri
keskuksen olisi toimitettava pohjaluettelot, hake-

roistokortistot ja ilmoituskortit asianomaiselle 
henkikirjoitusviranomaiselle, jonka olisi korjatta
va ne ja säädettyä maksua vastaan toimitettava ne 
edelleen kuntien keskusvaalilautakunnille vii
meistään elokuun 10 päivänä. Määräpäivä on 
sama kuin nykyisin kunnallisvaalilain voimassa 
olevan 8 §:n mukaan. 

9 §. Äänioikeudesta kunnallisvaaleissa sääde
tään kunnallislain 16 §:ssä. Tämän vuoksi kun
nallisvaalilain 9 §:n 1 momentin säännökset ovat 
tarpeetonta toistoa. Pykälään jäisivät vain sään
nökset pohjaluetteloiden tarkastamisesta kunnan 
keskusvaalilautakunnassa. Ne vastaavat pääosin 
ehdotettuja edustajainvaalilain 14 §:n säännök
siä. Tarkastamiselle jäisi kuitenkin aikaa 10 päi
vää, kun se edustajainvaaleissa olisi 7 päivää. 

10 §. Samoin kuin edustajainvaalilain osalta 
ehdotetaan ilmoituskortin lähettämistä ja vaalilu
etteloiden nähtävänäpitoa koskevien pykälien 
keskinäinen järjestys muutettavaksi. Kunnallis
vaalilain 10 §:ssä säädettäisiin vain ilmoituskortin 
lähettämisestä, koska perussäännös ilmoituskor
tista on ehdotetussa 8 §:n 2 momentissa. 

11 §. Ehdotuksen perustelut ovat samat kuin 
edustajainvaalilain 16 §:n kohdalla. Kunnallis
vaaleissa vaaliluetteloiden nähtävänäpitoaika kui
tenkin alkaisi elokuun 26 päivänä, joten ilmoi
tuskortin lähettämisen ja mainitun 26. päivän 
väliin jäisi aikaa kuusi päivää eli päivä enemmän 
kuin edustajainvaaleissa. 

12 §. Oikaisuvaatimuksen tekemistä koskevia 
perusteita ehdotetaan muutettaviksi samalla ta
valla ja samoista syistä kuin edustajainvaalilain 17 
§:n 1 momentin kohdalla. Oikaisuvaatimuksen 
voi siten tehdä henkilö, joka katsoo, että hänet 
on oikeudettomasti jätetty pois äänestysalueen 
vaaliluettelosta. 

Pykälään lisättäisiin uusi 5 momentti, jossa 
säädettäisiin oikaisuvaatimusta varten laadittavas
ta lomakkeesta samoin kuin kansanedustajain 
vaaleista annetun lain 17 §: n 5 momentissa. 

13 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muu
tettavaksi 12 §:n 1 momenttiin tehtävän muu
toksen johdosta. 

Pykälään ehdotetaan tehtäväksi lisäksi sanon
nallisia korjauksia. 

14-18 §. Säännökset oikaisuvaatimuksen kä
sittelystä ja valituksen tekemisestä lääninoi
keuden päätöksestä vaaliluettelon oikaisemista 
koskevassa asiassa ehdotetaan pääosin uusittaviksi 
noudattaen samoja periaatteita kuin edustajain
vaalilain ehdotetuissa 19-23 §:ssä. Tästä seuraa 
useita muutoksia kunnallisvaalilain 14-
18 §:ään. Lisäksi säännösten sanontoja on tarkis-
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tettu ja pyritty yhdenmukaistamaan ne edusta
jainvaalilain vastaavien säännösten kanssa. Mää
räajat ja -päivät kuitenkin poikkeavat myös näissä 
pykälissä edustajainvaalien vastaavista määräajois
ta ja -päivistä. 

Koska oikaisuvaatimusten määrä on jatkuvasti 
vähentynyt, kunnan keskusvaalilautakunnan on 
tarpeetonta kokoontua syyskuun 13 päivänä kä
sittelemään vain oikaisuvaatimuksia. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että 14 §:n mukaisesta ko
kouksesta luovutaan ja siinä käsiteltäviksi sääde
tyt asiat siirretään käsiteltäviksi 39 §:ssä tarkoite
tussa kokouksessa. 

19 a §. Ehdotettu säännös on uusi ja samansi
sältöinen kuin edustajainvaalilain 2 5 f §. 

24, 25 ja 32 §. Ehdokaslistojen julkaisemista 
koskevien hakemusten viimeinen jättöpäivä eh
dotetaan siirrettäväksi päivää aikaisemmaksi eli 
syyskuun 2 päiväksi, koska kunnan keskusvaali
lautakunnan kokous, jossa hakemukset esitellään 
ja tarkastetaan, pidetään jo syyskuun 3 päivänä. 

Säännökset ehdokkaan suostumusta ja vakuu
tusta koskevista kaavoista siirrettäisiin 3 2 §: ään, 
jossa muutoinkin on säädetty oikeusministeriön 
velvollisuudesta vahvistaa kaavat eräille vaaliasia
kirjoille. Kaavoissa olisi tilastollisista syistä varat
tava tilaa myös kunkin ehdokkaan henkilötun
nuksen ilmoittamista varten. Tilaa olisi oltava 
myös ehdokkaan osoitetta varten. 

33 §. Kunnan keskusvaalilautakunnan ko
koontumisaikoja koskevaa säännöstä on tarkistet
tava 9 ja 74 §:ään ehdotetun muutoksen johdos
ta. 

34 §. Kunnan keskusvaalilautakunta on nykyi
sin pysyvä lautakunta, minkä vuoksi sihteerin 
valitsemista koskeva säännös on 34 §:stä poistet
tava. 

39 §. Pykälän 2 momentin sanontaa ehdote
taan selvennettäväksi siten, että momentti koskisi 
molempia 36 §:n 2 momentissa mainittuja ta
pauksia. 

41 §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi muutos, 
jonka mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan ei 
olisi välttämättä saatettava ehdokaslistojen yhdis
telmää äänioikeutettujen tietoon sellaisenaan, 
vaan riittäisi, että yhdistelmässä olevat tiedot 
taikka tieto siitä, missä yhdistelmä on nähtävänä, 
saatetaan äänioikeutettujen tietoon. Käytännössä 
useat kunnat ovat menetelleet sanotuin tavoin jo 
kunnallislain 34 §:n 2 momentin nojalla. 

42 §. Kunnallisvaalilain nykyinen äänestyslip
pua koskeva 42 § ehdotetaan siirrettäväksi 5 
lukuun uudeksi 46 a §:ksi, johon kohtaan se 
asiallisesti lähinnä kuuluu. Uudeksi 42 §:ksi 

otettaisiin säännös, jonka mukaan 4 luvussa tar
koitettuun kunnan keskusvaalilautakunnan pää
tökseen ei saa hakea erikseen muutosta. Muutos
ta voitaisiin hakea vasta keskusvaalilautakunnan 
vaalien tuloksen vahvistamista koskevaan päätök
seen. Ehdotettu uusi säännös, joka olisi samansi
sältöinen kuin kansanedustajain vaaleista anne
tun lain 45 §:ssä, ei muuttaisi nykyistä tilannet
ta, mutta olisi myös kunnallisvaalilaissa selvyyden 
vuoksi tarpeen. 

44 §. Pykälän toisen momentin sisältämä viit
taus on tarkistettava edellä ehdotettujen muutos
ten johdosta. 

46 a §. Uusi 46 a § käsittäisi äänestyslippua 
koskevan voimassa olevan lain 42 §:n säännökset. 
Se on sisällöltään samanlainen kuin edustajain
vaalilain ehdotettu 48 a §. 

48 §. Pykälään ehdotetut muutokset vaalilau
takunnan varajäsenen nimeämisestä vaaliavusta
jaksi ja vammaisen oikeudesta käyttää apuna 
valitsemaansa henkilöä ovat samat kuin edusta
jainvaalilain 50 § :ssä. 

51 §. Ehdotettu muutos vastaa edustajainvaa
lilain 53 §:n 2 momentin kohdalla tehtyä muu
tosehdotusta. 

52 §. Kunnallisvaalilain 77 §:ssä ei äänestysli
pun mitättömyysperusteeksi ole säädetty sitä, 
että ehdokkaan numero on kirjoitettu muualle 
kuin äänestyslipussa olevaan ympyrään. Tämän 
vuoksi ehdotetaan 52 §:ää muutettavaksi siten, 
että myös siitä käy mainittu seikka ilmi. Vastaava 
muutosehdotus sisältyy edustajainvaalilain 55 
§:ään. 

53 §. Pykälän 1 momentti ehdotetaan yhden
mukaistettavaksi kansanedustajain vaaleista anne
tun lain 56 §:n 1 momentissa olevan vastaavan 
säännöksen kanssa. Leima äänestyslippuun olisi 
siten lyötävä keskelle taitetun lipun kääntöpuol
ta. 

55-56 §. Vaaliasiakirjojen sinetöintiä ja vaali
lautakunnan laskentahenkilökuntaa koskevat eh
dotukset ovat samat kuin edustajainvaalilain 58 
ja 59 §:n kohdalla. 

57 §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi 48 sekä 
55 ja 56 §:stä johtuvat muutokset. 

57 a §. Vaalisalaisuuden säilymisen turvaami
seksi ehdotettu uusi 57 a § on kirjoitettu samalla 
tavalla kuin edustajainvaalilakiin ehdotettu uusi 
60 a § siitä johtuvin poikkeuksin, että säännök
sessä tarkoitetut äänestysliput yhdistettäisiin ja 
tarkastettaisiin kunnan keskusvaalilautakunnassa. 

58 §. Kun postitoimipaikat ovat kiinni maa
nantai-iltana, jolloin pykälässä tarkoitetut vaalilä-
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hetykset on toimitettava kunnan keskusvaalilau
takunnalle, ehdotetaan postitoimipaikkoja koske
va maininta jätettäväksi tarpeettomana pois. Vaa
lilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheen
johtajan ja yhden muun jäsenen on yhdessä 
vietävä lähetykset kunnan keskusvaalilautakun
nalle. Pykälään ehdotetun täydennyksen mukaan 
kunnan keskusvaalilautakunta voisi määrätä 
muunkinlaisesta toimittamisesta. 

Pykälää on myös täydennettävä uuden 
57 a §:n johdosta. 

59 §. Ennakkoäänestyspaikkoina oleviin lai
toksiin lisättäisiin samat invaliidihuoltolaissa tar
koitetut laitokset kuin edustajainvaalilain 63 §:n 
kohdalla. 

60-61 ja 63 §. Ehdotetut muutokset johtuvat 
siitä, että posti- ja lennätinlaitoksen uusi nimi on 
posti- ja telelaitos ja posti- ja lennätinhallituksen 
posti- ja telehallitus. Lisäksi 63 §:n sanontaa 
yhdenmukaistettaisiin edustajainvaalilain 6 7 §: n 
sanonnan kanssa. 

62 §. Ennakkoäänestysaikaa ehdotetaan lyhen
nettäväksi siten, että se alkaisi 18. päivänä ja 
päättyisi 5. päivänä ennen vaaleja. Ehdotusta on 
perusteltu edustajainvaalilain 66 §:n yhteydessä. 
Ennakkoäänestysajan tulisi yhdenmukaisuuden 
vuoksi olla sama kunnallisvaaleissa kuin vastaa
vasti kotimaassa edustajainvaaleissa. 

64 §. Paitsi posti- ja lennätinlaitoksen nimen 
muuttamista ehdotetaan pykälän toiseen mo
menttiin tehtäväksi sama muutos kuin edusta
jainvaalilain 68 §:n 2 momenttiin. 

66 §. Pykälässä oleva viittaussäännös olisi ai
kaisemmin ehdotetun muutoksen johdosta tar
kistettava. 

68 §. Ehdotus on sama kuin edustajainvaali
lain 72 §:ää koskeva muutosehdotus ja yhdenmu
kainen kunnallisvaalilain 48 §:ää koskevan ehdo
tuksen kanssa. 

70 §. Lähetekirjettä koskevaan 70 §:ään tehtä
viä muutoksia on perusteltu edustajainvaalilain 
74 §:n kohdalla. 

71 §. Samoista syistä kuin edustajainvaaleissa 
ehdotetaan myös kunnallisvaaleissa luovuttavaksi 
vaalikuoren leimaamisesta. 

72 §. Muutoksen perustelut ovat samat kuin 
edustajainvaalilain 76 §:n kohdalla. 

74 §. Pykälän 1 momentissa ehdotettua mää
räajan muutosta on perusteltu edellä 62 §:n 
yhteydessä. Vaalikuoren leimaamisesta luopumi
nen aiheuttaa muutoksen pykälän 2 momenttiin. 
Pykälää ehdotetaan lisäksi sanonnallisesti muu
tettavaksi ja yhdenmukaistettavaksi kansanedus-

tajaio vaaleista annetun lain vastaavan pykälän 
kanssa. 

75 §. Pykälän 1 momentti ehdotetaan yhden
mukaistettavaksi edustajainvaalilain ehdotetun 
81 §:n kanssa. Kokous, jossa ennakkoäänestykses
sä annetut äänet lasketaan, alkaisi kuitenkin 
aikaisintaan kello 16. Aikaa olisi riittävästi suuris
sakio kunnissa ennakkoäänestyksessä annettujen 
äänten laskemiseen ennen varsinaisen vaalitoimi
tuksen päättymistä. Pienissä kunnissa äänten las
kemiseen olisi ryhdyttävä aikaisinta alkamishet
keä kello 16:tta sen verran myöhemmin, ettei 
laskennan päätyttyä tietoja siitä voisi levitä ennen 
varsinaisen vaalitoimituksen päättymistä. 

76 §. Pykälää on täydennettävä ehdotetun 
uuden 57 a §:n johdosta. Muutos on sama kuin 
edustajainvaalilain 82 §:n kohdalla paitsi, että 
äänestyslippujen yhdistäminen ja tarkastaminen 
tapahtuu kunnan keskusvaalilautakunnassa. 

82 §. Pykälän sisältämät viittaukset on tarkis
tettava uuden kunnallislain edellyttämällä taval
la. 

88 §. Pykälän 2 momentista ehdotetaan pois
tettavaksi tarpeettomana valtuutetun asuinpaikan 
merkitseminen kunnan keskusvaalilautakunnan 
pöytäkirjaan. 

90 §. Vaaliasiakirjojen sinetöintiin 55 ja 56 
§:ssä ehdotetuista muutoksista aiheutuu myös 
tämän pykälän muuttaminen. 

91-93 §. Vaaleista valittamista koskevat sään
nökset ehdotetaan kirjoitettavaksi pääosin uudel
leen toisaalta niiden yhdenmukaistamiseksi edus
tajainvaaleista valittamista koskevien säännösten 
kanssa, mutta toisaalta ottaen myös huomioon 
uudessa kunnallislaissa olevat säännökset muu
toksenhausta. Uudet säännökset ovat myös aikai
sempia selvemmät. 

Ehdotettu uusi 91 b §, joka on edustajainvaali
lain 99 a §:n mukainen, vastaa korkeimman 
hallinto-oikeuden omaksumaa tulkintaa. 

Valituksen johdosta annetun lääninoikeuden 
päätöksen tiedoksiantaa koskevat säännökset eh
dotetaan kokonaan uudistettaviksi. Tiedoksianto 
ulotettaisiin valittajan lisäksi muuhun, jonka oi
keutta päätös loukkaa kuten esimerkiksi vaalikel
vottomaksi julistettuun. Uutta olisi myös tiedok
sianto kunnanhallitukselle, jolla ehdotetun 92 a 
§:n mukaan olisi valitusoikeus. Tämä vastaisi 
kunnallislain perusteella jo omaksuttua tulkintaa 
valitusoikeudesta. 

94 §. Pykälää ehdotetaan selvennettäväksi. 
Viittaus uusiin vaaleihin tarkoittaa lain 93 ja 97 
§:ää. 
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95 §. Voimassa olevan 95 §:n viimeinen virke 
käy tarpeettomaksi 11 §:ää koskevan ehdotuksen 
johdosta. 

JOO §. Paitsi pykälän viimeiseen momenttiin 
tehtävää sanonnailista tarkistusta ehdotetaan py
kälään lisättäväksi uusi momentti, jossa säädettäi
siin oikeusministeriön velvollisuudesta huolehtia 
sinetöimisvälineitten hankkimisesta valtion va
roin. Voimassa olevan lain mukaan sinetöimisvä
lineiden hankkimisesta ja kustannuksista vastaa 
kunta. 

2. Voimaantulo 

Lakiehdotusten voimaantulo riippuu olennai
sesti vaaliluettelojen laadimaa koskevista uudis
tuksista. Ne edellyttävät järjestelyjä väestörekiste
rikeskuksessa ja valtion tietokonekeskuksessa. 
Myös ehdotettujen teknisten muutosten toteutta
minen vaatii aikaa. Näistä syistä lakiehdotuksia 

tulisi soveltaa aikaisintaan 1 päivänä syyskuuta 
1985 jälkeen toimitettavissa vaaleissa edellyttäen, 
että lakiehdotukset tulisivat voimaan tammikuun 
alusta 1985. 

Uuden lain nojalla tehtäisiin tammikuussa 
1985 päätös äänestysaluejaosta ja sen jälkeen 
ilmoitettaisiin, missä äänestysalueiden vaaliluet
telot pidetään tarkastusta varten nähtävinä ja 
missä kunkin äänestysalueen äänestyspaikka on. 
Lakiehdotusten voimaan tultua vaaliluetteloita ei 
enää laadittaisi muutettavaksi ehdotettujen sään
nösten perusteella. Jos vaalit toimitettaisiin en
nen kuin lakiehdotuksia vaaleissa sovellettaisiin 
eli ennen 1 päivää syyskuuta 1985, olisi kuiten
kin noudatettava aikaisempaa lakia, jolloin käy
tettäisiin edellisenä vuonna laadittuja vaaliluette
loita. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1 . 
Laki 

kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kansanedustajain vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (391169) 9, 11, 34, 

43 ja 62 § sekä 74 §:n 5 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 9, 34 ja 43 §osittain muutettuina 16 päivänä toukokuuta 1975 annetulla 

lailla (319/75) sekä 74 §:n 5 momentti 12 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (358/72), 
muutetaan 1 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, 2 ja 6 §, 8 §:n 1 momentti, 10 §, 2 luku siihen 

myöhemmin tehtyine muutoksineen, 27-29 §, 31 b §:n 1 momentti, 31 d §:n 1 ja 3 momentti, 31 f 
ja 32 §, 35 §:n 1 momentti, 36 §:n 1 momentti, 37 §:n 5 momentti, 37 a, 38, 40, 41 ja 44 §, 46 §:n 
2 ja 3 momentti, 50 §:n 1 ja 3 momentti, 53 §:n 2 momentti, 55 ja 58§, 59 §:n 3, 4 ja 5 momentti, 
60 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti, 61 ja 63 §, 64 §:n 1 momentti, 65 §:n 1 momentti, 66 
§:n 1 ja 2 momentti, 67 §:n 1 momentti, 68 ja 70 §, 71 §:n 1 ja 4 momentti, 72 §:n 3 momentti, 74 
§:n 2 ja 4 momentti, 75 ja 76 §, 78 §:n 1 ja 2 momentti, 79 §:n 1 momentti, 81 §, 82 §:n 1 
momentti, 88 §:n 1 ja 4 momentti, 90 §, 95 §:n 2 momentti, 96 §:n 2 momentti, 98 ja 99 a §, 100 a 
§:n 1 ja 2 momentti sekä 102 ja 103 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 4 kohta 9 päivänä marraskuuta 1973 annetussa laissa 
(808/73), 2 §, 46 §:n 2 momentti, 63 §, 64 §:n 1 momentti, 74 §:n 2 ja 4 momentti ja 103 § 
mainitussa 12 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa, 6, 10 ja 29 §, 31 b §:n 1 momentti, 31 d §:n 
1 ja 3 momentti, 31 f §, 35 §:n 1 momentti, 36 §:n 1 momentti, 37 §:n 5 momentti, 37 aja 41 §, 66 
§:n 2 momentti, 71 §:n 1 ja 4 momentti, 78 §:n 1 momentti, 79 §:n 1 momentti, 81 §, 82 §:n 1 
momentti, 99 a § sekä 100 a §:n 1 ja 2 momentti mainitussa 16 päivänä toukokuuta 1975 annetussa 
laissa, 61, 75 ja 98 §osittain muutettuina viimeksi mainitulla lailla, 67 §:n 1 momentti 15 päivänä 
joulukuuta 1978 annetussa laissa (967 /78) sekä 76 § osittain muutettuna mainitulla 12 päivänä 
toukokuuta 1972 annetulla lailla, sekä 

lisätään lakiin uusi 3 a, 48 a ja 60 a § sekä 106 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

1 luku 

Vaalipiirit ja vaaliviranomaiset 

1 § 
Eduskunnan valitsemista varten valtiopäiville 

maa on jaettu seuraaviin vaalipzireihin: 

3. Turun läänin eteläinen vaalipiiri, johon 
kuuluvat Pyhärannan, Kodisjoen, Laitilan, My
nämäen, Yläneen, Alastaron ja Loimaan kunnat 
sekä niiden eteläpuolella olevat osat Turun ja 
Porin lääniä; 

4. Turun läänin pohjoinen vaalipiiri, johon 
kuuluvat Rauman kaupunki ja Rauman maalais
kunta, Lapin, Euran, Säkylän ja Vampulan kun
nat, Huittisten kaupunki ja Punkalaitumen kun
ta sekä niiden pohjoispuolella olevat osat Turun 
ja Porin lääniä; 

2 § 
Kansanedustajain paikkojen jako vaalipiirien 

kesken Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriä lu
kuun ottamatta toimitetaan vaalivuotta edeltävän 
vuoden henkikirjoituksen perusteella. Jaon toi-
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mittaa valtioneuvosto hyvissä ajoin ennen vaaleja 
antamallaan päätöksellä, joka julkaistaan Suo
men säädöskokoelmassa. 

3 a § 
Vaalipiirin keskuslautakunnan toimikausi kes

tää, kunnes uusi lautakunta on valittu. 
Vaalipiirin keskuslautakunta on päätösvaltai

nen viisijäsenisenä. 
Jos vaalipiirin keskuslautakunnan jäsen tai va

rajäsen kuolee tai saa vapautuksen toimestaan, 
on hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
valittava uusi jäsen tai varajäsen. 

6 § 
Kunnan jakamisesta äänestysalueisiin on voi

massa, mitä kunnallisvaalilain 3 §:ssä on säädet
ty. 

8 § 
Kunnanvaltuuston on hyvissä ajoin ennen vaa

leja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaa
ltlautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tar
peellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 
viisi, sekä 63 §:ssä tarkoitettuja laitoksia varten 
yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu 
kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, 
kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on ase
tettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsen
ten sijaan. 

10§ 
Vaalilautakunnat ovat päätösvaltaisia viisijäse

nisinä ja vaalitoimikunnat kolmijäsenisinä. 
Jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai 

esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa mää
rätä väliaikaisen varajäsenen. 

2 luku 

Vaaliluettelot 

12 § 
Vaaliluetteloita edustajainvaaleissa ovat äänes

tysalueiden vaaltluettelot ja vaalipiin.en vaaltluet
telot. 

Äänestysalueiden vaaliluetteloita ovat luettelot 
vaalivuotta edeltävänä vuonna Suomessa henki
kirjoitetuista vaalioikeutetuista. Jos vaalitoimitus 
päättyy syyskuun 1 päivänä tai sen jälkeen, 

laaditaan luettelot kuitenkin vaalivuonna Suo
messa henkikirjoitetuista vaalioikeutetuista. 

Vaalipiirien vaaliluetteloita ovat luettelot 
muista kuin 2 momentissa tarkoitetuista vaalioi
keutetuista. 

13 § 
Äänestysalueiden vaaliluetteloiden pohjaksi 

kirjoitetaan kunnittain erikseen jokaisen äänes
tysalueen osalta pohjaluettelot vaalivuotta edeltä
vän vuoden kesäkuun lopussa voimassa olleen 
äänestysaluejaon mukaisesti. Jos vaalitoimitus 
päättyy syyskuun 1 päivänä tai sen jälkeen, 
kirjoitetaan pohjaluettelot kuitenkin vaalivuoden 
kesäkuun lopussa voimassa olleen äänestysalue
jaon mukaisesti. Pohjaluetteloihin on otettava 
jokainen väestön keskusrekisterissä olevien tieto
jen mukaan tulevissa vaaleissa vaalioikeutettu 
henkilö, joka on vaalivuotta edeltävänä vuonna 
tai, jos vaalitoimitus päättyy syyskuun 1 päivänä 
tai sen jälkeen, vaalivuonna henkikirjoitettu kun
nassa asianomaisessa äänestysalueessa. Pohjaluet
telot on laadittava henkilöiden nimien mukaises
sa aakkosjärjestyksessä ja niihin on merkittävä 
henkilön täydellinen nimi ja henkilötunnus. 

Jokaiseen pohjaluetteloon on liitettävä aakkos
järjestyksessä oleva kortisto luetteloon otetoista 
henkilöistä ja heidän luettelojen kirjoitushetkellä 
tiedossa olevista osoitteistaan ( hakemistokortis
to). Luetteloon on myös liitettävä kutakin henki
löä koskeva zlmoituskortti, johon on kirjoitettava 
hänen täydellinen nimensä, syntymävuotensa 
kaksi viimeistä numeroa ja hakemistokortistossa 
oleva osoitteensa sekä tiedot siitä, missä vaalipii
rissä hän on vaalioikeutettu, minkä äänestysalu
een vaaliluetteloon hänet on merkitty, milloin ja 
missä vaaliluettelo on nähtävänä sekä milloin ja 
missä vaalitoimitus tapahtuu. Tämän lisäksi kor
tissa ei saa olla muuta kuin ohjeita sen käyttämi
sestä ja kortista ehkä ilmenevien virheiden oikai
semisesta sekä menettelystä äänestettäessä. 

Pohjaluetteloiden, hakemistokortistojen ja il
moituskorttien laatimiseen on ryhdyttävä hyvissä 
ajoin ennen vaaleja. Jos tasavallan presidentin 
määräyksestä on toimitettava uudet vaalit, on 
laatimiseen ryhdyttävä heti kun tieto uusien 
vaalien toimittamisesta on saatu. 

Pohjaluettelot, hakemistakortistot ja ilmoitus
kortit laaditaan oikeusministeriön vahvistaman 
kaavan mukaisille lomakkeille. Väestörekisteri
keskuksen on toimitettava pohjaluettelot, hake
mistakortistot ja ilmoituskortit asianomaiselle 
henkikirjoitusviranomaiselle, jonka on ne korjat
tava ja toimitettava edelleen kunnan keskusvaali-
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lautakunnalle viimeistään 44. päivänä ennen vaa
leja. 

14 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on vumets

tään 3 7. päivänä ennen vaaleja tarkastettava 
pohjaluettelot. Niihin on lisättävä sellainen vaali
oikeutettu henkilö, joka on jäänyt merkitsemättä 
pohjaluetteloon, vaikka hänet henkikirjoitusvi
ranomaisen todistuksen mukaan olisi pitänyt 
merkitä siihen, sekä ulkomaan kansalaisena hen
kikirjoitettu henkilö, joka ennen äänestysalueiden 
vaaliluetteloiden allekirjoittamista on tullut vaa
lioikeutetuksi. Pohjaluetteloista on poistettava 
henkilö, jolla ei ole vaalioikeutta, yliviivaamaHa 
hänen nimensä ja merkitsemällä luetteloon pois
tamisen syy. Henkilö, jonka osalta vaalioikeuden 
menettämisseuraamus virallisen selvityksen mu
kaan lakkaa ennen ensimmäistä vaalipäivää, on 
merkittävä luetteloon äänioikeutetuksi. 

Sitten kun pohjaluettelo on edellä mainituin 
tavoin tarkastettu ja oikaistu, se on merkittävä 
äänestysalueen vaaliluetteJoksi ja kunnan keskus
vaalilautakunnan puolesta allekirjoitettava. Ha
kemistokortisto ja ilmoituskortit on oikaistava 
vastaavasti. 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on heti ilmoi
tettava kirjallisesti väestörekisterikeskukselle poh
jaluetteloihin tehdyistä vaalioikeutta koskevista 
muutoksista. 

Henkikirjoitusviranomaiset ja muut väestökir
jojen pitäjät sekä nimismiehet, kaupunginviskaa
lit, kihlakunnantuomarit ja raastuvanoikeudet 
ovat velvolliset antamaan kunnan keskusvaalilau
takunnalle tarpeelliset tiedot. Keskusvaalilauta
kunta voi kutsua yhden tai useamman henkilön 
kustakin äänestysalueesta paikallisena asiantunti
jana avustamaan äänestysalueen vaaliluetteloa 
laadittaessa. 

15 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on lähetettä

vä 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoituskortti 
jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tie
dossa. Ilmoitus lähetetään äänioikeutetulle sen 
jälkeen kun pohjaluettelo kortistoineen on hänen 
osaltaan tarkastettu, kuitenkin viimeistään 3 7. 
päivänä ennen vaaleja. 

16 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on asetettava 

äänestysalueiden vaaliluettelot kunnan alueella 
nähtäviksi tarkastusta varten kolmena arkipäivä
nä, ei kuitenkaan arkilauantaina, alkaen 32. 
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päivästä ennen vaaleja. Vaaliluettelot pidetään 
nähtävinä kunakin päivänä kello 9-20 asianmu
kaisen valvonnan alaisina. 

Vaaliluettelot on tarvittaessa asetettava nähtä
viksi useammassa paikassa kunnan alueella. Mil
loin erityiset syyt vaativat ja jollei äänioikeute
tuille aiheudu kohtuutonta haittaa, voidaan vaa
liluettelot pitää nähtävinä kunnan ulkopuolella
kin. 

Siitä, milloin ja missä vaaliluettelot ovat näh
tävinä, on annettava ennakolta hyvissä ajoin tieto 
sillä tavalla kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa 
julkaistaan. 

Väestörekisterikeskukselle tehtävästä ilmoituk
sesta siitä, missä vaaliluettelot pidetään nähtävi
nä ja missä on kunkin äänestysalueen äänestys
paikka, on säädetty kunnallisvaalilain 3 a §:ssä. 

17 § 
Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti 

jätetty pois äänestysalueen vaaliluettelosta, voi 
tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kunnan kes
kusvaalilautakunnalle viimeistään 23. päivänä 
ennen vaaleja ennen kello 16. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun oikaisuvaati
muksen voi puoliso ilman valtuutusta tehdä 
toisen puolison puolesta. 

Jos joku katsoo, että henkilö on oikeudetto
masti merkitty äänestysalueen vaaliluetteloon ää
nioikeutetuksi, voi hän tehdä sitä koskevan pe
rustellun kirjallisen oikaisuvaatimuksen kunnan 
keskusvaalilautakunnalle viimeistään 26. päivänä 
ennen vaaleja ennen kello 16. 

Oikaisuvaatimus voidaan perustaa myös sellai
siin asianomaisen henkilön vaalioikeuteen vaikut
taviin seikkoihin, jotka ovat sattuneet vaaliluette
lon allekirjoittamisen jälkeen. 

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu oikaisu
vaatimus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta var
ten laadittua lomaketta, jonka kaavan oikeusmi
nisteriö vahvistaa. Kunnan keskusvaalilautakun
nan on huolehdittava siitä, että lomakkeita on 
painettuina tai monistettuina saatavina paikoissa, 
joissa vaaliluettelot ovat nähtävinä, sekä tarpeen 
mukaan muuallakin kunnan alueella. , 

18 § 
Kun oikaisuvaatimus tarkoittaa henkilön pois

tamista äänestysalueen vaaliluettelosta 17 §: n 3 
momentissa tai 22 §:ssä tarkoitetulla perusteella, 
on kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohta
jan heti ilmoitettava oikaisuvaatimuksesta ja sen 
sisällöstä sille henkilölle, jota oikaisuvaatimus 
koskee. Tälle on samalla ilmoitettava, että hänel-
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lä on tilaisuus nähdä oikaisuvaatimus osoitetussa 
paikassa ja antaa vaatimuksen johdosta kunnan 
keskusvaalilautakunnalle selityksensä viimeistään 
20. päivänä ennen vaaleja ennen kello 12. Lisäksi 
on ilmoitettava, että jollei selitystä anneta, asia 
ratkaistaan siitä huolimatta. 

Ilmoitus oikaisuvaatimuksesta on lähetettävä 
postitse kirjattuna lähetyksenä, mutta ilmoitus 
voidaan toimittaa muullakin todistettavalla taval
la, jos se ei aiheuta viivytystä. Jollei vastaanotta
jan postiosoitetta tunneta, on ilmoitus viipymät
tä julkaistava sillä tavalla kuin kunnalliset ilmoi
tukset kunnassa julkaistaan mainitsematta siinä 
kuitenkaan oikaisuvaatimuksen perustetta. 

19 § 
Äänestysalueen vaaliluetteloa koskevat oikaisu

vaatimukset käsitellään ja ratkaistaan kunnan 
keskusvaalilautakunnan kokouksessa, joka pide
tään 20. päivänä ennen vaaleja ja joka alkaa kello 
16. Keskusvaalilautakunnan on kussakin asiassa 
annettava päätös, joka perusteluineen on merkit
tävä pöytäkirjaan. 

Keskusvaalilautakunnan päätös on lopullinen. 
Jos oikaisuvaatimus kuitenkin on hylätty tai jätet
ty tutkimatta taikka jos 17 §:n 3 momentissa 
säädetyssä järjestyksessä tehtyyn oikaisuvaatimuk
seen suostutaan, päätös on viipymättä alistettava 
lääninoikeuden tutkittavaksi. Lääninoikeudelle 
toimitenavaan päätökseen on liitettävä sen perus
teena olevat asiakirjat. 

20 § 
Lääninoikeuden on annettava päätöksestään 

äänestysalueen vaaliluettelon oikaisemista koske
vassa asiassa viipymättä tieto kunnan keskusvaali
lautakunnalle, jonka on heti pantava päätös 
seitsemän päivän ajaksi nähtäväksi kunnan julkis
ten kuulutusten ilmoitustaululle. Keskusvaalilau
takunnan on ilmoitettava päätöksestä sillä tavoin 
kuin 18 §:n 2 momentissa säädetään oikaisuvaati
muksen tekijälle ja sille, jonka äänioikeutta pää
tös koskee. 

21 § 
Lääninoikeuden päätökseen äänestysalueen 

vaaliluettelon oikaisemista koskevassa asiassa ei 
saa hakea valittamalla muutosta, ellei korkein 
hallinto-oikeus myönnä asianosaiselle valituslu
paa. Valituslupa voidaan myöntää ainoastaan, jos 
lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa 
tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden 
vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hal
linto-oikeuden tutkittavaksi. 

Valituslupahakemus on tehtävä viimeistään 7. 
päivänä siitä, kun kunnan keskusvaalilautakunta 
on pannut lääninoikeuden päätöksen nähtäväksi 
kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. 
Lupahakemuksen saa toimittaa lääninoikeudelle 
sen toimesta korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
lähetettäväksi. Valituslupaa on muutoin haettava 
ja valitus tehtävä siinä järjestyksessä kuin muu
toksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
( 1541 50) on säädetty. 

Korkeimman hallinto-oikeuden on annettava 
päätöksestään viipymättä tieto hakijalle, läänin
oikeudelle, kunnan keskusvaalilautakunnalle 
sekä henkilölle, jonka äänioikeutta päätös kos
kee. 

22 § 
Jos henkikirjoitusviranomainen katsoo, että 

henkilö oikeudettomasti on jätetty pois äänestys
alueen vaaliluettelosta tahi merkitty siihen ääni
oikeutetuksi taikka että merkintä on muutoin 
virheellinen, on hänellä viran puolesta oikeus 
tehdä kunnan keskusvaalilautakunnalle oikaisu
vaatimus sen perusteesta riippuen joko 17 §: n 1 
momentissa tai 3 momentissa säädetyssä järjes
tyksessä ja hakea muutosta tämän tai muun 
oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätök
seen 21 § :ssä säädetyssä järjestyksessä. 

23 § 
Jollei vaatimusta äänestysalueen vaaliluettelon 

muuttamisesta ole säädetyn ajan kuluessa tehty 
kunnan keskusvaalilautakunnalle, on luetteloon 
merkittävä todistus siitä, että luettelo on lainvoi
mamen. 

Jos muutosta on vaadittu, on kunnan keskus
vaalilautakunnan, sitten kun vaatimus on ratkais
tu lainvoimaisella päätöksellä, merkittävä vaali
luetteloon päätöksestä mahdollisesti johtuvat oi
kaisut. Jokaisen oikaisun kohdalla on mainittava 
päätös, johon oikaisu perustuu, minkä jälkeen 
luetteloon on kirjoitettava todistus, että se siten 
oikaistuna on lainvoimainen. 

Lainvoimaista vaaliluetteloa on vaaleissa muut
tamattomana noudatettava. Vaaliluetteloa pide
tään lainvoimaisena sen estämättä, että lopullista 
päätöstä vaaliluettelon oikaisemisesta tehtyyn 
vaatimukseen ei ole ennen vaaleja annettu taikka 
saatettu kunnan keskusvaalilautakunnan tietoon. 
Henkilön, joka esittää vaalilautakunnalle alistus
tai valitusviranomaisen päätöksen, jonka mukaan 
hänellä on äänioikeus, on kuitenkin annettava 
äänestää. 
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24 § 
Edustajainvaaleissa, joiden vaalitoimitus paat

tyy ennen syyskuun 1 päivää, on noudatettava 
niitä edeltäneissä edustajainvaaleissa tai tasaval
lan presidentin valitsijamiesten vaaleissa käytetty
jä äänestysalueiden vaaliluetteloja muuttamatto
mina, jos mainitut edeltäneet vaalit on toimitet
tu aikaisemmin samana vuonna tai niiden vaali
toimitus on päättynyt edellisenä vuonna syys
kuun 1 päivänä tai sen jälkeen. Edellä 13 §:n 2 
momentissa tarkoitetut ilmoituskortit on kuiten
kin lähetettävä. 

25 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on huolehdit

tava siitä, että äänestysalueiden vaaliluettelot 
ovat ennen vaalitoimituksen alkamista vaalilauta
kuntien käytettävissä. 

25 a § 
Vaalipiirien vaaliluetteloihin väestörekisterikes

kuksen on otettava jokainen sellainen henkilö, 
joka väestön keskusrekisterissä olevien tietojen 
mukaan on tulevissa vaaleissa vaalioikeutettu, 
mutta jota ei ole henkikirjoitettu Suomessa sinä 
vuonna, jonka henkikirjoitukseen äänestysaluei
den vaaliluettelot pohjautuvat. 

Kukin henkilö otetaan sen vaalipiirin vaaliluet
teloon, jonka alueella olevassa kunnassa hänellä 
väestörekisterin mukaan viimeksi on ollut koti
paikka Suomessa. Jos tämä kunta ei enää kuulu 
Suomen alueeseen, on henkilö merkittävä Hel
singin kaupungin vaalipiirin vaaliluetteloon. Jos 
henkilöllä ei ole ollut kotipaikkaa Suomessa, 
hänet on merkittävä sen vaalipiirin vaaliluette
loon, jonka alueella olevan kunnan poissaolevaan 
väestöön hänen on katsottava väestörekisterin 
mukaan kuuluvan. 

Luettelot on laadittava oikeusministeriön vah
vistamaa lomaketta käyttäen henkilöiden nimien 
mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Luetteloon on 
merkittävä henkilön täydellinen nimi ja, jos nimi 
on muutettu tai muuttunut, myös entiset nimet, 
henkilötunnus, syntymäkotikunta ja osoite sekä 2 
momentissa tarkoitettu kunta. 

25 b § 
Edellä 25 a §:n 1 momentissa tarkoitettu hen

kilö voi esittää väestörekisterikeskukselle kirjalli
sen tiedustelun siitä, tuleeko hänen nimensä 
otettavaksi vaalipiirin vaaliluetteloon. Tieduste
lun yhteydessä on ilmoitettava 25 a §:n 3 mo
mentissa mainitut tiedot. Tiedustelun voi puoliso 
ilman valtuutusta tehdä toisen puolison puolesta. 

Tiedustelu on tehtävä viimeistään 45. päivänä 
ennen vaaleja. 

Tiedustelun tekemistä varten väestörekisteri
keskuksen on painatenava oikeusministeriön vah
vistaman kaavan mukaisia lomakkeita, joita on 
pidettävä saatavana valtion painatuskeskuksessa 
ja ainakin Suomen diplomaattisissa sekä lähete
tyn konsulin johtamissa edustustoissa. Edustus
ton on pyynnöstä opastettava vaalioikeutettua 
lomakkeen täyttämisessä. 

25 c § 
Väestörekisterikeskuksen on 30. päivänä ennen 

vaaleja vahvistettava 25 a §:ssä mainituin tavoin 
laaditut vaalipiirien vaaliluettelot. Kuhunkin lu
etteloon on merkittävä, minkä vaalipiirin vaalilu
ettelo se on. 

Väestörekisterikeskuksen on viimeistään 20. 
päivänä ennen vaaleja toimitettava kunkin vaali
piirin vaaliluettelo sen vaalipiirin keskuslauta
kunnalle. 

Vaalipiirin vaaliluettelon vahvistamista koske
vaan väestörekisterikeskuksen päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 

25 d § 
Sen jälkeen kun vaalipiirien vaaliluettelot on 

vahvistettu, väestörekisterikeskuksen on viipy
mättä lähetettävä oikeusministeriön vahvistaman 
kaavan mukainen ilmoitus luetteloon merkitse
misestä jokaiselle, jonka luetteloon merkittyä 
osoitetta voidaan pitää luotettavana. Ilmoitukses
sa on oltava ne tiedot, jotka henkilöstä on 
vaaliluetteloon otettu, ja tieto siitä, minkä vaali
piirin vaaliluetteloon hänet on merkitty. Tämän 
lisäksi ilmoituksessa ei saa olla muuta kuin ohjei
ta sen käyttämisestä ja menettelystä äänestettäessä. 

Jos 25 b §:ssä tarkoitetun tiedustelun tehnyttä 
henkilöä ei ole otettu minkään vaalipiirin vaali
luetteloon, väestörekisterikeskuksen on viipymät
tä luetteloiden vahvistamisen jälkeen lähetettävä 
hänen antamallaan osoitteella oikeusministeriön 
vahvistaman kaavan mukaista lomaketta käyttäen 
ilmoitus siitä, minkä vuoksi häntä ei ole otettu 
minkään vaalipiirin vaaliluetteloon. 

25 e § 
Edustajainvaaleissa, joissa 24 §:n mukaan nou

datetaan aikaisemmin toimitetuissa vaaleissa käy
tettyjä äänestysalueiden vaaliluetteloita muutta
mattomina, on myös noudatettava mainituissa 
vaaleissa käytettyjä vaalipiirien vaaliluetteloita 
muuttamattomina. Tällöinkin on 25 d §:ssä tar
koitetut ilmoitukset lähetettävä. 
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25 f § 
Milloin vaaliluetteloista taikka niiden pohjana 

tai liitteinä olevista asiakirjoista annetaan jäljen
nös tai ote muulle kuin asianomaiselle henkilölle 
tai tässä laissa mainitulle viranomaiselle, on siitä 
jätettävä henkilötunnus pois. 

3 luku 

Puolueiden ehdokkaiden asettaminen Ja 
vaaliliitot 

27 § 
Oikeusministeriön on viimeistään 60. paivana 

ennen edustajainvaaleja ilmoitettava jokaisen 
vaalipiirin keskuslautakunnalle, Ahvenanm_aan 
maakunnan vaalipiiriä lukuun ottamatta, mitkä 
puolueet on merkitty puoluerekisteriin, ja ne 
henkilöt, jotka ovat oikeutettuja kirjoittamaan 
puolueen nimen. 

28 § 
Puolueen on viimeistään 60. paivana ennen 

edustajainvaaleja ilmoitettava jokaisen sellaisen 
vaalipiirin keskuslautakunnalle, jossa puolue ai
koo asettaa ehdokkaita kansanedustajiksi, vaali
piirissä toimivan puolueen piiriasiamiehen ja hä
nen varamiehensä nimi, postiosoite ja puhelin-
numero. 

29 § 
Hakemus puolueen ehdokaslistan julkaisemi

sesta on puolueen piiriasiamiehen tai hänen 
valtuutettuosa annettava vaalipiirin keskuslauta
kunnalle viimeistään 51. päivänä ennen edusta
jainvaaleja ennen kello 16. 

Hakemukseen on liitettävä: 
1) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi; suna on 

selvästi mainittava kunkin ehdokkaan nimi, jol
loin etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan 
käyttää yleisesti tunnettua puhuttelunimeä tai 
myös etunimeä lyhennettynä, ja hänen arvonsa, 
ammattinsa tai toimensa enintään kahta ilmaisua 
käyttäen sekä hänen kotikuntansa; ja 

2) kunkin ehdokkaaksi asetetun henkilön 
omakätisesti allekirjoittama suostumus vastaanot
taa edustajantoimi ja vakuutus, ettei hän ole 
suostunut ehdokkaaksi muussa vaalipiirissä eikä 
toisen puolueen ehdokkaaksi. 

3 a luku 

Valitsijayhdistykset ja yhteislistat 

31 b § 
Henkilöiden, jotka tahtovat perustaa valitsija

yhdistyksen, on tehtävä se omakätisesti allekir
joittamallaan päivätyllä perustamisasiakirjalla, 

jossa on selvästi mainittava ehdokkaan nimi Ja 
hänen arvonsa, ammattinsa tai toimensa enin
tään kahta ilmaisua käyttäen sekä hänen kotikun
tansa. Perustamisasiakirjassa jäsenten on vakuu
tettava, että he ovat vaalipiirissä äänioikeutettuja 
henkilöitä. Jäsenten allekirjoitusten alle on sel
västi merkittävä heidän nimensä, ammattinsa tai 
toimensa ja osoitteensa. 

31 d § 
Hakemus valitsijayhdistyksen ehdokaslistan 

julkaisemisesta on valitsijayhdistyksen asiamiehen 
tai hänen valtuutettuosa annettava vaalipiirin 
keskuslautakunnalle viimeistään 51. päivänä en
nen edustajainvaaleja ennen kello 16. 

Hakemukseen on liitettävä perustamisasiakirja 
sekä erikseen kirjoitettu ehdotus ehdokaslistaksi, 
jossa on oltava ehdokkaasta 31 b § :n 1 momen
tissa mainitut tiedot. Etunimen rinnalla tai sen 
sijasta voidaan kuitenkin käyttää yleisesti tunnet
tua puhuttelunimeä tai myös etunimeä lyhennet
tynä. Ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintö
jä, paitsi jos ne ovat tarpeen henkilöllisyyden 
täsmentämiseksi. Hakemukseen on lisäksi liitet
tävä ehdokkaan omakätisesti allekirjoittama suos
tumus vastaanottaa edustajantoimi ja vakuutus, 
ettei hän ole suostunut ehdokkaaksi muussa 
vaalipiirissä eikä toisen valitsijayhdistyksen eh
dokkaaksi samassa vaalipiirissä. 

31 f § 
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä on va

litsijayhdistyksellä, jonka vähintään 30 vaalipiirin 
äänioikeutettua on tiettyjä edustajainvaaleja var
ten perustanut, oikeus asettaa ehdokas kansan
edustajaksi. 

Kahdella tai useammalla valitsijayhdistyksellä 
on oikeus antaa yhteislista. Yhteislistan ehdok
kaita saa olla enintään neljä. 

Muutoin on Ahvenanmaan maakunnan vaali
piirissä valitsijayhdistyksen perustamisesta ja ha
kemuksesta sen ehdokaslistan julkaisemisesta 
sekä yhteislistan muodostamisesta ja ilmoituksen 
antamisesta yhteislistasta soveltuvin osin voimas
sa, mitä 31 b-31 e §:ssä on säädetty. 

4 luku 

Vaalipiirin keskuslautakunnan valmistavat 
toimenpiteet vaaleja varten 

32 § 
Vaalipiirin keskuslautakunta kokoontuu pu

heenjohtajan kutsusta hyvissä ajoin, kuitenkin 
viimeistään 60. päivänä ennen edustajainvaaleja 
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ja sen jälkeen 4 7., 39. ja 3 7. päivana ennen 
vaaleja, vaaleja edeltävänä perjantaina, toisena 
vaalipäivänä, vaalien jälkeisenä päivänä ja 5. 
päivänä vaalien jälkeen sekä muulloinkin, mil
loin asiain käsittely sitä vaatii. 

35 § 
Kokouksessa, joka pidetään 4 7. päivänä ennen 

edustajainvaaleja, käsitellään puolueiden hake
mukset niihin liitettyine asiakirjoineen. Samalla 
puolueiden keskinäinen järjestys ehdokaslistojen 
yhdistelmää varten määrätään arvalla. 

36 § 
Puolueen piiriasiamiehellä on oikeus viimeis

tään 40. päivänä ennen edustajainvaaleja ennen 
kello 16 täydentää hakemukseen liitettyjä asiakir
joja, oikaista ne vaalipiirin keskuslautakunnalle 
annettujen asiakirjain kohdat, joita vastaan kes
kuslautakunta on tehnyt huomautuksen 35 §:n 3 
momentin 1 kohdan nojalla, sekä tehdä ehdok
kaiden nimeä, arvoa, ammattia tai tointa taikka 
kotikuntaa koskevia tarkistuksia. 

37 § 

Piiriasiamiehillä on oikeus viimeistään 40. päi
vänä ennen vaaleja ennen kello 16 antaa vaalipii
rin keskuslautakunnalle yhteinen kirjallinen eh
dotuksensa ilmoituksen oikaisemiseksi. 

37 a § 
Puolueiden ehdokaslistojen julkaisemista kos

kevat hakemukset ja vaaliliittoja koskevat ilmoi
tukset, joista on tehty huomautus, ratkaistaan 
vaalipiirin keskuslautakunnan kokouksessa, joka 
pidetään 39. päivänä ennen edustajainvaaleja. 

38 § 
Vaalipiirin keskuslautakunnan on taman jäl

keen annettava jokaiselle hyväksyttyyn ehdokas
listaan sisältyvälle ehdokkaalle juokseva järjestys
numero siten, että 35 §:n 1 momentissa säädetys
sä arpomisessa ensimmäiseksi tulleen puolueen 
ehdokaslistaan kuuluvat ehdokkaat merkitään 
puolueen ilmoittamassa järjestyksessä ensimmäi
sillä numeroilla alkaen numerosta 2, toiseksi 
tulleen puolueen ehdokkaat samalla tavalla seu
raavilla järjestysnumeroilla ja niin edelleen. 

Kaikki ehdokaslistat on painettava samalle 
puolelle lehteä ryhmiteltyinä vasemmalta oikealle 
puolueille arvotussa järjestyksessä. 

Kunkin puolueen ehdokaslistan yläpuolelle on 
painettava puolueen nimi. Jos puolueen ehdok-

kaita ei lukumääränsä vuoksi voida järjestää yl
häältä alaspäin yhdelle palstalle, ehdokkaat on 
järjestettävä riveittäin vasemmalta oikealle kah
delle vierekkäiselle palstalle. Ehdokaslistojen ala
puolelle on painettava hyväksyttyjä vaaliliittoja 
koskeva tiedonanto, jossa on 37 §:n 2 momentin 
mukaisessa numerojärjestyksessä mainittava, mit
kä puolueet kuhunkin vaaliliittoon ovat liitty
neet. 

Edellä säädetyllä tavalla laadittu ehdokaslisto
jen alustava yhdistelmä on pidettävä puolueiden 
piiriasiamiesten nähtävänä ja saatavana. Siitä on 
ilmoitettava piiriasiamiehille hyvissä ajoin. 

40 § 
Siinä kokouksessa, joka pidetään 3 7. päivana 

ennen vaaleja, on ehdokaslistojen alustava yhdis
telmä, ottaen huomioon mitä 39 §:n 1 momen
tissa on säädetty, asianmukaisesti oikaistava ja 
siitä laadittava ehdokaslistojen lopullinen yhdis
telmä. 

41 § 
Vaalipiirin keskuslautakunnan tulee painattaa 

ehdokaslistojen lopullinen yhdistelmä sekä toi
mittaa sitä riittävä määrä vaalipiirin kuntien 
keskusvaalilautakunnille. Yhdistelmä on annetta
va myös vaalipiirissä ehdokkaita asettaneiden 
puolueiden piiriasiamiehille ja lähetettävä vaali
piirin kunnanhallituksille sekä pidettävä yleisön 
saatavana. Sen lisäksi on yhdistelmiä toimitettava 
oikeusministeriölle sekä muiden vaalipiirien kes
kuslautakunnille jaettaviksi vaalipiirin kuntien 
keskusvaalilautakunnille ja vaalitoimikunnille. 

44 § 
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä on so-. 

velruvin osin noudatettava, mitä vaalipiirin kes
kuslautakunnan valmistavista toimenpiteistä 
edellä on säädetty. 

5 luku 

Vaalitoimitus 

46 § 

Jos tasavallan presidentti on määrännyt toimi
tettaviksi uudet vaalit, on vaalitoimitus ensim
mäisenä sunnuntaina ja sitä seuraavana maanan
taina 75 päivän kuluttua siitä, kun määräys 
uusien vaalien toimittamisesta julkaistiin. 

Vaalitoimitus on kunnan keskusvaalilautakun
nan saatettava tiedoksi sillä tavalla kuin kunnalli-
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set ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitukses
sa on mainittava vaaliajat ja äänestysalueiden 
äänestyspaikat. Ilmoitus voidaan antaa 16 §:n 3 
momentissa tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä. 

48 a § 
Vaaleissa käytettävä äänestyslippu on painetta

va valkealle paperille. Äänestyslipusta on käytävä 
selvästi ilmi, miten se taitetaan kokoon, ja sen on 
turvattava vaalisalaisuuden säilyminen. 

Äänestyslipun on oltava vakiokokoa 148 x 
210 mm, ja sen sisäpuolelle on painettava otsik
ko, jossa mainitaan, missä vaaleissa sitä on käy
tettävä, sekä lisäksi viivalla merkitty ympyrä, joka 
on halkaisijaltaan 90 mm ja joka lippua kokoon 
taitettaessa jää taittamattomaksi. Keskellä ympy
rää tulee olla selvästi havaittava merkintä N: o 
sen ehdokkaan numeron merkitsemistä varten, 
jonka hyväksi äänestäjä tahtoo antaa äänensä. 
Äänestyslipussa ei saa olla muuta kuin mitä 
edellä on säädetty. 

Oikeusministeriö painattaa äänestysliput ja lä
hettää tarpeellisen määrän niitä kuntien keskus
vaalilautakunnille toimitettaviksi edelleen vaali
lautakunnille. 

50 § 
Jokaisella äänestyspaikalla tulee olla saapuvilla 

vaalilautakunnan nimeämä, käsivarsinauhalla va
rustettu vaaliavustaja, joka äänestäjän pyynnöstä 
avustaa häntä merkinnän tekemisessä äänestyslip
puun. 

Vammainen, jonka kyky tehdä äänestysmer
kintä on oleellisesti heikentynyt, saa käyttää 
äänestysmerkinnän tekemisessä apuna valitse
maansa henkilöä. 

53 § 

Äänestäjän on ilmoittauduttava äänestyspai
kalla vaalilautakunnalle, jonka tulee huolehtia 
siitä, ettei äänestäjä saa äänestää ennen kuin 
hänet on todettu äänioikeutetuksi. 

55 § 
Äänestäjän on merkittävä äänestyslippuun sen 

ehdokkaan numero, jonka hyväksi hän antaa 
äänensä, niin selvästi, ettei voi syntyä epätietoi
suutta siitä, ketä ehdokasta hän tarkoittaa. Mer
kintä on tehtävä äänestyskopissa siten, että vaali
salaisuus säilyy. 

58 § 
Kun vaalitoimitus keskeytetään ensimmäisenä 

vaalipäivänä, on vaaliuurna suljettava sinetöimäl
lä se oikeusministeriön määräämällä tavalla ja 
pantava varmaan talteen. Vaaliluettelo ja hake
mistokortisto on niin ikään sen jälkeen, kun 
äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä on las
kettu, samalla tavalla sinetöitynä pantava var
maan talteen. Toimitusta jatkettaessa vaalilauta
kunnan on ennen sinetöinoin poistamista tarkas
tettava, että sinetöinti on ehjä. 

59 § 

Vaalilautakunnan on suoritettava äänestyslip
pujen laskeminen ja järjestäminen keskeytyksettä 
loppuun. Lautakunnalla on oikeus tarvittaessa 
ottaa avukseen laskentahenkilökuntaa. 

Äänestysliput, ryhmiteltyinä siten kuin edellä 
on sanottu, pannaan sen jälkeen kestävään pääl
lykseen, joka suljetaan huolellisesti sinetöimällä 
se oikeusministeriön määräämällä tavalla. Pääl
lykseen merkitään vaalipiirin keskuslautakunnan 
osoite, lähetyksen sisältö ja lähettäjä. 

Puolueen piiriasiamiehellä tai hänen kutakin 
vaalilautakuntaa varten erikseen kirjallisesti val
tuuttamallaan henkilöllä on oikeus olla äänestys
lippuja järjestettäessä ja laskettaessa saapuvilla. 

60 § 
Vaalilautakunnan on määrättävä yksi jäsenis

tään pitämään vaalipöytäkirjaa, johon merkitään: 

3) vaaliavustajat sekä vammaisten käyttämät, 
heidän itse valitsemaosa avustajat; 

Pöytäkirjaan on liitettävä vaalilautakunnalle 
annetut 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettujen 
puolueiden piiriasiamiesten valtuuttamien henki
löiden valtakirjat. 

60 a § 
Jos perustellusti voidaan olettaa, että kunnan 

jonkin äänestysalueen äänestyspaikalla tulee ää
nestämään enintään 25 henkilöä ja vaalisalaisuus 
siitä syystä voi vaarantua, kunnan keskusvaalilau
takunnan on hyvissä ajoin ennen vaaleja määrät
tävä, että tällaisen äänestysalueen ja kunnan 
jonkin muun äänestysalueen äänestyslippuja ei 
tarkasteta vaalilautakunnassa, vaan vaalipiirin 
keskuslautakunnassa. Tämän vuoksi näiden vaali
lautakuntien on sen jälkeen, kun äänestysliput 
vaalisalaisuus säilyttäen on otettu vaaliuurnasta ja 
niiden lukumäärä laskettu, suljettava liput pääl-
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lykseen siten kuin 59 §:n 4 momentissa on 
säädetty. Vaalipöytäkirjaan on tehtävä tästä joh
tuvat merkinnät. 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on ilmoitetta
va 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestään vaa
lipiirin keskuslautakunnalle. 

61 § 
Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapu

heenjohtajan ja yhden muun jäsenen on yhdessä 
viipymättä vietävä vaalipiirin keskuslautakunnal
le 59 tai 60 a §:ssä sekä 60 §:ssä mainitut, 
keskuslautakunnalle osoitetut lähetykset. Vaali
piirin keskuslautakunta voi kuitenkin määrätä 
lähetysten muunlaisesta toimittamisesta. 

6 luku 

Ennakkoäänestys 

63 § 
Äänestysalueen vaaliluetteloon merkitty ääni

oikeutettu henkilö, joka on hoidettavana sairaa
lassa, kunnalliskodissa, vanhainkodissa, sairasko
dissa tai invaliidihuoltolaissa (907/46) tarkoite
tussa erityishuoltolaitoksessa, palvelutalossa tai 
sitä vastaavassa palveluasuntolaryhmässä tahi 
otettu työlaitokseen, päihdyttävien aineiden vää
rinkäyttäjien huoltolaan tai rangaistuslaitokseen, 
joita tässä laissa sanotaan laitoksiksi, taikka joka 
46 §:ssä tarkoitettuina vaalipäivinä muusta syystä 
todennäköisesti on estynyt käyttämästä äänioi
keuttaan sen äänestysalueen vaalitoimituksessa, 
jonka vaaliluetteloon hänet on merkitty, sekä 
vaalipiirin vaaliluetteloon merkitty äänioikeutet
tu saavat äänestää ennakolta niin kuin tässä 
luvussa säädetään. 

64 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu kotimaassa asetuk

sella määrättävissä posti- ja telelaitoksen toimi
paikoissa sekä 63 §:ssä tarkoitetuissa laitoksissa ja 
ulkomailla niissä Suomen edustustoissa, jotka 
asetuksella määrätään, ja suomalaisissa laivoissa 
(ennakkoäänestyspazkat). 

65 § 
Äänestyksen järjestämisestä muussa ennakko

äänestyspaikassa kuin laitoksessa huolehtii vaali
toimitsija, jona on posti- ja telelaitoksen toimi
paikassa postipiirin päällikön määräämä virka-

mies, Suomen edustustossa sen päällikkö tai 
hänen määräämänsä edustuston palveluksessa 
oleva henkilö ja suomalaisessa laivassa sen pääl
likkö tai hänen määräämänsä laivassa palveleva 
henkilö. Laitoksessa äänestyksen järjestämisestä 
huolehtii 8 § :ssä tarkoitettu vaali toimikunta. 

66 § 
Ennakkoäänestys aloitetaan 18. päivänä ennen 

edustajainvaaleja sekä lopetetaan ulkomailla 8. 
päivänä ja kotimaassa 5. päivänä ennen vaaleja. 

Milloin vaalit toimitetaan tammikuun 1 päivän 
ja huhtikuun 30 päivän välisenä aikana, aloite
taan ennakkoäänestys asetuksella määrättävissä 
posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa saaristoalu
eella, missä kulkuyhteydet ovat jääolosuhteiden 
vuoksi heikot, jo 23. päivänä ennen vaaleja. 

67 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu 66 §:ssä tarkoitet

tuina ajanjaksoina: 
1) posti- ja telelaitoksen toimipaikassa jokaise

na arkipäivänä sinä aikana, jolloin toimipaikka 
on yleisöä varten avoinna, taikka posti- ja telehal
lituksen määräämänä muuna aikana; 

2) laitoksessa, sen mukaan kuin vaalitoimikun
ta määrää, ennakkoäänestyksen lopettamispäivä
nä tai sitä edeltävänä päivänä sekä yhtenä muuna 
päivänä toimikunnan määrääminä aikoina; 

3) Suomen edustustossa jokaisena päivänä 
edustuston päällikön määräämänä aikana, ei kui
tenkaan pitkäperjantaina, ensimmäisenä pääsiäis
päivänä, helluntaipäivänä, juhannuspäivänä, 
jouluaattona eikä ensimmäisenä tai toisena joulu
päivänä; sekä 

4) suomalaisessa laivassa sen mukaan kuin 
laivan päällikkö määrää, vähintään kolmena päi
vänä päällikön määrääminä aikoina. 

68 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnalle on viimeis

tään 50. päivänä ennen vaaleja ilmoitettava kun
nan alueella ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyis
sä posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa olevan 
vaalitoimitsijan nimi ja virka-asema tai tehtävä 
sekä kellonajat, jolloin ennakkoäänestys tapah
tuu. Ilmoitus on postipiirin päällikön tehtävä. 

Kunnan alueella ennakkoäänestyspaikkoina 
olevat posti- ja telelaitoksen toimipaikat ja äänes
tysajat niissä on kunnan keskusvaalilautakunnan 
saatettava tiedoksi sillä tavalla kuin kunnalliset 
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ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus voi
daan antaa 16 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
ilmoituksen yhteydessä. 

70 § 
Ennakkoäänestyksessä on käytettävä 48 a §:ssä 

tarkoitettua äänestyslippua sekä vaalikuorta, lä
hetekirjettä ja lähetekuorta, jotka valmistuttaa 
oikeusministeriö. 

71 § 
Oikeusministeriön on hyvissä ajoin ennen en

nakkoäänestyksen alkamista tarpeellisin ohjein 
varustettuina lähetettävä äänestyslippuja, vaali
kuoria, lähetekirjeitä ja lähetekuoria sekä 76 §:n 
2 momentissa tarkoitettuja luettelolomakkeita 
kuntien keskusvaalilautakunnille toimitettaviksi 
posti- ja telelaitoksen toimipaikkojen vaalitoimit
sijoille ja vaalitoimikunnille. Sanottuja asiakirjoja 
ja Helsingin kaupungin vaalipiirin vaalileimasi
mia tarpeineen on vastaavasti lähetettävä ulkoasi
ainministeriölle toimitettaviksi Suomen edustus
toille ja suomalaisten laivojen päälliköille. 

Ennakkoäänestyksen päätyttyä posti- ja telelai
toksen toimipaikkojen vaalitoimitsijoiden käytös
sä olleet vaalileimasimet tarpeineen on toimitet
tava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Muiden 
vaalitoimitsijoiden käytössä olleet vaalileimasimet 
tarpeineen on toimitettava ulkoasiainministeriöl
le. 

72 § 

Äänestäjän pyynnöstä on vaalitoimitsijan ja 
vaalitoimikunnan jäsenen avustettava häntä 
äänestämisessä. Vammaisella, jonka kyky tehdä 
äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, on 
oikeus käyttää äänestyksessä apuna valitsemaansa 
henkilöä. Näistä avustajista on voimassa, mitä 
vaaliavustajasta 50 §:n 4 momentissa on säädetty. 

74 § 

Kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetun lä
hetekirjeen tulee sisältää: 

1) äänestäjän selitys siitä, että hän itse vaalisa
laisuuden säilyttäen on täyttänyt äänestyslipun ja 
sulkenut sen leimattuna vaalikuoreen; 

2) ilmoitus äänestäjän täydellisestä nimestä ja, 
milloin nimi on muutettu tai muuttunut, myös 
entisistä nimistä, henkilötunnuksesta tai synty
maaJasta, syntymäkotikunnasta ja nykyisestä 
osoitteesta; sekä 

3) ilmoitus kunnasta, jossa aanestaJa on mer
kitty vaaliluetteloon tai jossa hänet on henkikir
joitettu sinä vuonna, jonka henkikirjoitukseen 
äänestysalueiden vaaliluettelot pohjautuvat, ja 
osoitteesta siellä. 

Äänestäjän, joka luovuttaa lähetekirjeeseen lii
tettäväksi 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoi
tuskortin tai 25 d §:n 1 momentissa tarkoitetun 
ilmoituksen, on annettava vain 2 momentin 1 
kohdassa mainittu selitys. 

75 § 
Äänestäjän on esitettävä äänestyslippu taitettu

na vaalitoimitsijalle ja laitoksessa vaalitoimikun
nalle leimattavaksi sekä välittömästi sen jälkeen 
näiden nähden suljettava se vaalik~oreen. Vaali
kuoreen ei saa tehdä merkintöjä. Aänestäjän on 
vaalitoimitsijan ja laitoksessa vaalitoimikunnan 
läsnä ollessa omakätisesti allekirjoitettava täytetty 
lähetekirje ja annettava se sekä 74 §:n 4 momen
tissa tarkoitettu ilmoituskortti tai ilmoitus, jos 
hänellä sellainen on, vaalitoimitsijalle tai vaali
toimikunnalle. 

Leimasimena, jolla äänestyslippu on leimatta
va, käytetään posti- ja telelaitoksen toimipaikassa 
ja laitoksessa sen vaalipiirin vaalileimasinta, missä 
toimipaikka tai laitos sijaitsee, sekä Suomen 
edustustossa ja suomalaisessa laivassa Helsingin 
kaupungin vaalipiirin vaalileimasinta. 

76 § 
Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan puheen

johtajan on lähetekirjeessä todistettava, että 
äänestys on tapahtunut 72-75 §:ssä säädetyin 
tavoin. Todistus on päivättävä ja varustettava 
vaalitoimitsijan tai vaalitoimikunnan puheenjoh
tajan allekirjoituksella sekä kotimaassa ilmoituk
sella kunnasta, jossa äänestys on tapahtunut, ja 
ulkomailla ilmoituksella ennakkoäänestyspaikas
ta. Vaalikuori ja lähetekirje on tämän jälkeen 
suljettava lähetekuoreen. 

Ennakkoäänestyspaikassa äänestäjistä on pidet
tävä luetteloa. Oikeusministeriö painattaa lomak
keen luetteloa varten ja antaa luettelon laatimi
sesta tarkemmat ohjeet. 

78 § 
Kunnan keskusvaalilautakuntaan ja vaalipiirin 

keskuslautakuntaan saapuneet ennakkoäänestys
asiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta ko
kouksissa, jotka on pidettävä siten, että vaaleja 
edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet 
ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsite!-
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lä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret 
jätetään avaamatta huomioon ottamatta. 

Jos ennakolta äänestänyttä henkilöä ei ole 
merkitty vaaliluetteloon äänioikeutetuksi tai jos 
käy ilmi, että hän on kuollut, tahi jos lähetekirje 
on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti 
voida päätellä, kuka henkilö on äänestänyt, taik
ka jos vaalikuori on avonainen tai siihen on tehty 
äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu 
asiaton merkintä, on äänestys jätettävä huomioon 
ottamatta. Tästä on tehtävä merkintä kokoukses
sa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä 
huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekir
jeineen ja -kuorineen. 

79 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnassa pannaan hy

väksytyt vaalikuoret kestävään päällykseen, joka 
sinetöidään oikeusministeriön määräämällä taval
la ja johon merkitään vaalipiirin keskuslautakun
nan osoite, lähetyksen sisältö ja lähettäjä. Lähetys 
on kiireellisesti toimitettava keskuslautakunnalle 
sen määräämällä tavalla. 

7 luku 

Äänten laskeminen, vaalien tuloksen vahvistami
nen Ja valtakirjan antaminen 

81 § 
Vaalipiirin keskuslautakunnan on toisena vaa

lipäivänä kokouksessa, joka voidaan aloittaa ai
kaisintaan kello 15, ryhdyttävä tarkastamaan en
nakkoäänestyksessä annettuja 78 §:n 4 momen
tissa ja 79 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa vaali
kuorissa olevia äänestyslippuja. Mitättöminä huo
mioon ottamatta jätettävät äänestysliput erote
taan eri ryhmäksi. Muut äänestysliput järjeste
tään siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi anne
tut liput ovat eri ryhmänä. Kussakin ryhmässä 
olevien äänestyslippujen lukumäärä lasketaan. 

82 § 
Vaalien jälkeisenä päivänä kello 9 vaalipiirin 

keskuslautakunnan on ryhdyttävä tarkastamaan 
vaalitoimituksessa annettuja äänestyslippuja ja 
vaalilautakuntien laskelmia sekä tällöin päätettä
vä, mitkä äänestysliput on mitättöminä jätettävä 
huomioon ottamatta. Jos äänestysliput kunnan 
joissakin äänestysalueissa on 60 a §:ssä mainitusta 
syystä jätetty tarkastamatta, vaalipiirin keskuslau-
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takunnan on vaalisalaisuus säilyttäen yhdistettävä 
ne ja sen jälkeen laskettava ja tarkastettava ne 
sekä laadittava tästä tarpeelliset tiedot sisältävä 
pöytäkirja, joka on liitettävä yhteen mainittujen 
äänestysalueiden vaalipöytäkirjojen kanssa. Sen 
jälkeen keskuslautakunnan on laskettava erikseen 
kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänestyksessä 
ja vaalitoimituksessa annettujen hyväksyttyjen ää
nien kokonaismäärä. 

88 § 
Kansanedustajan varamies maarataan siten, 

että varamieheksi tulee ensimmäinen valitsemat
ta jäänyt ehdokas siitä puolueesta tai, milloin on 
muodostettu vaaliliitto, ensimmäinen valitsemat
ta jäänyt ehdokas siitä vaaliliitosta, johon valittu 
kuului. 

Jos Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä 
edustajanpaikka tulee avoimeksi eikä 1 tai 2 
momentissa tarkoitettua varamiestä ole, on vaali
piirissä viipymättä toimitettava uudet edustajan
vaalit. Lääninhallitus määrää vaalien ajan ja kuu
luttaa sen. Ennakkoäänestys tapahtuu vain Ahve
nanmaan maakunnan vaalipiirissä. 

90 § 
Vaalipiirin keskuslautakunta vahvistaa vaalien 

tuloksen 5. päivänä toisen vaalipäivän jälkeen 
pitämässään kokouksessa, joka alkaa kello 12. 
Keskuslautakunnan on samana päivänä julkaista
va vaalien tulos tiedoksipanolla keskuslautakun
nassa ja ilmoitettava tiedoksipanossaan myös, 
kuka on kunkin valitun varamies, sekä laadittava 
viipymättä kullekin valitulle valtakirja. 

95 § 

Kukin valittu merkitään pöytäkirjaan ilmoitta
malla hänen nimensä ja arvonsa, ammattinsa tai 
toimensa sekä kotikuntansa samoin kuin hänen 
saamansa vertausluku ja äänimäärä. 

96 § 

Vaalipiirin keskuslautakunnan on viipymättä 
toimitettava kunkin valitun valtakirja eduskun
taan annettavaksi valitulle. 

98 § 
Vaalipiirin keskuslautakunnan on pantava 

äänestysliput ja kappale vaalipiirin ehdokaslisto-
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jen lopullista yhdistelmää päällykseen, joka sine
töidään oikeusministeriön määräämällä tavalla. 
Lopulliset laskelmat on säilytettävä pöytäkirjan 
liitteenä. 

Hallussaan olevat asiakirjat ja tarvikkeet vaali
piirin keskuslautakunnan on luovutettava läänin
hallitukselle. Äänestysliput ja kappale vaalipiirin 
ehdokaslistojen lopullista yhdistelmää on säilytet
tävä, kunnes lähinnä seuraavat vaalit on toimitet
tu. 

Tarkemmat ohjeet vaaliasiakirjojen ja -tarvik
keiden säilyttämisestä antaa oikeusministeriö. 

8 luku 

Edustajainvaaleista valittaminen 

99 a § 
Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide on 

ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on ilmeisesti 
saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, vaalipiiris
sä on määrättävä toimitettaviksi uudet vaalit, 
jollei vaalien tulos ole oikaistavissa. 

Jos vaalipiirin keskuslautakunta on vaalien tu
losta vahvistaessaan menetellyt lainvastaisesti ja 
lainvastaisuus on vaikuttanut vaalien tulokseen, 
on vaalien tulosta oikaistava. 

100 a § 
Jos valituksen johdosta määrätään vaalit toimi

tettaviksi uudelleen, on vaalitoimitus ensimmäi
senä sunnuntaina ja sitä seuraavana maanantaina 
75 päivän kuluttua siitä, kun päätös on saanut 
lain voiman. 

Vaalien toimeenpanemisesta huolehtivat ku
motuissa vaaleissa toimineet vaaliviranomaiset. 
Uusissa vaaleissa on soveltuvin osin noudatettava, 
mitä varsinaisista vaaleista on säädetty. Vaaleissa 
on kuitenkin käytettävä muuttamattomina samo
ja vaaliluetteloita kuin kumotuissa vaaleissa. Ää
nioikeutetuille ei lähetetä 13 §: n 2 momentissa 
tarkoitettua ilmoituskorttia eikä 25 d §:n 1 mo
mentissa tarkoitettua ilmoitusta. Ennakkoäänes
tys tapahtuu vain siinä vaalipiirissä, jota määräys 
uusien vaalien toimittamisesta koskee. 

9 luku 

Erityisiä säännöksiä 

102 § 
Kaikki kumien keskusvaalilautakuntien, vaali

lautakuntien ja vaalitoimikumien menot on kun
tien suoritettava, mutta 13 §:n 2 momentissa 
tarkoitetut ilmoituskortit ja 25 d §:n 1 momen
tissa tarkoitetut ilmoitukset, äänestysliput ja sine
töimisvälineet kustannetaan sekä kaikki vaalitoi
mitsijain ja vaalipiirien keskuslautakumien me
not suoritetaan valtion varoista. 

Oikeusministeriö huolehtii vaalipiirien keskus
lautakuntien, kumien keskusvaalilautakuntien ja 
vaalilautakumien tarvitsemien sinetöimisvälinei
den hankkimisesta. 

Vaalipiirien keskuslautakunnilla, kumien kes
kusvaalilautakunnilla, vaalilautakunnilla, vaali
toimikunnilla ja vaalitoimitsijoilla on virkalähe
tysoikeus. 

103 § 
Jos jompikumpi 46 §:n 2 momentissa tai 100 a 

§:n 1 momentissa tarkoitetuista vaalipäivistä sat
tuu uudenvuodenaatoksi tai -päiväksi, ensimmäi
seksi tai toiseksi pääsiäispäiväksi, vapunaatoksi tai 
-päiväksi, helluntaipäiväksi taikka jouluaatoksi 
tai ensimmäiseksi tai toiseksi joulupäiväksi, toi
mitetaan vaalit seuraavana sunnuntaina ja maa
nantaina. 

Milloin muuta kuin vaalitoimitusta, ennakko
äänestyksen aloittamista tai lopettamista taikka 
vaalien tuloksen julkaisemista varten säädetty 
määräpäivä sattuu pyhäpäiväksi tai arkilauamaik
si, pidetään seuraavaa arkipäivää määräpäivänä. 
Kun tasavallan presidentti on määrännyt tai 
valituksen johdosta on määrätty toimitettaviksi 
uudet vaalit, on oikeusministeriöllä tarvittaessa 
oikeus siirtää tällainen määräpäivä lähinnä sove
liaaksi päiväksi. 

106 § 

Oikeusministeriö vahvistaa kaavat lomakkeille, 
joita voidaan käyttää ehdokkaiden asettamisessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 198 . Jos tasavallan presidentin määräyksestä 
on toimitettava kansanedustajain vaalit ennen 1 
päivää syyskuuta 198 , on kuitenkin aikaisempaa 
lakia sovellettava. 
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2. 
Laki 

tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain 

(392/69) 11 §, sellaisena kuin se on 12 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (359/72), sekä 
muutetaan 3 §:n 2 momentti, 4 ja 7-10 § sekä 12 §:n 1 momentti, 
näistä 4 ja 10 § sellaisina kuin ne ovat mainitussa 12 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa, 

näin kuuluviksi: 

3 § 

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä vali
taan yksi valitsijamies sillä tavoin kuin kansan
edustajan valitsemisesta Ahvenanmaan maakun
nan vaalipiirissä on säädetty. 

4 § 
Valitsijamiesten paikkojen jako vaalipiirien 

kesken Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriä lu
kuun ottamatta toimitetaan vaalivuotta edeltävän 
vuoden henkikirjoituksen petusteella. Jaon toi
mittaa valtioneuvosto hyvissä ajoin ennen valitsi
jamiesten vaaleja antamallaan päätöksellä, joka 
julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. 

7 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnasta on voimas

sa, mitä siitä on säädetty kansanedustajain vaa
leista annetussa laissa. 

8 § 
Kunnanvaltuuston on hyvissä ajoin ennen va

litsijamiesten vaaleja asetettava kutakin äänestys
aluetta varten vaalilautakunta ja ennakkoäänes
tyspaikkoina olevia laitoksia varten yksi tai use
ampi vaalitoimikunta sillä tavoin kuin kansan
edustajain vaaleista annetussa laissa niiden asetta
misesta on säädetty. 

Väliaikaisen varajäsenen määräämisestä vaali
lautakuntaan ja vaalitoimikuntaan on voimassa, 

mitä kansanedustajain vaaleista annetun lain 10 
§:n 2 momentissa siitä on säädetty. 

9 § 
Vaalipiirien keskuslautakunnat ja vaalilauta

kunnat ovat päätösvaltaisia viisijäsenisinä sekä 
vaalitoimikunnat kolmijäsenisinä. 

10 § 
Valitsijamiesten vaalien toimittamista varten 

laaditaan vaalioikeutetuista henkilöistä äänestys
alueiden vaaliluettelot ja vaalipiirien vaaliluette
lot. Niistä on voimassa, mitä on säädetty kansan
edustajain vaaleista annetussa laissa. 

12 § 
Puolueiden ehdokkaitten asettamisesta ja vaa

liliitoista sekä valitsijayhdistyksistä ja yhteislistois
ta valitsijamiesten vaaleissa on voimassa, mitä 
kansanedustajain vaaleista annetun lain 3 ja 3 a 
luvussa, 105 §:ssä sekä 106 §:n 2 momentissa 
on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 198 . Jos tasavallan presidentin valitsijamiesten 
vaalit on toimitettava ennen 1 päivää syyskuuta 
198 , on kuitenkin aikaisempaa lakia sovelletta
va. 
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3. 
Laki 

kunnallisvaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 12 päivänä toukokuuta 1972 annetun kunnallisvaalilain (361/72) 70 §:n 4 momentti ja 

74 §:n 4 momentti, 
muutetaan 3 §:n 1 ja 2 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 ja 3 momentti, 8 

§, 9 §:n 1, 2 ja 3 momentti, 10 ja 11 §, 12 §:n 1 momentti, 13-17 §, 18 §:n 3 momentti, 24 §:n 1 ja 
3 momentti, 25 §:n 3 momentti, 32 ja 33 §, 34 §:n 1 momentti, 39 §:n 2 momentti, 41 ja 42 §, 44 
§:n 2 momentti, 48 §:n 1 ja 3 momentti, 51 §:n 2 momentti, 52§, 53 §:n 1 momentti, 55§, 56 §:n 
3 ja 4 momentti, 57 §:n 1 momentin 3 kohta ja 3 momentti, 58 ja 59§, 60 §:n 1 momentti, 61 §:n 1 
momentti, 62 §, 63 §:n 1 momentti, 64 ja 66 §, 68 §:n 3 momentti, 70 §:n 2 ja 3 momentti, 71 §:n 
1 ja 2 momentti, 72 §, 74 §:n 1 ja 2 momentti, 75 §:n 1 momentti, 76 §:n 1 momentti, 82 §:n 1 ja 2 
momentti, 88 §:n 2 momentti, 90 §, 91-95 § ja 100 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 8 § osittain muutettuna 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetulla lailla 
(336/76), 9 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa, 9 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentti, 13 §, 
24 §:n 1 momentti, 33 ja 41 § 12.päivänä jol}lukuuta 1975 annetussa laissa (935/75), 10, 11, 14 ja 15 
§osittain muutettuina viimeksi mainitulla lailla sekä 24 §:n 3 momentti, 25 §:n 3 momentti, 39 §:n 
2 momentti ja 82 §:n 1 ja 2 momentti 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetussa laissa (332/76), sekä 

liså"tåä"n lakiin uusi 3 a §, 12 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 12 päivänä 
joulukuuta 1975 annetulla lailla, uusi 5 momentti, lakiin uusi 19 a, 46 a, 57 a, 91 a, 91 b ja 92 a § 
sekä 100 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

1 luku 

Äänestysalueet ja vaaliviranomaiset 

3 § 
Kunta, jonka asukasluku on pienempi kuin 

3 000, muodostaa yhden äänestysalueen, jollei 
liikenteellisistä tai muista erityisistä syistä ole 
tarpeen jakaa kuntaa useampaan äänestysaluee
seen. Asukasluvultaan suurempi kunta on vastaa
vasti jaettava kahteen tai useampaan äänestysalu
eeseen. Äänestysaluejaosta ja sen muuttamisesta 
päättää kunnanvaltuusto tarvittaessa vuosittain 
tammikuussa. Samalla tavalla on määrättävä, 
mihin äänestysalueeseen kuuluvat ne kunnassa 
henkikirjoitetut henkilöt, joita ei ole merkitty 
minkään kiinteistön kohdalle. 

Äänestysaluejaossa on otettava huomioon seu
raavan kalenterivuoden alusta voimaan tuleviksi 
määrätyt kuntajaon muutokset. Jos kuntajaon 
muutosta koskeva päätös on annettu äänestysalu
eisiin jakamisen jälkeen, on kunnanvaltuuston 
sen johdosta viipymättä tarkistettava äänestys
aluejako. Jos kuntajaon muutoksesta on päättä
nyt sisäasiainministeriö, äänestysaluejaon tarkis
taa muutoksen sitä edellyttäessä kuitenkin kun
nanhallitus. 

3 a § 
Kunnanhallituksen on ilmoitettava väestörekis

terikeskukselle, missä kulloinkin on kunkin ää
nestysalueen äänestyspaikka ja missä vaaliluette
lot tullaan pitämään tarkastusta varten nähtävi
nä. 

4 § 
Kunnanvaltuuston on asetettava kuntaan kun

nan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu viisi 
jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuiten
kin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava 
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten 
sijaan. 

5 § 
Kunnanvaltuuston on hyvissä ajoin ennen vaa

leja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaa
lilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tar
peellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 
viisi, sekä 59 §:ssä tarkoitettuja laitoksia varten 
yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu 
kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, 
kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on ase
tettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsen
ten sijaan. 
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6 § 

Jos kunnan keskusvaalilautakunnan, vaalilau
takunnan tai vaalitoimikunnan varajäsen on 
kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kun
nanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen vara
jäsenen. 

Mitä kunnallislain 70 §:n 1 momentissa on 
säädetty kunnanhallituksen edustajan valitsemi
sesta lautakuntaan, ei koske kunnan keskusvaali
lautakuntaa, vaalilautakuntaa eikä vaalitoimi
kuntaa. 

2 luku 

Vaaliluettelot 

8 § 
Vaaliluetteloiden pohjaksi kirjoitetaan vaali

vuoden kesäkuun lopussa voimassa olleen äänes
tysaluejaon mukaisesti pohjaluettelot. Niihin on 
otettava jokainen väestön keskusrekisterissä ole
vien tietojen mukaan tulevissa vaaleissa vaalioi
keutettu henkilö, joka on vaalivuonna henkikir
joitettu tai ollut henkikirjoitettava kunnassa 
asianomaisessa äänestysalueessa. Pohjaluettelot 
on laadittava henkilöiden nimien mukaisessa 
aakkosjärjestyksessä ja niihin on merkittävä hen
kilön täydellinen nimi ja henkilötunnus. Pohja
luetteloihin on Islannin, Norjan, Ruotsin ja 
Tanskan kansalaisten kohdalle tehtävä merkintä 
niistä kunnista, joissa heidät on Suomessa henki
kirjoitettu kahtena vaalivuotta lähinnä edeltänee
nä vuotena. 

Jokaiseen pohjaluetteloon on liitettävä aakkos
järjestyksessä oleva kortista luetteloon otetuista 
henkilöistä ja heidän luettelojen kirjoitushetkellä 
tiedossa olevista osoitteistaan (hakemistokortis
to). Luetteloon on myös liitettävä kutakin henki
löä koskeva tlmoituskortti, johon on kirjoitettava 
hänen täydellinen nimensä, syntymävuotensa 
kaksi viimeistä numeroa ja hakemistokortistossa 
oleva osoitteensa sekä tiedot siitä, minkä äänes
tysalueen vaaliluetteloon hänet on merkitty, mil
loin ja missä vaaliluettelo on nähtävänä sekä 
milloin ja missä vaalitoimitus tapahtuu. Tämän 
lisäksi kortissa ei saa olla muuta kuin ohjeita sen 
käyttämisestä ja kortista ehkä ilmenevien virhei
den oikaisemisesta sekä menettelystä äänestet
täessä. 

Pohjaluei:telol:, -li.ah:mistokortistot ja ilmoitus
kortit laaditaan oikeusministeriön vahvistaman 
kaavan mukaisille lomakkeille. Väestörekisteri-

keskuksen on toimitettava pohjaluettelot, hake
mistakortistot ja ilmoituskortit asianomaiselle 
henkikirjoitusviranomaiselle, jonka on ne korjat
tava ja säädettyä maksua vastaan toimitettava 
edelleen kunnan keskusvaalilautakunnalle vii
meistään vaalivuoden elokuun 10 päivänä. 

9 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on ennen elo

kuun 20 päivää tarkastettava pohjaluettelot. Nii
hin on lisättävä sellainen vaalioikeutettu henkilö, 
joka on jäänyt merkitsemättä pohjaluetteloon, 
vaikka hänet henkikirjoitusviranomaisen todis
tuksen mukaan olisi pitänyt merkitä siihen, sekä 
ulkomaan kansalaisena henkikirjoitettu henkilö, 
joka ennen vaaliluetteloiden allekirjoittamista on 
tullut vaalioikeutetuksi. Pohjaluetteloista on 
poistettava henkilö, jolla ei ole vaalioikeutta, 
yliviivaamaila hänen nimensä ja merkitsemällä 
luetteloon poistamisen syy. 

Sitten kun pohjaluettelo on edellä mainituin 
tavoin tarkastettu ja oikaistu, se on merkittävä 
äänestysalueen vaaliluetteloksi ja kunnan keskus
vaalilautakunnan puolesta allekirjoitettava. Ha
kemistokortisto ja ilmoituskortit on oikaistava 
vastaavasti. 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on heti ilmoi
tettava kirjallisesti väestörekisterikeskukselle poh
jaluetteloihin tehdyistä vaalioikeutta koskevista 
muutoksista. 

10 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on lähetettä

vä 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoituskortti 
jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tie
dossa. Ilmoituskortti lähetetään äänioikeutetulle 
sen jälkeen kun pohjaluettelo kortistoineen on 
hänen osaltaan tarkastettu, kuitenkin viimeistään 
elokuun 20 päivänä. 

11 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on asetettava 

vaaliluettelot kunnan alueella nähtäviksi tarkas
tusta varten kolmena arkipäivänä, ei kuitenkaan 
arkilauantaina, elokuun 26 päivästä alkaen. Vaa
liluettelot pidetään nähtävinä kunakin päivänä 
kello 9-20 asianmukaisen valvonnan alaisina. 

Vaaliluettelot on tarvittaessa asetettava nähtä
viksi useammassa paikassa kunnan alueella. Mil
loin erityiset syyt vaativat ja jollei äänioikeute
tuille aiheudu kohtuutonta haittaa, voidaan vaa
liluettelot pitää nähtävinä kunnan ulkopuolella
kin. 



38 1984 vp. - HE n:o 17 

Siitä, milloin ja missä vaaliluettelot ovat näh
tävinä, on annettava ennakolta hyvissä ajoin tieto 
sillä tavalla kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa 
julkaistaan. 

12 § 
Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti 

jätetty pois vaaliluettelosta, voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen kunnan keskusvaalilautakun
nalle viimeistään syyskuun 9 päivänä ennen kello 
16. 

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu oikaisu
vaatimus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta var
ten laadittua lomaketta, jonka kaavan oikeusmi
nisteriö vahvistaa. Kunnan keskusvaalilautakun
nan on huolehdittava siitä, että lomakkeita on 
painettuina tai monistettuina saatavina paikoissa, 
joissa vaaliluettelot ovat nähtävinä, sekä tarpeen 
mukaan muuallakin kunnan alueella. 

13 § 
Kun oikaisuvaatimus tarkoittaa henkilön pois

tamista vaaliluettelosta 12 §:n 3 momentissa tai 
17 § :ssä tarkoitetulla perusteella, on kunnan 
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ilmoitet
tava oikaisuvaatimuksesta ja sen sisällöstä sille 
henkilölle, jota oikaisuvaatimus koskee. Tälle on 
samalla ilmoitettava, että hänellä on tilaisuus 
nähdä oikaisuvaatimus osoitetussa paikassa ja 
antaa vaatimuksen johdosta kunnan keskusvaali
lautakunnalle selityksensä viimeistään syyskuun 
11 päivänä ennen kello 16. Lisäksi on ilmoitetta
va, että jollei selitystä anneta, asia ratkaistaan 
siitä huolimatta. 

Ilmoitus oikaisuvaatimuksesta on viimeistään 
syyskuun 4 päivänä lähetettävä postitse kirjattuna 
lähetyksenä, mutta ilmoitus voidaan toimittaa 
muullakin todistettavalla tavalla, jos se ei aiheuta 
viivytystä. Jollei vastaanottajan postiosoitetta tun
neta, on ilmoitus viipymättä julkaistava sillä 
tavalla kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa 
julkaistaan mainitsematta siinä kuitenkaan oikai
suvaatimuksen perustetta. 

14 § 
Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset kä

sitellään ja ratkaistaan kunnan keskusvaalilauta
kunnan kokouksessa, joka pidetään syyskuun 14 
päivänä. Keskusvaalilautakunnan on kussakin 
asiassa annettava päätös, joka perusteluineen on 

·merkittävä pöytäkirjaan. 
Keskusvaalilautakunnan päätös on lopullinen. 

Jos oikaisuvaatimus kuitenkin on hylätty tai jätet-

ty tutkimatta taikka jos 12 §:n 3 momentissa 
säädetyssä järjestyksessä tehtyyn oikaisuvaatimuk
seen suostutaan, päätös on viipymättä alistettava 
lääninoikeuden tutkittavaksi. Lääninoikeudelle 
toimitenavaan päätökseen on liitettävä sen perus
teena olevat asiakirjat. 

15 § 
Lääninoikeuden on annettava päätöksestään 

vaaliluettelon oikaisemista koskevassa asiassa vii
pymättä tieto kunnan keskusvaalilautakunnalle, 
jonka on heti pantava päätös seitsemän päivän 
ajaksi nähtäväksi kunnan julkisten kuulutusten 
ilmoitustaululle. Keskusvaalilautakunnan on il
moitettava päätöksestä sillä tavoin kuin 13 §:n 2 
momentissa säädetään oikaisuvaatimuksen teki
jälle ja sille, jonka äänioikeutta päätös koskee. 

16 § 
Lääninoikeuden päätökseen vaaliluettelon oi

kaisemista koskevassa asiassa ei saa hakea valitta
malla muutosta, ellei korkein hallinto-oikeus 
myönnä asianosaiselle valituslupaa. Valituslupa 
voidaan myöntää ainoastaan, jos lain soveltami
sen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai 
oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää 
saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden tut
kittavaksi. 

Valituslupahakemus on tehtävä viimeistään 
neljäntenätoista päivänä siitä, kun kunnan kes
kusvaalilautakunta on pannut lääninoikeuden 
päätöksen nähtäväksi kunnan julkisten kuulutus
ten ilmoitustaululle. Lupahakemuksen saa toi
mittaa lääninoikeudelle sen toimesta korkeim
malle hallinto-oikeudelle lähetettäväksi. Valitus
lupaa on muutoin haettava ja valitus tehtävä 
siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallin
toasioissa annetussa laissa ( 1541 50) on säädetty. 

Korkeimman hallinto-oikeuden on annettava 
päätöksestään viipymättä tieto hakijalle, läänin
oikeudelle, kunnan keskusvaalilautakunnalle 
sekä henkilölle, jonka äänioikeutta päätös kos
kee. 

17 § 
Jos henkikirjoitusviranomainen katsoo, että 

henkilö oikeudettomasti on jätetty pois vaaliluet
telosta tahi merkitty siihen äänioikeutetuksi taik
ka että merkintä on muutoin virheellinen, on 
hänellä viran puolesta oikeus tehdä kunnan kes
kusvaalilautakunnalle oikaisuvaatimus sen perus
teesta riippuen joko 12 §:n 1 momentissa tai 3 
momentissa säädetyssä järjestyksessä ja hakea 
muutosta tämän tai muun oikaisuvaatimuksen 
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johdosta annettuun päätökseen 16 §:ssä säädetys
sä järjestyksessä. 

18 § 

Lainvoimaista vaaliluetteloa on vaaleissa muut
tamattomana noudatettava. Vaaliluetteloa pide
tään lainvoimaisena sen estämättä, että lopullista 
päätöstä vaaliluettelon oikaisemisesta tehtyyn 
vaatimukseen ei ole ennen vaaleja annettu taikka 
saatettu kunnan keskusvaalilautakunnan tietoon. 
Henkilön, joka esittää vaalilautakunnalle alistus
tai valitusviranomaisen päätöksen, jonka mukaan 
hänellä on äänioikeus, on kuitenkin annettava 
äänestää. 

19 a § 
Milloin vaaliluettelosta taikka sen pohjana tai 

liitteinä olevista asiakirjoista annetaan jäljennös 
tai ote muulle kuin asianomaiselle henkilölle tai 
tässä laissa mainitulle viranomaiselle, on siitä 
jätettävä henkilötunnus pois. 

3 luku 

Ehdokkaiden asettaminen Ja vaaliliitot 

24 § 
Hakemus valitszj"ayhdistyksen ehdokaslistan 

julkaisemisesta on valitsijayhdistyksen asiamiehen 
tai hänen valtuutettuosa annettava kunnan kes
kusvaalilautakunnalle viimeistään syyskuun 2 
päivänä ennen kello 16. Hakemuksen voi antaa 
lautakunnalle myös 28 §:ssä tarkoitettu yhteislis
tan antaneiden valitsijayhdistysten asiamies. 

Hakemukseen on liitettävä petustamisasiakirja 
sekä erikseen kirjoitettu ehdotus ehdokaslistaksi, 
jossa on oltava ehdokkaasta 21 §: n 1 momentissa 
mainitut tiedot. Etunimen rinnalla tai sen sijasta 
voidaan kuitenkin käyttää yleisesti tunnettua pu
huttelunimeä tai myös etunimeä lyhennettynä. 
Ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintöjä, 
paitsi jos ne ovat tarpeen henkilöllisyyden täs
mentämiseksi. Hakemukseen on lisäksi liitettävä 
ehdokkaan omakätisesti allekirjoittama suostu
mus vastaanottaa valtuutetuntoimi ja vakuutus, 
ettei hän ole suostunut toisen valitsijayhdistyksen 
tai puolueen ehdokkaaksi. 

25 § 

Hakemukseen on liitettävä ehdotus puolueen 
ehdokaslistaksi, jossa ehdokkaat on puolueen 
nimen alla lueteltava siinä järjestyksessä, mihin 
heidät 40 §:ssä tarkoitetussa ehdokaslistojen yh
distelmässä tulee asettaa. Tiedot ehdokkaista on 
ilmoitettava niin kuin 24 §:n 3 momentissa on 
säädetty. Hakemukseen on myös liitettävä puolu
een antama ilmoitus siitä, että yhdistys, jonka 

puolesta puolueen vaaliasiamies esiintyy, edustaa 
puolueen jäseniä kunnassa, sekä vaaliasiamiehen 
valtuutus. Hakemukseen on lisäksi liitettävä kun
kin ehdokkaaksi asetetun henkilön omakätisesti 
allekirjoittama suostumus vastaanottaa valtuute
tuntoimi ja vakuutus, ettei hän ole suostunut 
toisen puolueen ehdokkaaksi eikä valitsijayhdis
tyksen ehdokkaaksi. 

32 § 
Edellä 21, 24, 25, 28 ja 29 §:ssä tarkoitetut 

perustamisasiakirja, hakemus, ehdotus ehdokas
listaksi, suostumus ja vakuutus, puolueen ilmoi
tus sekä ilmoitukset yhteislistasta ja vaaliliitosta 
on laadittava oikeusministeriön vahvistaman kaa
van mukaisesti. 

4 luku 

Kunnan keskusvaalilautakunnan valmistavat 
toimenpiteet vaaleja varten 

33 § 
Kunnan keskusvaalilautakunta kokoontuu pu

heenjohtajan kutsusta hyvissä ajoin ennen vaale
ja, kuitenkin viimeistään elokuun 19 päivänä ja 
sen jälkeen syyskuun 3, 11 ja 14 päivänä, vaaleja 
edeltävänä perjantaina, toisena vaalipäivänä, vaa
lien jälkeisenä päivänä ja 5. päivänä vaalien 
jälkeen sekä muulloinkin, milloin asiain käsittely 
sitä vaatii. 

34 § 
Ensimmäisessä 33 §:ssä tarkoitetussa kokouk

sessa päätetään kuulutuksesta, jossa on mainitta
va, montako valtuutettua valitaan, kenelle, minä 
päivinä ja kellonaikoina sekä missä paikassa kun
nan keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut vaaleja 
koskevat asiakirjat on annettava. 

39 § 

Jos 36 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauk
sessa asiamies ei ole määräajassa tehnyt ilmoitusta 
ehdokkaan poistamisesta tai jos ehdokas on kuol
lut, on ehdokkaan nimi poistettava ehdokaslisto
jen yhdistelmästä. 

41 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee saattaa 

ehdokaslistojen yhdistelmä tai siinä olevat tiedot 
taikka tieto siitä, missä yhdistelmä on nähtävänä, 
äänioikeutettujen tiedoksi sillä tavalla, kuin kun
nalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, ja lisäk
si keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa 
julkaistavalla ilmoituksella. Riittävä määrä yhdis
telmiä on syyskuun 24 päivään mennessä toimi-
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tettava kunnanhallitukselle ja hyvissä ajoin ennen 
vaaleja kunnan vaalilautakuntien ja vaalitoimi
kuntien puheenjohtajille sekä kunnan alueella 
ennakkoäänestyspaikoiksi määrättyjen posti- ja 
telelaitoksen toimipaikkojen vaalitoimitsijoille. 
~iitä on myös pidettävä kunnan jäsenten saata-
VISSa. 

42 § 
Tässä luvussa tarkoitettuun kunnan keskusvaa

lilautakunnan päätökseen ei saa hakea erikseen 
muutosta. 

6 luku 

Vaalitoimitus 

44 § 

Vaalitoimitus on kunnan keskusvaalilautakun
nan saatettava tiedoksi sillä tavalla kuin kunnalli
set ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitukses
sa on mainittava vaaliajat ja äänestysalueiden 
äänestyspaikat. Ilmoitus voidaan antaa 11 §:n 3 
momentissa tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä. 

46 a § 
Vaaleissa käytettävä äänestyslippu on painetta

va valkealle paperille. Äänestyslipusta on käytävä 
selvästi ilmi, miten se taitetaan kokoon, ja sen on 
turvattava vaalisalaisuuden säilyminen. 

Äänestyslipun on oltava vakiokokoa 148 x 
210 mm, ja sen sisäpuolelle on painettava otsik
ko, jossa mainitaan, missä vaaleissa sitä on käy
tettävä, sekä lisäksi viivalla merkitty ympyrä, joka 
on halkaisijaltaan 90 mm ja joka lippua kokoon 
taitettaessa jää taittamattomaksi. Keskellä ympy
rää tulee olla selvästi havaittava merkintä N :o 
sen ehdokkaan numeron merkitsemistä varten, 
jonka hyväksi äänestäjä tahtoo antaa äänensä. 
Äänestyslipussa ei saa olla muuta kuin mitä 
edellä on säädetty. 

Oikeusministeriö painattaa äänestysliput ja lä
hettää tarpeellisen määrän niitä kuntien keskus
vaalilautakunnille toimitettaviksi edelleen vaali
lautakunnille. 

48 § 
Jokaisella äänestyspaikalla tulee olla saapuvilla 

vaalilautakunnan nimeämä, käsivarsinauhalla va
rustettu vaaliavustaja, joka äänestäjän pyynnöstä 
avustaa häntä merkinnän tekemisessä äänestyslip
puun. 

Vammainen, jonka kyky tehdä aanestysmer
kintä on oleellisesti heikentynyt, saa käyttää 

äänestysmerkinnän tekemisessä apuna valitse
maansa henkilöä. 

51 § 

Äänestäjän on ilmoittauduttava äänestyspai
kalla vaalilautakunnalle, jonka tulee huolehtia 
siitä, ettei äänestäjä saa äänestää ennen kuin 
hänet on todettu äänioikeutetuksi. 

52 § 
Äänestäjän on merkittävä äänestyslippuun sen 

ehdokkaan numero, jonka hyväksi hän antaa 
äänensä, niin selvästi, ettei voi syntyä epätietoi
suutta siitä, ketä ehdokasta hän tarkoittaa. Mer
kintä on tehtävä äänestyskopissa siten, että vaali
salaisuus säilyy. 

53 § 
Äänestäjän, joka on tehnyt merkintänsä äänes

tyslippuun, on annettava äänestyslippu kahtia 
taitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi. Lei
ma on lyötävä keskelle taitetun äänestyslipun 
kääntöpuolta. Äänestäjän on sen jälkeen pantava 
äänestyslippu vaaliuurnaan. 

55 § 
Kun vaalitoimitus keskeytetään ensimmäisenä 

vaalipäivänä, on vaaliuurna suljettava sinetöimäl
lä se oikeusministeriön määräämällä tavalla ja 
pantava varmaan talteen. Vaaliluettelo ja hake
mistokortisto on niin ikään sen jälkeen, kun 
äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä on las
kettu, samalla tavalla sinetöityinä pantava var
maan talteen. Toimitusta jatkettaessa vaalilauta
kunnan on ennen sinetöinoin poistamista tarkas
tettava, että sinetöinti on ehjä. 

56 § 

Vaalilautakunnan on suoritettava äänestyslip
pujen laskeminen ja järjestäminen keskeytyksettä 
loppuun. Lautakunnalla on oikeus tarvittaessa 
ottaa avukseen laskentahenkilökuntaa. 

Äänestysliput, ryhmiteltyinä siten kuin edellä 
on sanottu, pannaan sen jälkeen kestävään pääl
lykseen, joka suljetaan huolellisesti sinetöimällä 
se oikeusministeriön määräämällä tavalla. Pääl
lykseen merkitään kunnan keskusvaalilautakun
nan osoite, lähetyksen sisältö ja lähettäjä. 
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57 § 
Vaalilautakunnan on määrättävä yksi jäsenis

tään pitämään vaalipöytå'kirjaa, johon merkitään: 

3) vaaliavustajat sekä vammaisten käyttämät, 
heidän itse valitsemaosa avustajat; 

Pöytäkirjaan on liitettävä vaalilautakunnalle 
annetut 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetut asia
miesten valtuuttamien henkilöiden valtakirjat. 

57 a § 
Jos perustellusti voidaan olettaa, että kunnan 

jonkin äänestysalueen äänestyspaikalla tulee ää
nestämään enintään 25 henkilöä ja vaalisalaisuus 
siitä syystä voi vaarantua, kunnan keskusvaalilau
takunnan on hyvissä ajoin ennen vaaleja määrät
tävä, että tällaisen äänestysalueen ja kunnan 
jonkin muun äänestysalueen äänestyslippuja ei 
tarkasteta vaalilautakunnassa, vaan kunnan kes
kusvaalilautakunnassa. Tämän vuoksi näiden vaa
lilautakuntien on sen jälkeen, kun äänestysliput 
vaalisalaisuus säilyttäen on otettu vaaliuurnasta ja 
niiden lukumäärä laskettu, suljettava liput pääl
lykseen siten kuin 56 §:n 4 momentissa on 
säädetty. Vaalipöytäkirjaan on tehtävä tästä joh
tuvat merkinnät. 

58 § 
Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapu

heenjohtajan ja yhden muun jäsenen on yhdessä 
viipymättä vietävä kunnan keskusvaalilautakun
nalle 56 tai 57 a §:ssä sekä 57 §:ssä mainitut 
kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähe
tykset. Kunnan keskusvaalilautakunta voi kuiten
kin määrätä lähetysten muunlaisesta toimittami
sesta. 

7 luku 

Ennakkoäänestys 

59 § 
Äänioikeutettu henkilö, joka on hoidettavana 

sairaalassa, kunnalliskodissa, vanhainkodissa, sai
raskodissa tai invaliidihuoltolaissa (907 1 46) tar
koitetussa erityishuoltolaitoksessa, palvelutalossa 
tai sitä vastaavassa palveluasuntolaryhmässä tahi 
otettu työlaitokseen, päihdyttävien aineiden vää
rinkäyttäjien huoltolaan tai rangaistuslaitokseen, 
joita tässä laissa sanotaan laitoksiksi. taikka joka 
44 §:ssä tarkoitettuina vaalipäivinä muusta syystä 
todennäköisesti on estynyt käyttämästä äänioi
keuttaan sen äänestysalueen vaalitoimituksessa, 

jonka vaaliluetteloon hänet on merkitty, saa 
äänestää ennakolta niin kuin tässä luvussa sääde
tään. 

60 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu asetuksella määrät

tävissä posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa sekä 
59 §:ssä tarkoitetuissa laitoksissa (ennakkoäänes
tyspaikat). 

61 § 
Äänestyksen järjestämisestä posti- ja telelaitok

sen toimipaikassa huolehtii postipiirin päällikön 
määräämä virkamies (vaalitoimitszja) ja laitokses
sa 5 §:ssä tarkoitettu vaalitoimikunta. 

62 § 
Ennakkoäänestys aloitetaan 18. päivänä ja lo

petetaan 5. päivänä ennen vaaleja. 

63 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu posti- ja telelaitok

sen toimipaikassa jokaisena arkipäivänä sinä aika
na, jolloin toimipaikka on yleisöä varten avoinna, 
taikka posti- ja telehallituksen määräämänä muu
na aikana. Laitoksessa ennakkoäänestys tapahtuu 
sen mukaan, kuin vaalitoimikunta määrää, en
nakkoäänestyksen lopettamispäivänä tai sitä edel
tävänä päivänä sekä yhtenä muuna päivänä toi
mikunnan määrääminä aikoina. 

64 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnalle on 14 päivää 

ennen ennakkoäänestyksen alkamista ilmoitetta
va kunnan alueella ennakkoäänestyspaikoiksi 
määrätyissä posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa 
olevan vaalitoimitsijan nimi ja virka-asema tai 
tehtävä sekä kellonajat, jolloin ennakkoäänestys 
tapahtuu. Ilmoitus on postipiirin päällikön teh
tävä. 

Kunnan alueella ennakkoäänestyspaikkoina 
olevat posti- ja telelaitoksen toimipaikat ja äänes
tysajat niissä on kunnan keskusvaalilautakunnan 
saatettava tiedoksi sillä tavalla kuin kunnalliset 
ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus voi
daan antaa 11 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
ilmoituksen yhteydessä. 

66 § 
Ennakkoäänestyksessä on käytettävä 46 a § :ssä 

tarkoitettua äänestyslippua sekä vaalikuorta. lä
hetekirjettä ja lähetekuorta. jotka valmistuttaa 
oikeusministeriö. 
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68 § 

Äänestäjän pyynnöstä on vaalitoimitsijan ja 
vaalitoimikunnan jäsenen avustettava häntä ää
nestämisessä. Vammaisella, jonka kyky tehdä 
äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, on 
oikeus käyttää äänestyksessä apuna valitsemaansa 
henkilöä. Näistä avustajista on voimassa, mitä 
vaaliavustajasta 48 §:n 4 ja 5 momentissa on 
säädetty. 

70 § 

Lähetekirjeen tulee sisältää: 
1) äänestäjän selitys siitä, että hän itse vaalisa

laisuuden säilyttäen on täyttänyt äänestyslipun ja 
sulkenut sen leimattuna vaalikuoreen; 

2) ilmoitus äänestäjän täydellisestä nimestä ja, 
milloin nimi on muutettu tai muuttunut, myös 
entisistä nimistä, henkilötunnuksesta tai synty
maaJasta, syntymäkotikunnasta ja nykyisestä 
osoitteesta; sekä 

3) ilmoitus kunnasta, jossa aanestaJa on mer
kitty vaaliluetteloon tai jossa hänet on vaalivuon
na henkikirjoitettu, ja osoitteesta siellä. 

Äänestäjän, joka luovuttaa lähetekirjeeseen lii
tettäväksi 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoi
tuskottin, on annettava vain 2 momentin 1 
kohdassa mainittu selitys. 

71 § 
Äänestäjän on esitettävä äänestyslippu taitettu

na vaalitoimitsijalle ja laitoksessa vaalitoimikun
nalle leimattavaksi sekä välittömästi sen jälkeen 
näiden nähden suljettava se vaalikuoreen. Vaali
kuoreen ei saa tehdä merkintöjä. Äänestäjän on 
vaalitoimitsijan ja laitoksessa vaalitoimikunnan 
läsnä ollessa omakätisesti allekirjoitettava täytetty 
lähetekirje ja annettava se sekä ilmoituskortti, jos 
hänellä sellainen on, vaalitoimitsijalle tai vaali
toimikunnalle. 

Leimasimena, jolla äänestyslippu on leimatta
va, käytetään 53 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
vaalileimasin ta. 

72 § 
Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan puheen

johtajan on lähetekirjeessä todistettava, että ää
nestys on tapahtunut 68-71 §: ssä säädetyin 
tavoin. Todistus on päivättävä sekä varustettava 
vaalitoimitsijan tai vaalitoimikunnan puheenjoh
tajan allekirjoituksella ja ilmoituksella kunnasta, 
jossa äänestys on tapahtunut. Vaalikuori ja lähe-

tekirje on tämän jälkeen suljettava lähetekuo
reen. 

Ennakkoäänestyspaikassa äänestäjistä on pidet
tävä luetteloa. Oikeusministeriö painattaa lomak
keen luetteloa varten ja antaa luettelon laatimi
sesta tarkemmat ohjeet. 

74 § 
Kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet 

ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria 
avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, 
että vaaleja edeltävänä perjantaina ennen kello 
19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään 
niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lä
hetekuoret jätetään avaamatta huomioon otta
matta. 

Jos ennakolta äänestänyttä henkilöä ei ole 
merkitty vaaliluetteloon äänioikeutetuksi tai jos 
käy ilmi, että hän on kuollut, tahi jos lähetekirje 
on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti 
voida päätellä, kuka henkilö on äänestänyt, taik
ka jos vaalikuori on avonainen tai siihen on tehty 
äänestäjää tahi ehdokasta koskeva taikka muu 
asiaton merkintä, on äänestys jätettävä huomioon 
ottamatta. Tästä on tehtävä merkintä kokoukses
sa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä 
huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekir
jeineen ja -kuorineen. 

8 luku 

Äänten laskeminen ja vaalien tuloksen 
vahvistaminen 

75 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on toisena 

vaalipäivänä kokouksessa, joka voidaan aloittaa 
aikaisintaan kello 16, ryhdyttävä tarkastamaan 
ennakkoäänestyksessä annettuja 74 §:n 5 mo
mentissa tarkoitetuissa vaalikuorissa olevia äänes
tyslippuja. Mitättöminä huomioon ottamatta jä
tettävät äänestysliput erotetaan eri ryhmäksi. 
Muut äänestysliput järjestetään siten, että kunkin 
ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat eri ryhmä
nä. Kussakin ryhmässä olevien äänestyslippujen 
lukumäärä lasketaan. 

76 § 
Vaalien jälkeisenä päivänä kello 9 kunnan 

keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä tarkasta
maan vaalitoimituksessa annettuja äänestyslippu
ja ja vaalilautakuntien laskelmia sekä tällöin 
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päätettävä, mitkä äänestysliput on mitättöminä 
jätettävä huomioon ottamatta. Jos äänestysliput 
kunnan joissakin äänestysalueissa on 57 a §:ssä 
mainitusta syystä jätetty tarkastamatta, kunnan 
keskusvaalilautakunnan on vaalisalaisuus säilyt
täen yhdistettävä ne ja sen jälkeen laskettava ja 
tarkastettava ne sekä laadittava tästä tarpeelliset 
tiedot sisältävä pöytäkirja, joka on liitettävä yh
teen mainittujen äänestysalueiden vaalipöytäkir
jojen kanssa. Sen jälkeen keskusvaalilautakunnan 
on laskettava erikseen kunkin ehdokkaan hyväksi 
ennakkoäänestyksessä ja vaalitoimituksessa annet
tujen hyväksyttyjen äänien kokonaismäärä. 

82 § 
Valtuutetuille valitaan varajäseniä siten kuin 

kunnallislain 39 §:ssä on säädetty. 
Jos valtuuston toimikauden aikana on kutsut

tava valtuutetun sijaan varajäsen, mutta varajäse
niksi määrättyjä ei enää ole, kunnan keskusvaali
lautakunnan on valtuuston puheenjohtajan 
pyynnöstä määrättävä uusia varajäseniä kunnallis
lain 39 §:n mukaisesti. 

88 § 

Kukin valtuutetuksi valittu merkitään pöytä
kirjaan ilmoittamalla hänen nimensä ja arvonsa, 
ammattinsa tai toimensa sekä hänen saamansa 
vertausluku ja äänimäärä. 

90 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on pantava 

äänestysliput ja kappale ehdokaslistojen yhdistel
mää päällykseen, joka sinetöidään oikeusministe
riön määräämällä tavalla. Ne on säilytettävä, 
kunnes lähinnä seuraavat kunnallisvaalit on toi
mitettu. Lopulliset laskelmat on säilytettävä pöy
täkirjan liitteenä. 

9 luku 

Vaaleista valittaminen 

91 § 
Valtuutettujen vaaleihin saa jokainen hakea 

muutosta sillä perusteella, että hänen oikeuttaan 
on loukattu. 

Kunnan jäsen saa hakea valtuutettujen vaalei
hin muutosta myös sillä perusteella, että vaalit 
on toimitettu virheellisessä järjestyksessä. 

91 a § 
Muutosta haetaan kunnan keskusvaalilauta

kunnan päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvis
tettu, kirjallisella valituksella lääninoikeudelta 14 
päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos 85 §:n 2 
momentin mukaan on julkaistu. 

Valituksen johdosta lääninoikeuden on hankit
tava kunnan keskusvaalilautakunnan lausunto 
sekä ne tiedot ja selvitykset, jotka katsotaan 
tarpeellisiksi. Jos päätöstä, josta valitetaan, ei ole 
liitetty valitukseen, hankkii lääninoikeus sen kes
kusvaalilautakunnalta viran puolesta oikeaksi to
distettuna jäljennöksenä, johon on merkittävä 
vaalien tuloksen julkaisemispäivä. Jos valitus pe
rustuu vaaleihin valmistavaa toimenpidettä kos
kevaan keskusvaalilautakunnan päätökseen, on 
lääninoikeuden vastaavasti tarvittaessa hankittava 
myös tämä päätös. 

Valitus on käsiteltävä kiireellisenä. 

91 b § 
Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide on 

ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on ilmeisesti 
saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, kunnassa 
on määrättävä toimitettaviksi uudet vaalit, jollei 
vaalien tulos ole oikaistavissa. 

Jos kunnan keskusvaalilautakunta on vaalien 
tulosta vahvistaessaan menetellyt lainvastaisesti ja 
lainvastaisuus on vaikuttanut vaalien tulokseen, 
on vaalien tulosta oikaistava. 

92 § 
Lääninoikeuden päätös on annettava erikseen 

tiedoksi valittajalle, muulle, jonka oikeutta pää
tös loukkaa, sekä kunnanhallitukselle ja kunnan 
keskusvaalilautakunnalle. 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on saatettava 
lääninnoikeuden päätös viipymättä tiedoksi myös 
kunnan jäsenille asettamalla päätös seitsemän 
päivän ajaksi nähtäväksi kunnan julkisten kuulu
tusten ilmoitustaululle. 

92 a § 
Muutosta lääninoikeuden päätökseen saavat 

hakea 91 §:n 1 ja 2 momentissa mainitut sekä 
kunnanhallitus. Muutosta haetaan korkeimmalta 
hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa siitä, kun 
tiedoksisaannin päätöksestä on katsottava tiedok
siannosta hallintoasioissa annetun lain (232/66) 
mukaan tapahtuneen. Jos valitus kuitenkin on 
tehty 91 §:n 2 momentissa mainitulla perusteel
la, valitusaika luetaan siitä päivästä, jona päätös 
on pantu nähtäväksi. 
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93 § 
Jos valituksen johdosta määrätään toimitetta

viksi uudet vaalit, kunnan keskusvaalilautakun
nan on viipymättä ryhdyttävä niiden toimeenpa
nemiseen. Uusissa vaaleissa on soveltuvin osin 
noudatettava, mitä varsinaisista vaaleista on sää
detty. Vaaleissa on kuitenkin käytettävä muutta
mattomina samoja vaaliluetteloita kuin kumo
tuissa vaaleissa. Äänioikeutetuille ei lähetetä 8 
§:n 2 momentissa tarkoitettua ilmoituskorttia. 
Kumotuissa vaaleissa valituiksi tulleet valtuutetut 
pysyvät toimissaan, kunnes uusien vaalien tulos 
on julkaistu. 

10 luku 

Erityisiä säännöksiä 

94 § 
Jos valtuutettujen luku jää alle kolmen neljän

neksen säädetystä määrästä, valtuuston puheen
johtajan on lääninhallituksen välityksin saatetta
va asia oikeusministeriön tietoon. Ministeriö voi 
tällöin määrätä toimitettaviksi täydennysvaalit. 
Niistä on voimassa, mitä uusista vaaleista on tässä 
laissa säädetty. 

Helsingissä 24 päivänä helmikuuta 1984 

95 § 
Milloin muuta kuin vaalitoimitusta tai vaalien 

tuloksen vahvistamista varten säädetty taikka 43 
§:n 1 momentissa tarkoitettu määräpäivä sattuu 
pyhäpäiväksi tai arkilauantaiksi, pidetään seuraa
vaa arkipäivää määräpäivänä. 

100 § 

Oikeusministeriö huolehtii kuntien keskusvaa
lilautakuntien ja vaalilautakuntien tarvitsemien 
sinetöimisvälineiden hankkimisesta valtion va
rom. 

Kunnallisvaaleja koskevissa asioissa kunnan 
keskusvaalilautakunnalla, vaalilautakunnalla, 
vaalitoimikunnalla ja vaalitoimitsijalla on virkalä
hetysoikeus. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 198 . Jos kunnallisvaalit jossakin kunnassa on 
toimitettava ennen 1 päivää syyskuuta 198 , on 
kuitenkin aikaisempaa lakia sovellettava. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Liite 

1 . 
Laki 

kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kansanedustajain vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (391169) 9, 11, 34, 

43 ja 62 § sekä 74 §:n 5 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 9, 34 ja 43 §osittain muutettuina 16 päivänä toukokuuta 1975 annetulla 

lailla (319/75) sekä 74 §:n 5 momentti 12 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (358/72), 
muutetaan 1 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohta, 2 ja 6 §, 8 §:n 1 momentti, 10 §, 2 luku siihen 

myöhemmin tehtyine muutoksineen, 27-29 §, 31 b §:n 1 momentti, 31 d §:n 1 ja 3 momentti, 31 
f ja 32 §, 35 §:n 1 momentti, 36 §:n 1 momentti, 37 §:n 5 momentti, 37 a, 38, 40, 41 ja 44 §, 46 §:n 
2 ja 3 momentti, 50 §:n 1 ja 3 momentti, 53 §:n 2 momentti, 55 ja 58 §, 59 §:n 3, 4 ja 5 momentti, 
60 §:n 1 momentin 3 kohta ja 2 momentti, 61 ja 63 §, 64 §:n 1 momentti, 65 §:n 1 momentti, 66 
§:n 1 ja 2 momentti, 67 §:n 1 momentti, 68 ja 70 §, 71 §:n 1 ja 4 momentti, 72 §:n 3 momentti, 74 
§:n 2 ja 4 momentti, 75 ja 76 §, 78 §:n 1 ja 2 momentti, 79 §:n 1 momentti, 81 §, 82 §:n 1 
momentti, 88 §:n 1 ja 4 momentti, 90 §, 95 §:n 2 momentti, 96 §:n 2 momentti, 98 ja 99 a §, 100 a 
§:n 1 ja 2 momentti sekä 102 ja 103 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 4 kohta 9 päivänä marraskuuta 1973 annetussa laissa 
(808/73), 2 §, 46 §:n 2 momentti, 63 §, 64 §:n 1 momentti, 74 §:n 2 ja 4 momentti ja 103 § 
mainitussa 12 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa, 6, 10 ja 29 §, 31 b §:n 1 momentti, 31 d 
§:n 1 ja 3 momentti, 31 f §, 35 §:n 1 momentti, 36 §:n 1 momentti, 37 §:n 5 momentti, 37 aja 41 
§, 66 §:n 2 momentti, 71 §:n 1 ja 4 momentti, 78 §:n 1 momentti, 79 §:n 1 momentti, 81 §, 82 §:n 
1 momentti, 99 a § sekä 100 a §:n 1 ja 2 momentti mainitussa 16 päivänä toukokuuta 1975 
annetussa laissa, 61, 75 ja 98 §osittain muutettuina viimeksi mainitulla lailla, 67 §:n 1 momentti 15 
päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (967/78) sekä 76 § osittain muutettuna mainitulla 12 
päivänä toukokuuta 1972 annetulla lailla, sekä 

Iisätäiin lakiin uusi 3 a, 48 a ja 60 a § sekä 106 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 luku. 

Vaalipiirit ja vaaliviranomaiset. 

1 §. 
Eduskunnan valitsemista varten valtiopäiville 

maa on jaettu seuraaviin vaalipzi"reihin: 

3. Turun läänin eteläinen vaalipiiri, johon 
kuuluvat Pyhärannan, Kodisjoen, Laitilan, Karja
lan, Yläneen, Oripään ja Alastaron kunnat, Loi
maan kaupunki ja Metsämaan kunta sekä niiden 
eteläpuolella olevat osat Turun ja Porin lääniä; 

4. Turun läänin pohjoinen vaalipiiri, johon 
kuuluvat Rauman, Lapin, Euran, Säkylän ja 
Varopulan kunnat, Huittisten kauppala ja Pun
kalaitumen kunta sekä niiden pohjoispuolella 
olevat osat Turun ja Porin lääniä; 

Ehdotus 

1 luku 

Vaalipiirit ja vaaliviranomaiset 

1 § 
Eduskunnan valitsemista varten valtiopäiville 

maa on jaettu seuraaviin vaalipiirezhin: 

3. Turun läänin eteläinen vaalipiiri, johon 
kuuluvat Pyhärannan, Kodisjoen, Laitilan, My
nämäen, Yläneen, Alastaron ja Loimaan kunnat 
sekä niiden eteläpuolella olevat osat Turun ja 
Porin lääniä; 

4. Turun läänin pohjoinen vaalipiiri, johon 
kuuluvat Rauman kaupunki ja Rauman maalais
kunta, Lapin, Euran, Säkylän ja Varopulan kun
nat, Huittisten kaupunki ja Punkalaitumen kun
ta sekä niiden pohjoispuolella olevat osat Turun 
ja Porin lääniä; 
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2 §. 
Suhteellisilla vaaleilla valittavien kansanedus

tajien paikkojen jako vaalipiirien kesken toimite
taan sen henkikirjoituksen perusteella, johon 
vaaleissa käytettävät äänestysalueiden vaaliluette
lot pohjautuvat. Jaon toimittaa valtioneuvosto 
hyvissä ajoin ennen kutakin vaalia antamallaan 
päätöksellä, joka julkaistaan asetuskokoelmassa. 

6 §. 
Kunta, jonka asukasluku on pienempi kuin 

3 000, muodostaa yhden äänestysalueen, jollei 
kunnallisvaltuusto liikenteellisistä tai muista syis
tä katso tarpeelliseksi jakaa kuntaa useampaan 
äänestysalueeseen. Asukasluvultaan suurempi 
kunta on kunnallisvaltuuston vuosittain loka
kuussa jaettava äänestysalueisiin, joissa on enin
tään 3 000 asukasta. Samalla valtuuston on mää
rättävä, mihin äänestysalueeseen kuuluvat ne 
kunnassa henkikirjoitetut henkilöt, joita ei ole 
merkitty minkään kiinteistön kohdalle. 

Lääninhallitus voi erityisistä syistä vapauttaa 
kunnan toimittamasta jakoa äänestysalueisiin 
sekä sallia yli 3 000 asukasta käsittävän äänestys
alueen muodostamisen. 

Äänestysaluejakoa koskevasta päätöksestä on 
heti ilmoitettava henkikirjoitusviranomaiselle. 
Päätöstä noudatetaan valituksesta huolimatta, 
kunnes valitusasia on ratkaistu. 

Lääninhallituksen tässä pykälässä tarkoitetussa 
asiassa antamaan päätökseen ei saa hakea muu
tosta. 

8 §. 
Kunnallisvaltuuston on hyvissä aJom ennen 

vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten 
vaaltlautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja 
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähin
tään viisi, sekä 63 §:ssä tarkoitettuja laitoksia 
varten vaalitoimikunta, joita kunnassa voi olla 
yksi tai useampia ja joihin kuuluu kolme jäsentä 
ja kolme varajäsentä. 

Ehdotus 

2 § 
Kansanedustajain paikkojen jako vaalipzi"n"en 

kesken Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiriä lu
kuun ottamatta toimitetaan vaalivuotta edeltävän 
vuoden henkikirjoituksen perusteella. Jaon toi
mittaa valtioneuvosto hyvissä ajoin ennen vaaleja 
antamallaan päätöksellä, joka julkaistaan Suo
men säädöskokoelmassa. 

3 a § 
Vaalipiirin keskuslautakunnan toimikausi kes

tää, kunnes uusi lautakunta on valittu. 
Vaalipiirin keskuslautakunta on päätösvaltai

nen viisijäsenisenä. 
jos vaalipiirin keskuslautakunnan jäsen tai va

rajäsen kuolee tai saa vapautuksen toimestaan, 
on hänen stj"aansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
valittava uusi jäsen tai varajäsen. 

6 § 
Kunnan jakamisesta äänestysalueisiin on voi

massa, mitä" kunnallisvaaltlain 3 §:sså· on säädet
ty. 

8 § 
Kunnanvaltuuston on hyvissä ajoin ennen vaa

leja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaa
lilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tar
peellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 
viisi, sekä 63 §:ssä tarkoitettuja laitoksia varten 
yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu 
kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, 
kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on ase-
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9 §. 
Vaaliipiin·n keskuslautakunnan toimikausi kes

tää, kunnes uusi lautakunta on valittu. 
jos jäsen tai varajäsen kuolee tai saa eron 

tehtävästään, on hänen szjaansa jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi valittava toinen. 

10 §. 
Vaalipiin'n keskuslautakunta ja vaalilautakun

nat ovat päätösvaltaisia viisijäsenisinä sekä vaali
toimikunnat kolmijäsenisinä. 

11 §. 
Milloin kunnallisen jaoituksen muutos on 

määrätty tulemaan voimaan vaalivuoden alusta, 
toimitetaan vaalit siitä huolimatta vahvistetun 
äänestysaluejaon mukaan. 

2 luku. 

V aalzluettelot 

12 §. 
Edustajainvaalien toimittamista varten laadi

taan vaalioikeutetuista henkilöistä vaaliluettelot. 

Vaaliluettelot vaalivuotta edeltävänä vuonna 
Suomessa henkikirjoitetuista vaalioikeutetuista 
laaditaan erikseen kunnan jokaista äänestysaluet
ta varten (äänestysalueen vaalzluettelo). 

Muista kuin 2 momentissa tarkoitetuista vaali
oikeutetuista laaditaan vaaliluettelot vaalipiireit
täin (vaalipiin·n vaaliluettelo). 

Äänestysalueiden vaaliluettelot laatii kunnan 
keskusvaalilautakunta ja vaalipiirien vaaliluette
lot väestörekisterikeskus. 

13 §. 
Äänestyslueiden vaaliluetteloiden pohjaksi on 

asianomaisen henkikirjoitusviranomaisen vuosit
tain viimeistään elokuun 10 päivänä toimitettava 
kunnan keskusvaalilautakunnalle edellisen vuo
den lokakuussa toimitetun äänestysaluejaon mu-

Ehdotus 

tettava szihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsen
ten szjaan. 

9 § 
(Kumotaan.) 

10§ 
Vaalilautakunnat ovat päätösvaltaisia viisijäse

nisinä ja vaalitoimikunnat kolmijäsenisinä. 
jos varajäsen on kuollut taikka estynyt tai 

esteellinen, saa kunnanhallitus tarvittaessa mäå'
rätä väliaikaisen varajäsenen. 

(Kumotaan.) 
11 § 

2 luku 

Vaaliluettelot 

12 § 
Vaaliluetteloita edustajainvaaleissa ovat 

äänestysalueiden vaaliluettelot ;a 
v a a 1 ip i i r i en v a a 1 i 1 u ette 1 o t. 

Äänestysalueiden vaaltluetteloita ovat luettelot 
vaalivuotta edeltävänä vuonna Suomessa henki
kirjoitetuista vaalioikeutetuista. jos vaalitoimitus 
päättyy syyskuun 1 päivänä tai sen jälkeen, 
laaditaan luettelot kuitenkin vaalivuonna Suo
messa henkikirjoitetuista vaalioikeutetuista. 

Vaalipiin'en vaaliluetteloita ovat luettelot 
muista kuin 2 momentissa tarkoitetuista vaalioi
keutetuista. 

13 § 
Äänestysalueiden vaalzluetteloiden pohjaksi 

kirjoitetaan kunnittain erikseen jokaisen äänes
tysalueen osalta pohja 1 u ette 1 o t vaalivuotta 
edeltävän vuoden kesäkuun lopussa voimassa 
olleen äå'nestysaluejaon mukaisesti. jos vaalitoi-
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kaisesti laaditut luettelot (pohjaluettelot) kaikista 
kuluvan vuoden henkikirjan mukaan kunnassa 
asuneista henkilöistä, jotka ennen seuraavan vuo
den alkua ovat täyttäneet 18 vuotta. Luettelot 
kirjoitetaan henkikirjan osoittamassa järjestykses
sä oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukai
selle lomakkeelle. Niissä on omana ryhmänään 
mainittava henkilöt, jotka on henkikirjoitettu 
kunnassa, mutta joita ei ole merkitty minkään 
kiinteistön kohdalle. Kuhunkin luetteloon on 
liitettävä aakkosellinen hakemisto ja 16 §: ssä 
tarkoitetut ilmoituskottit oikeusministeriön oh
jeiden mukaisesti alustavasti täytettyinä. 

Jos on tiedossa syy, jonka vuoksi pohjaluette
loon merkitty henkilö on tai hänen voidaan 
perustellusti epäillä olevan vaalioikeutta vailla, 
on siitä tehtävä merkintä luetteloon hänen ni
mensä kohdalle. 

14 §. 
Äänestysalueiden vaalzluetteloihin on otettava 

jokainen Suomen kansalainen, joka ennen vaali
vuoden alkua on täyttänyt 18 vuotta ja on 
vaalivuotta edeltåvänå' vuonna henkrkirjoitettu 
kunnassa. 

Ehdotus 

mitus päättyy syyskuun 1 päivänä tai sen jälkeen, 
kirjoitetaan pohjaluettelot kuitenkin vaalivuoden 
kesäkuun lopussa voimassa olleen äänestysalue
jaon mukaisesti. Pohjaluetteloihin on otettava 
jokainen våestön keskusrekisterisså' olevien tieto
jen mukaan tulevissa vaaleissa vaaliozkeutettu 
henkrlö, joka on vaalivuotta edeltävänä vuonna 
tai, jos vaalitoimitus päättyy syyskuun 1 päivänä 
tai sen jälkeen, vaalivuonna henkzkirjoitettu kun
nassa asianomaisessa äänestysalueessa. Pohjaluet
telot on laadittava henkzlöiden nimien mukaises
sa aakkosjärjestyksessä ja niihin on merkittävä 
henkzlön täydellinen nimi ja henkzlötunnus. 

jokaiseen pohjaluetteloon on liitettävä aakkos
järjestyksessä oleva kortista luetteloon otetuista 
henkrlöistä ja heidän luettelojen kirjoitushetkellä 
tiedossa olevista osoitteistaan ( h a k e m i s t o -
kortista). Luetteloon on myös liitettävä ku
takin henkrlöä koskeva ilmoituskortti, jo
hon on kirjoitettava hänen täydellinen nimensä, 
syntymävuotensa kaksi viimeistä numeroa ja ha
kemistokortistossa oleva osoitteensa sekä tiedot 
siitä, missä vaalipiirissä hän on vaaliozkeutettu, 
minkä äänestysalueen vaaliluetteloon hänet on 
merkitty, mzlloin ja missä vaaltluettelo on nähtä
vänä sekä mr/lain ja missä vaalitoimitus tapah
tuu. Tämän lisäksi kortissa ei saa olla muuta kuin 
ohjeita sen käyttämisestä ja kortista ehkä tlmene
vien virheiden oikaisemisesta sekä menettelystä 
äänestettäessä. 

Pohjaluetteloiden, hakemistokortistojen ja zl
mor'tuskorttien laatimiseen on ryhdyttävä hyvissä 
ajoin ennen vaaleja. jos tasavallan presidentin 
määräyksestä on toimitettava uudet vaalit, on 
laatimiseen ryhdyttävä heti kun tieto uusien 
vaalien toimittamisesta on saatu. 

Pohjaluettelot, hakemistakortistot ja tlmoitus
kortit laaditaan oikeusministen'ön vahvistaman 
kaavan mukaiszlle lomakkezlle. Väestörekisten·
keskuksen on toimitettava pohjaluettelot, hake
mistakortistot ja tlmoituskortit asianomaiselle 
henkikirjoitusviranomaiselle, jonka on ne korjat
tava ja toimitettava edelleen kunnan keskusvaali
lautakunnalle viimeistään 44. päivänä ennen vaa
leja. 

14 § 
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Kunnan keskusvaalilautakunnan on ennen. 
syyskuun 14 päivää vaalivuotta edeltävänä vuon
na tarkastettava sinä vuonna laaditut pohjaluette
lot. Luetteloihin voidaan lisätä vain sellainen 
henkilö, joka ilmeisesti on jäänyt henkikirjoitta
matta ja joka henkikirjoitusviranomaisen todis
tuksen mukaan olisi pitänyt siinä kunnassa hen
kikirjoittaa ja merkitä pohjaluetteloon. Niiden 
henkilöiden nimien kohdalle, joilla ei ole vaalioi
keutta, on merkittävä syy siihen ja heidän ni
mensä on yliviivattava. Henkilö, jonka osalta 
vaalioikeuden menettämisseuraamus virallisen 
selvityksen mukaan lakkaa ennen ensimmäistä 
vaalipäivää, on merkittävä luetteloon äänioikeu
tetuksi. 

Sitten kun pohjaluettelo on edellä mainituin 
tavoin tarkastettu ja oikaistu, on se merkittävä 
äänestysalueen vaaliluetteloksi ja kunnan keskus
vaalilautakunnan puolesta allekirjoitettava. 

Henkikirjoitusviranomaiset ja muut väestökir
jojen pitäjät sekä nimismiehet, kaupunginviskaa
lit, kihlakunnantuomarit ja raastuvanoikeudet 
ovat velvolliset antamaan kunnan keskusvaalilau
takunnalle tarpeelliset tiedot. Keskusvaalilauta
kunta voi kutsua yhden tai useamman henkilön 
kustakin äänestysalueesta paikallisena asiantunti
jana avustamaan äänestysalueen vaaliluetteloa 
laadittaessa. 

15 §. 
Äänestysalueiden vaaliluettelot on kunnan kes

kusvaalilautakunnan toimesta pidettävä syyskuun 
15 päivästä saman kuun 21 päivään, molemmat 
päivät mukaan luettuina, asianmukaisen valvon
nan alaisena tarkastusta varten nähtävinä kuna
kin arkipäivänä kello 9-20 välisen ajan kunnan 
alueella tarvittaessa useammassa paikassa äänes
tysalueittain. 

Vaaliluettelot voidaan, milloin erityiset syyt 
vaativat ja jollei vaalioikeutetuille aiheudu koh
tuutonta haittaa, pitää nähtävinä kunnan ulko
puolellakin. 

Paikoista, joissa vaaliluettelot ovat nähtävinä, 
ja kunnan äänestysalueista on annettava ennakol
ta hyvissä ajoin tieto sillä tavalla kuin kunnalliset 
ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 
7 1683011445 

Ehdotus 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on viimeis
tään 37. päivänä ennen vaaleja tarkastettava 
pohjaluettelot. Nzihin on lisättävä sellainen vaali
oikeutettu henkzlö, joka on jäänyt merkitsemätiä 
pohjaluetteloon, vaikka hänet henkikirjoitusvi
ranomaisen todistuksen mukaan olisi pitänyt 
merkitä szihen, sekä ulkomaan kansalaisena hen
kikirjoitettu henkzlö, joka ennen äänestysaluei
den vaalzluetteloiden allekirjoittamista on tullut 
vaalioikeutetuksi. Pohjaluetteloista on poistettava 
henkilö, jolla ei ole vaalioikeutta, yliviivaamafia 
hänen nimensä ja merkitsemällä luetteloon pois
tamisen syy. Henkilö, jonka osalta vaalioikeuden 
menettämisseuraamus virallisen selvityksen mu
kaan lakkaa ennen ensimmäistä vaalipäivää, on 
merkittävä luetteloon äänioikeutetuksi. 

Sitten kun pohjaluettelo on edellä mainituin 
tavoin tarkastettu ja oikaistu, se on merkittävä 
äänestysalueen vaaliluetteloksi ja kunnan keskus
vaalilautakunnan puolesta allekirjoitettava. Ha
kemistokortisto ja zlmoituskortit on ozkaistava 
vastaavasti. 

Kunnan keskusvaalzlautakunnan on heti zlmoi
tettava kirjallisesti väestörekisterikeskukselle poh
jaluetteloihin tehdyistä vaaliozkeutta koskevista 
muutoksista. 

Henkikirjoitusviranomaiset ja muut väestökir
jojen pitäjät sekä nimismiehet, kaupunginviskaa
lit, kihlakunnantuomarit ja raastuvanoikeudet 
ovat velvolliset antamaan kunnan keskusvaalilau
takunnalle tarpeelliset tiedot. Keskusvaalilauta
kunta voi kutsua yhden tai useamman henkilön 
kustakin äänestysalueesta paikallisena asiantunti
jana avustamaan äänestysalueen vaaliluetteloa 
laadittaessa. 

15 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on lähetettä

vä 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoituskort
ti jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on 
tiedossa. Ilmoitus lähetetään ääniozkeutetulle sen 
jälkeen kun pohjaluettelo kortistoineen on hänen 
osaltaan tarkastettu, kuitenkin viimeistään 37. 
päivänä ennen vaaleja. 
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16 §. 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on lähetettä

vä jokaiselle kunnassa äänestysalueen vaaliluette
loon otetulle äänioikeutetulle, jonka osoite on 
tunnettu, oikeusministeriön vahvistaman kaavan 
mukaista ja sen ohjeiden mukaisesti täytettyä 
kontia käyttäen ilmoitus, jossa on ne tiedot, 
mitkä hänestä on henkikirjaan tai vaaliluetteloon 
otettu, ja tieto siitä, minkä äänestysalueen vaali
luetteloon hänet on merkitty, milloin ja missä 
vaaliluettelo on nähtävänä sekä milloin ja missä 
äänestys tapahtuu. Tämän lisäksi konissa ei saa 
olla muuta kuin ohjeet sen käyttämisestä ja 
konista ehkä ilmenevien virheiden oikaisemises
ta. 

Edellä 1 momentissa mainittu konti lähetetään 
sen jälkeen, kun vaaliluettelo on asianomaisen 
henkilön osalta tarkastettu, kuitenkin viimeistään 
syyskuun 14 päivänä. 

17 §. 
Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti 

jätetty pois äänestysalueen vaaliluettelosta tai 
merkitty siihen vaalioikeutta vazlla olevaksi tahi 
että häntä tarkoittava merkintä sziru'J' muutoin on 
virheellinen, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaati
muksen kunnan keskusvaalilautakunnalle vii
meistään lokakuun 4 päivänä ennen kello 19. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun oikaisuvaati
muksen voi puoliso ilman valtuutusta tehdä 
toisen puolison puolesta. 

Jos joku katsoo, että henkilö on oikeudetto
masti merkitty äänestysalueen vaaliluetteloon 
äänioikeutetuksi, voi hän tehdä sitä koskevan 
perustellun kirjallisen oikaisuvaatimuksen vii
meistään syyskuun 25 päivänä ennen kello 16 
kunnan keskusvaalilautakunnalle. 

Oikaisuvaatimus voidaan perustaa myös sellai
siin asianomaisen henkilön vaalioikeuteen vaikut
taviin seikkoihin, jotka ovat sattuneet vaaliluette
lon allekirjoittamisen jälkeen. 

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu oikaisu
vaatimus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta var
ten laadittua lomaketta, jonka kaavan oikeusmi
nisteriö vahvistaa. Kunnan keskusvaalilautakun
nan on huolehdittava siitä, että lomakkeita on 
saatavina painettuina tai monistettuina paikoissa, 
joissa vaaliluettelot ovat nähtävinä, sekä tarpeen 
mukaan muuallakin kunnan alueella. 

Ehdotus 

16 § 
Kunnan keskusvaalzlautakunnan on asetettava 

äänestysaluezden vaalzluettelot kunnan alueella 
nähtäviksi tarkastusta varten kolmena arkipäivä
nii, ei kuitenkaan arkilauantaina, alkaen 32. 
päivästä ennen vaaleja. Vaaliluettelot pidetään 
nähtävinä kunakin päivänä kello 9-20 asianmu
kaisen valvonnan alaisina. 

Vaaliluettelot on tarvittaessa asetettava nähtä
viksi useammassa paikassa kunnan alueella. Mzl
loin erityiset syyt vaativat ja jollei äänioikeute
tuzlle azheudu kohtuutonta haittaa, voidaan vaa
lzluettelot pitää nähtävinä kunnan ulkopuolella
kin. 

Siitä, mzlloin ja missä vaaliluettelot ovat näh
tävinä, on annettava ennakolta hyvissä ajoin tieto 
szllä tavalla kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa 
julkaistaan. 

Väestörekisterikeskukselle tehtåviistij zlmoituk
sesta siitä, missä vaaliluettelot pidetään nähtävi
nä ja missä on kunkin äänestysalueen äänestys
paikka, on säädetty kunnatlisvaalzlain 3 a §:ssä. 

17 § 
Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti 

jätetty pois äänestysalueen vaaliluettelosta, voi 
tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kunnan kes
kusvaalilautakunnalle viimeistään 23. päivänä 
ennen vaaleja ennen kello 16. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun oikaisuvaati
muksen voi puoliso ilman valtuutusta tehdä 
toisen puolison puolesta. 

Jos joku katsoo, että henkilö on oikeudetto
masti merkitty äänestysalueen vaaliluetteloon 
äänioikeutetuksi, voi hän tehdä sitä koskevan 
perustellun kirjallisen oikaisuvaatimuksen kun
nan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 26. päi
vänä ennen vaaleja ennen kello 16. 

Oikaisuvaatimus voidaan perustaa myös sellai
siin asianomaisen henkilön vaalioikeuteen vaikut
taviin seikkoihin, jotka ovat sattuneet vaaliluette
lon allekirjoittamisen jälkeen. 

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu oikaisu
vaatimus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta var
ten laadittua lomaketta, jonka kaavan oikeusmi
nisteriö vahvistaa. Kunnan keskusvaalilautakun
nan on huolehdittava siitä, että lomakkeita on 
painettuina tai monistettuina saatavina paikoissa, 
joissa vaaliluettelot ovat nähtävinä, sekä tarpeen 
mukaan muuallakin kunnan alueella. 
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18 §. 
Kun oikaisuvaatimus tarkoittaa henkilön mer

kitsemistä äänestysalueen vaaliluetteloon vaalioi
keutta vazlla olevaksi, on kunnan keskusvaalilau
takunnan puheenjohtajan ilmoitettava sille hen
kilölle, jota oikaisuvaatimus koskee, vaatimukses
ta ja sen sisällöstä sekä että hänellä on tilaisuus 
osoitetussa paikassa nähdä oikaisuvaatimus ja 
viimeistään syyskuun 30 päivänä ennen kello 16 
antaa vaatimuksen johdosta kunnan keskusvaali
lautakunnalle selityksensä uhalla, että jollei seli
tystä anneta, asia ratkaistaan siitä huolimatta. 

Ilmoitus oikaisuvaatimuksesta on vzimeistään 
syyskuun 26 päivänä annettava kirjattuna lähe
tyksenä postin kuljeteltavaksi suljetussa kuoressa, 
johon on merkitty vastaanottajan nimi ja posti
osoite, mutta ilmoitus voidaan toimittaa muulla
kin todistettavalla tavalla, mikäli se ei aiheuta 
viivytystä. Jollei vastaanottajan postiosoitetta tun
neta, on ilmoitus viipymättä julkaistava sillä 
tavalla, kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa 
julkaistaan, mainitsematta siinä kuitenkaan oi
kaisuvaatimuksen perustetta. 

19 §. 
Äänestysalueen vaaliluetteloa koskevat oikaisu

vaatimukset käsitellään ja ratkaistaan kunnan 
keskusvaalilautakunnan 4 päivänä lokakuuta pi
dettävässä kokouksessa, joka alkaa kello 19. Kes
kusvaalilautakunnan on kussakin asiassa annet
tava päätös, joka perusteluineen on merkittävä 
pöytäkirjaan. 

Milloin 17 §:n 1 momentissa tarkoitettu oikai
suvaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään taik
ka 17 §:n 3 momentissa tarkoitettuun oikaisuvaa
timukseen suostutaan, on henkilölle, jonka vaali
oikeutta päätös koskee, viipymättä lähetettävä 
päätöksestä pöytäkirjanote, johon on liitettävä 
valitusosoitus. Jollei vastaanottajan postiosoitetta 
tiedetä, on 18 §:n 2 momentissa säädetyllä 
tavalla ilmoitettava, mistä pöytäkirjanote on saa
tavissa. 

20 §. 
·'Kunnan keskusvaalilautakunnan ratkaisuun oi

kaisuvaatimusta koskevassa asiassa saa hakea 
muutosta sen läänin lääninoikeudelta, jonka alu
eella ratkaisun tehnyt keskusvaalilautakunta on. 
Valituskirja on osoitettava lääninoikeudelle ja 
toimitettava keskusvaali/autakunnalle viimeistään 

Ehdotus 

18 § 
Kun oikaisuvaatimus tarkoittaa henkilön pois

tamista äänestysalueen vaaliluettelosta 17 §:n 3 
momentissa tai 22 §:ssä tarkoitetulla perusteel
la, on kunnan keskusvaalilautakunnan puheen
johtajan heti ilmoitettava oikaisuvaatimuksesta ja 
sen sisällöstä szlle henkilölle, jota oikaisuvaatimus 
koskee. Tälle on samalla ilmoitettava, että hänel
lä on tzlaisuus nähdä oikaisuvaatimus osoitetussa 
paikassa ja antaa vaatimuksen johdosta kunnan 
keskusvaalzlautakunnalle selityksensä viimeistään 
20. päivänä ennen vaaleja ennen kello 12. Lisäksi 
on zlmoitettava, että jollei selitystä anneta, asia 
ratkaistaan siitä huolimatta. 

Ilmoitus oikaisuvaatimuksesta on lähetettävä 
postitse kirjattuna lähetyksenä, mutta ilmoitus 
voidaan toimittaa muullakin todistettavalla taval
la, jos se ei aiheuta viivytystä. Jollei vastaanotta
jan postiosoitetta tunneta, on ilmoitus viipymät
tä julkaistava sillä tavalla kuin kunnalliset ilmoi
tukset kunnassa julkaistaan mainitsematta siinä 
kuitenkaan oikaisuvaatimuksen perustetta. 

19 § 
Äänestysalueen vaaliluetteloa koskevat oikaisu

vaatimukset käsitellään ja ratkaistaan kunnan 
keskusvaalilautakunnan kokouksessa, joka pide
tään 20. päivänä ennen vaaleja ja joka alkaa kello 
16. Keskusvaalilautakunnan on kussakin asiassa 
annettava päätös, joka perusteluineen on merkit
tävä pöytäkirjaan. 

Keskusvaalzlautakunnan päätös on lopullinen. 
jos oikaisuvaatimus kuitenkin on hylätty taijätet
ty tutkimatta taikka jos 17 §:n 3 momentissa 
säädetyssä järjestyksessä tehtyyn oikaisuvaatimuk
seen suostutaan, päätös on vzipymättä alistettava 
lääninoikeuden tutkittavaksi. Lääninozkeudelle 
toimiteitavaan päätökseen on lzi"tettävä sen perus
teena olevat asiakirjat. 

20 § 
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14 påi.vånå· lokakuuta ennen kello 16. Keskusvaa
lilautakunnan puheenjohtajan on viipymättä lä
hetettävä valituskirja omine lausuntoineen ja ote 
keskusvaalilautakunnan pöytäkirjasta, jollei sitä 
ole valitukseen liitetty, sekä asian käsittelyssä 
kertyneet asiakirjat lääninoikeudelle. 

Lääninoikeuden on annettava päätöksestään 
tieto kunnan keskusvaalilautakunnalle, jonka on 
kuulutenava se. Keskusvaalilautakunnan on 
myös ilmoitettava päätöksestä henkilölle, jonka 
äänioikeutta päätös koskee, sillä tavoin kuin 
18 §:n 2 momentissa säädetään. 

Päätöksen tulee olla seitsemän päivän aJan 
kuuluttamisesta lukien nähtävänä kunnan kes
kusvaalilautakunnan ilmoittamassa paikassa. 

21 §. 
Lääninoikeuden päätökseen äänestysalueen 

vaaliluettelon oikaisemista koskevassa asiassa ei 
saa hakea valittamalla muutosta, jollei korkein 
hallinto-oikeus myönnä asianosaiselle valituslu
paa. Valituslupa voidaan myöntää ainoastaan, jos 
lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa 
tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden 
vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hal
linto-oikeuden tutkittavaksi. Valituslupahakemus 
on toimitettava låiininoikeudelle viimeistään nel
jäntenätoista päivänä siitä, kun kunnan keskus
vaalilautakunnan kuulutus lääninoikeuden pää
töksestä on pantu ilmoitustaululle. Valituslupaa 
on muutoin haettava ja valitus tehtävä siinä 
järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallintoasi
oissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. 

Lääninoikeuden on lähetettävä valituslupaha
kemus lzitteineen, jäljennös päätöksestään ja sen 
perusteena olevat asiakirjat sekå' oma lausuntonsa 
viipymättä korkeimma//e hallinto-oikeudelle. 

Korkeimman hallinto-oikeuden on annettava 
päätöksestään viipymättä tieto hakijalle, läänin
oikeudelle, kunnan keskusvaalilautakunnalle 
sekä henkilölle, jonka äänioikeutta päätös kos
kee. 

22 §. 
Jos henkikirjoitusviranomainen katsoo, että 

henkilö oikeudettomasti on jätetty pois äänestys-

Ehdotus 

Lääninoikeuden on annettava päätöksestään 
äänestysalueen vaalzluettelon oikaisemista koske
vassa asiassa viipymättä tieto kunnan keskusvaali
lautakunnalle, jonka on heti pantava påiitös 
seitsemän päivän ajaksi nähtäväksi kunnan julkis
ten kuulutusten ilmoitustaululle. Keskusvaalilau
takunnan on zlmoitettava påiitöksestä szllå· tavoin 
kuin 18 §:n 2 momentissa säädetään oikaisuvaa
timuksen tekzjälle ja szlle, jonka äänioikeutta 
päätös koskee. 

21 § 
Lääninoikeuden päätökseen äänestysalueen 

vaaliluettelon oikaisemista koskevassa asiassa ei 
saa hakea valittamalla muutosta, ellei korkein 
hallinto-oikeus myönnä asianosaiselle valituslu
paa. Valituslupa voidaan myöntää ainoastaan, jos 
lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa 
tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden 
vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hal
linto-oikeuden tutkittavaksi. 

Valituslupahakemus on tehtävä viimeistään 7. 
päivänä siitä, kun kunnan keskusvaalzlautakunta 
on pannut låä'ninoikeuden påä'töksen nähtå'väksi 
kunnan julkisten kuulutusten zlmoitustaulu//e. 
Lupahakemuksen saa toimittaa lääninozkeudelle 
sen toimesta korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
lähetettäväksi. Valituslupaa on muutoin haettava 
ja valitus tehtävä siinä järjestyksessä kuin muu
toksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa 
(154/ 50) on säädetty. 

Korkeimman hallinto-oikeuden on annettava 
päätöksestään viipymättä tieto hakijalle, läänin
oikeudelle, kunnan keskusvaalilautakunnalle 
sekä henkilölle, jonka äänioikeutta päätös kos
kee. 

22 § 
Jos henkikirjoitusviranomainen katsoo, että 

henkilö oikeudettomasti on jätetty pois äänestys-
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alueen vaaliluettelosta tahi merkitty siihen vaali
ozkeutta vazlla olevaksi tai äänioikeutetuksi tahi 
että merkintä on muutoin virheellinen, on hänel
lä viran puolesta oikeus tehdä kunnan keskusvaa
lilautakunnalle oikaisuvaatimus ja hakea muutos
ta vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen 
17, 20 ja 21 § :ssä säädetyssä järjestyksessä. 

23 §. 
Jollei vaatimusta äänestysalueen vaaliluettelon 

muuttamisesta ole säädetyn ajan kuluessa tehty 
kunnan keskusvaalilautakunnalle, on luetteloon 
merkittävä todistus siitä, että luettelo on lainvoi
mamen. 

Jos muutosta on vaadittu, on kunnan keskus
vaalilautakunnan, sitten kun vaatimus on ratkais
tu lainvoimaisella päätöksellä, merkittävä vaalilu
etteloon siitä mahdollisesti johtuvat oikaisut ja 
sen ohessa jokaisen oikaisun kohdalla mainittava 
päätös, johon oikaisu perustuu, minkä jälkeen 
luetteloon on kirjoitettava todistus, että se siten 
oikaistuna on lainvoimainen. 

Lainvoimaista vaaliluetteloa on vaaleissa muut
tamattomana noudatettava. Vaaliluetteloa pide
tään lainvoimaisena sen estämättä, että lopullista 
päätöstä vaaliluettelon oikaisemisesta tehtyyn 
vaatimukseen ei ole ennen vaaleja annettu tai 
kunnan keskusvaalilautakunnan tietoon saatettu. 
Henkilön, joka esittää vaalilautakunnalle valitus
viranomaisen päätöksen, jonka mukaan hänellä 
on äänioikeus, on kuitenkin annettava äänestää. 

24 §. 
Jos tasavallan presidentin määräyksestä on toi

mitettava uudet vaalit sellaisena vuonna, jona jo 
on toimitettu kansanedustajain tai tasavallan pre
sidentin valitsijamiesten vaalit, on uusissa vaaleis
sa noudatettava jo toimitetuissa vaaleissa käytet
tyjä äänestysalueiden vaaliluetteloita muuttamat
tomina. 

Milloin uudet vaalit on toimitettava sellaisena 
vuonna, jona kansanedustajain tai tasavallan pre
sidentin valitsijamiesten vaaleja ei ole ollut, on 
äänestysalueiden vaaliluetteloiden laatimiseen 
ryhdyttävä heti, kun tieto uusien vaalien toimit
tamisesta on saatu. Vaaliluetteloiden pohjana on 
tällöin käytettävä niitä pohjaluetteloita, jotka 
viimeksi on laadittu ennen kuin määräys uusien 
vaalien toimittamisesta julkaistiin. Luettelot on 
tarkastettava niin kuin 14 §:ssä on sanottu, ja 

Ehdotus 

alueen vaaliluettelosta tahi merkitty siihen aani
oikeutetuksi taikka että merkintä on muutoin 
virheellinen, on hänellä viran puolesta oikeus 
tehdä kunnan keskusvaalilautakunnalle oikaisu
vaatimus sen perusteesta nippuen joko 17 §:n 1 
momentissa tai 3 momentissa säädetyssä järjes
tyksessä ja hakea muutosta tämän tai muun 
ozkazsuvaatimuksen johdosta annettuun päätök
seen 21 §: ssä säädetyssä järjestyksessä. 

23 § 
Jollei vaatimusta äänestysalueen vaaliluettelon 

muuttamisesta ole säädetyn ajan kuluessa tehty 
kunnan keskusvaalilautakunnalle, on luetteloon 
merkittävä todistus siitä, että luettelo on lainvoi
mamen. 

Jos muutosta on vaadittu, on kunnan keskus
vaalilautakunnan, sitten kun vaatimus on ratkais
tu lainvoimaisella päätöksellä, merkittävä vaalilu
etteloon päätöksestä mahdollisesti johtuvat oikai
sut. Jokaisen oikaisun kohdalla on mainittava 
päätös, johon oikaisu perustuu, minkä jälkeen 
luetteloon on kirjoitettava todistus, että se siten 
oikaistuna on lainvoimainen. 

Lainvoimaista vaaliluetteloa on vaaleissa muut
tamattomana noudatettava. Vaaliluetteloa pide
tään lainvoimaisena sen estämättä, että lopullista 
päätöstä vaaliluettelon oikaisemisesta tehtyyn 
vaatimukseen ei ole ennen vaaleja annettu taikka 
saatettu kunnan keskusvaalilautakunnan tietoon. 
Henkilön, joka esittää vaalilautakunnalle alzstus
tai valitusviranomaisen päätöksen, jonka mukaan 
hänellä on äänioikeus, on kuitenkin annettava 
äänestää. 

24 § 
Edustajainvaalezssa, joiden vaalitoimitus päät

tyy ennen syyskuun 1 päivää, on noudatettava 
niitä edeltänezssä edustajainvaalezssa tai tasaval
lan presidentin valitsijamiesten vaalezssa käytetty
jä äänestysalueiden vaaliluette/oja muuttamatto
mina, jos mainitut edeltäneet vaalit on toimitet
tu azkazsemmin samana vuonna tai niiden vaali
toimitus on päättynyt edelltsenä vuonna syys
kuun 1 päivänä tai sen jälkeen. Edellä 13 §:n 2 
momentzssa tarkoitetut zlmoituskortit on kuiten
kin lähetettävä. 
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heti sen jälkeen seitsemän päivän ajan 15 §:n 1 ja 
2 momentissa säädetyllä tavalla pidettävä tarkas
tusta varten nähtävinä. Tällöin on myös nouda
tettava, mitä 15 §:n 3 momentissa on säädetty 
vaaliluetteloiden nähtävillä olosta ja kunnan 
äänestysalueista tiedottamisesta. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa 
on vaaliluetteloon äänioikeutetuksi merkitylle 
henkilölle sen jälkeen, kun luettelo on hänen 
kohdaltaan tarkastettu, kuitenkin viimeistään 
toisena päivänä siitä, kun luettelo on asetettu 
tarkastusta varten nähtäväksi, lähetettävä 16 §:ssä 
tarkoitettu ilmoituskortti. Siinä ei kuitenkaan 
tarvitse olla mainintaa paikasta, missä vaaliluette
lo pidetään tarkastusta varten nähtävänä. 

Vaatimus vaaliluettelon oikaisemisesta on 
17 §:n 1 momentissa mainitussa tapauksessa ja 
siinä mainitulla tavalla tehtävä viimeistään 10. 
päivänä ennen kello 19 edellä 2 momentissa 
mainitun luetteloiden nähtävillä pitämistä koske
van ajan kuluttua. 

Vaatimus henkilön poistamisesta vaaliluette
losta on tehtävä kirjallisesti kunnan keskusvaali
lautakunnalle viimeistään kolmantena päivänä 
ennen kello 16 edellä 2 momentissa mainitun 
luetteloiden nähtävillä pitämistä koskevan ajan 
kuluttua. Keskusvaalilautakunnan puheenjohta
jan on ilmoitettava sille, jonka poistamista vaali
luettelosta on vaadittu, oikaisuvaatimuksesta il
moituksella, joka viimeistään seuraavana päivänä 
on annettava kirjattuna lähetyksenä postin kulje
tettavaksi, tai muuten 18 §:ssä mainitulla tavalla, 
ja kehotettava häntä neljän päivän kuluessa sa
masta päivästä lukien antamaan keskusvaalilauta
kunnalle selityksensä vaatimuksen johdosta uhal
la, että jollei selitystä anneta, asia ratkaistaan 
siitä huolimatta. 

Vaaliluettelon oikaisuvaatimukset käsitellään 
ja ratkaistaan kunnan keskusvaalilautakunnassa 
10. päivänä 2 momentissa mainitun luetteloiden 
nähtävillä pitämistä koskevan ajan kuluttua pi
dettävässä kokouksessa, joka alkaa kello 19. Kes
kusvaalilautakunnan on kussakin asiassa annetta
va päätös, joka perusteluineen on merkittävä 
pöytäkirjaan. Keskusvaalilautakunnan päätös on 
lopullinen, paitsi milloin oikaisuvaatimus hylä
tään tai jätetään tutkimatta tahi koskee henkilön 
poistamista vaaliluettelosta, jolloin päätös on 
viivytyksettä alistettava lääninoikeuden tutkitta
vaksi. 

Lääninoikeuden päätöksestä on voimassa, mitä 
20 §:n 2 ja 3 momentissa ja 21 §:ssä on säädetty. 

Ehdotus 
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25 §. 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on huolehdit

tava siitä, että vaaliluettelot ovat ennen vaalitoi
mituksen alkamista vaalilautakuntien käytettävis
sä. 

25 a §. 
Vaalipiirien vaaliluetteloihin väestörekisterikes

kuksen on otettava jokainen Suomen kansalai
nen, jota ei ole henkikirjoitettava Suomessa sinä 
vuonna, jonka henkikirjoitukseen äänestysaluei
den vaaliluettelot pohjautuvat, mutta joka on tai 
on ollut Suomessa väestökirjoihin merkitty. 

Luetteloihin on otettava ne 1 momentissa 
tarkoitetut henkilöt, jotka luetteloita vahvistetta
essa ovat vaalioikeutettuja. 

Kukin henkilö otetaan sen vaalipiirin vaaliluet
teloon, jonka alueella oleva kunta on merkitty 
väestörekisteriin hänen viimeiseksi kotipaikak
seen. Mikäli kotipaikkana on ollut kunta, joka ei 
enää kuulu Suomen alueeseen, on henkilö mer
kittävä Helsingin kaupungin vaalipiirin vaaliluet
teloon. 

Luettelot on laadittava oikeusministeriön vah
vistamaa lomaketta käyttäen henkilöiden sukuni
mien osoittamassa aakkosjärjestyksessä. Henkilös
tä on luetteloon merkittävä täydellinen nimi ja, 
milloin nimi on muutettu tai muuttunut, myös 
entiset nimet, syntymäaika ja -paikka, postiosoite 
sekä mikä kunta Suomessa on merkitty väestöre
kisteriin hänen viimeiseksi kotipaikakseen. 

25 b §. 
Edellä 25 a §:n 1 mom:ssa tarkoitettu henkilö 

voi esittää väestörekisterikeskukselle kirjallisen 
tiedustelun siitä, tuleeko hänen nimensä otetta
vaksi vaalipiirin vaaliluetteloon. Tiedustelun yh
teydessä on ilmoitettava 25 a §:n 4 momentissa 
mainitut tiedot. Tiedustelun voi puoliso ilman 
valtuutusta tehdä toisen puolison puolesta. 

Tiedustelu on tehtävä viimeistään 60. päivänä 
ennen vaaleja. 

Tiedustelun tekemistä varten oikeusministe
riön on painatettava lomakkeita, joita on pidettä
vä saatavana valtion painatuskeskuksessa ja aina
kin Suomen diplomaattisissa sekä lähetetyn kon
sulin johtamissa edustustoissa. Edustuston on 

Ehdotus 

25 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on huoleh

dittava siitä, että äiinestysalueiden vaaliluettelot 
ovat ennen vaalitoimituksen alkamista vaalilauta
kuntien käytettävissä. 

25 a § 
Vaalipiirien vaaliluetteloihin väestörekisteri

keskuksen on otettava jokainen sellainen henkzlö, 
joka väestön keskusrekisterissä olevien tietojen 
mukaan on tulevissa vaaleissa vaalioikeutettu, 
mutta jota ei ole henkikirjoitettu Suomessa sinä 
vuonna, jonka henkikirjoitukseen äänestysaluei
den vaaliluettelot pohjautuvat. 

Kukin henkilö otetaan sen vaalipiirin vaaliluet
teloon, jonka alueella olevassa kunnassa hänellä 
väestörekisterin mukaan vzimeksi on ollut koti
paikka Suomessa. jos tämä kunta ei enää kuulu 
Suomen alueeseen, on henkilö merkittävä Hel
singin kaupungin vaalipiirin vaaliluetteloon. jos 
henkzlöllä ei ole ollut kotipaikkaa Suomessa, 
hänet on merkittävä sen vaalipzirin vaaliluette
loon, jonka alueella olevan kunnan poissaolevaan 
väestöön hänen on katsottava väestörekisterin 
mukaan kuuluvan. 

Luettelot on laadittava oikeusministeriön vah
vistamaa lomaketta käyttäen henkilöiden nimien 
mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Luetteloon on 
merkittävä henkilön täydellinen nimija, jos nimi 
on muutettu tai muuttunut, myös entiset nimet, 
henkzlötunnus, syntymäkotikunta ja osoite sekä 2 
momentissa tarkoitettu kunta. 

25 b § 
Edellä 25 a §:n 1 momentissa tarkoitettu hen

kilö voi esittää väestörekisterikeskukselle kirjalli
sen tiedustelun siitä, tuleeko hänen nimensä 
otettavaksi vaalipiirin vaaliluetteloon. Tieduste
lun yhteydessä on ilmoitettava 25 a §:n 3 mo
mentissa mainitut tiedot. Tiedustelun voi puoliso 
ilman valtuutusta tehdä toisen puolison puolesta. 

Tiedustelu on tehtävä viimeistään 45. päivänä 
ennen vaaleja. 

Tiedustelun tekemistä varten väestörekisteri
keskuksen on painatettava oikeusministeriön vah
vistaman kaavan mukaisia lomakkeita, joita on 
pidettävä saatavana valtion painatuskeskuksessa 
ja ainakin Suomen diplomaattisissa sekä lähete-



56 1984 vp. - HE n:o 17 

Voimassa oleva laki 

pyynnöstä opastettava vaalioikeutettua lomak
keen täyttämisessä. 

Kullekin tiedustelun tehneelle henktlölle väes
törekisterikeskuksen on välittömästi sen jälkeen, 
kun vaaltPtirin vaaliluettelo on 25 c §:n mukaan 
vahvistettu, lähetettävä hänen antamallaan posti
osoitteella ozkeusministeriön vahvistamaa loma
ketta käyttäen tlmoitus joko sti"tä, minkä" vaaltPti"
rin vaaltluetteloon hänet on merkitty, tazkka 
siitä, minkä vuoksi häntä ei ole merkitty min
kään vaalipiirin vaaliluetteloon. Luetteloon ote
tulle on samalla lähetettävä luettelo ulkomazlla 
olevista ennakkoäänestyspazkoista. 

25 c §. 
Väestörekisterikeskuksen on 30. päivänä ennen 

vaaleja vahvistettava edellä" 25 a §:ssä mainituin 
tavoin laaditut vaalipiirien vaaliluettelot. Kuhun
kin luetteloon on merkittävä, minkä vaalipiirin 
vaaliluettelo se on. 

Väestörekisterikeskuksen on viimeistään 20. 
päivänä ennen vaaleja toimitettava kunkin vaali
piirin vaaliluettelo sen vaalipiirin keskuslauta
kunnalle. 

Vaalipiirin vaaliluettelon vahvistamista koske
vaan väestörekisterikeskuksen päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 

Ehdotus 

tyn konsulin johtamissa edustustoissa. Edustus
ton on pyynnöstä opastettava vaalioikeutettua 
lomakkeen täyttämisessä. 

25 c § 
Väestörekisterikeskuksen on 30. päivänä ennen 

vaaleja vahvistettava 25 a §:ssä mainituin tavoin 
laaditut vaalipiirien vaaliluettelot. Kuhunkin lu
etteloon on merkittävä, minkä vaalipiirin vaalilu
ettelo se on. 

Väestörekisterikeskuksen on viimeistään 20. 
päivänä ennen vaaleja toimitettava kunkin vaali
piirin vaaliluettelo sen vaalipiirin keskuslauta
kunnalle. 

Vaalipiirin vaaliluettelon vahvistamista koske
vaan väestörekisterikeskuksen päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 

25 d § 
Sen jälkeen kun vaalipiirien vaaliluettelot on 

vahvistettu, väestörekisterikeskuksen on vizPy
mättä lähetettävä oikeusministeriön vahvistaman 
kaavan mukainen zlmoitus luetteloon merkitse
misestä" jokaiselle, jonka luetteloon merkittyä· 
osoitetta voidaan pitää luotettavana. Ilmoitukses
sa on oltava ne tiedot, jotka henkzlöstä on 
vaaliluetteloon otettu, ja tieto siitä, minkä vaali
piin·n vaa!tluetteloon hänet on merkitty. Tämän 
lisäksi zlmoituksessa ei saa olla muuta kuin ohjei
ta sen käyttämisestä ja menettelystä äänestettäes
sä. 

jos 25 b §:ssä tarkoitetun tiedustelun tehnyttä 
henkzlöä ei ole otettu minkään vaalzPtirin vaaltfu
etteloon, väestörekisterikeskuksen on vizpymättä 
luetteloiden vahvistamisen jälkeen lähetettävä 
hänen antamallaan osoitteella oikeusministeriön 
vahvistaman kaavan mukaista lomaketta käyttäen 
zlmoitus szitä", minkä vuoksi häntä ei ole otettu 
minkään vaalipiirin vaaliluetteloon. 
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3 luku 

Puolueiden ehdokkaiden asettaminen ja 
vaalzlzitot 

27 §. 
Oikeusministeriön on viimeistään 60. päivana 

ennen edustajainvaaleja ilmoitettava jokaisen 
vaalipiirin keskuslautakunnalle, Ahvenanmaan 
maakunnan vaalipiiriä lukuun ottamatta, mitkä 
puolueet on merkitty puoluerekisteriin. 

28 §. 
Puolueen on viimeistään 60. patvana ennen 

edustajainvaaleja ilmoitettava jokaisen sellaisen 
vaalipiirin keskuslautakunnalle, jossa puolue ai
koo asettaa ehdokkaita kansanedustajiksi, vaali
piirissä toimivan puolueen pziriasiamiehen ja hä
nen varamiehensä nimi ja postiosoite. 

29 §. 
Hakemus puolueen ehdokaslistan julkaisemi

sesta on puolueen piiriasiamiehen tai hänen 
valtuutettunsa annettava vaalipiirin keskuslauta
kunnalle viimeistään 51. päivänä ennen edusta
jainvaaleja. 

Hakemukseen on liitettävä: 
1) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa on 

selvästi mainittava kunkin ehdokkaan nimi ja 
hänen arvonsa, ammattinsa tai toimensa enin
tään kahta ilmaisua käyttäen sekä hänen asuin
paikkansa; ja 

2) ehdokkaiksi asetettujen henkilöiden omakä
tisesti allekirjoittamat suostumukset vastaanottaa 
edustajantoimi ja vakuutukset, etteivät he ole 
suostuneet ehdokkaiksi muussa vaalipiirissä eivät
kä toisen puolueen ehdokkaiksi. 
8 1683011445 

Ehdotus 
25 e § 

Edustajainvaaleissa, joissa 24 §:n mukaan nou
datetaan aikaisemmin toimitetuissa vaaleissa käy
tettyjä äänestysalueiden vaalzluetteloita muutta
mattomina, on myös noudatettava mainituissa 
vaaleissa käytettyjä vaalipzirien vaaltluetteloita 
muuttamattomina. Tällöinkin on 25 d §:ssä tar
koitetut zlmoitukset lähetettävä. 

25 f § 
Mzlloin vaalzluetteloista taikka miden pohjana 

tai liitteinä olevista asiakirjoista annetaan jäljen
nös tai ote muulle kuin asianomaiselle henkzlölle 
tai tässä laissa mainitulle viranomaiselle, on siitä 
jätettävä henkilötunnus pois. 

3 luku 

Puolueiden ehdokkaiden asettaminen ja 
vaaliliitot 

27 § 
Oikeusministeriön on viimeistään 60. päivana 

ennen edustajainvaaleja ilmoitettava jokaisen 
vaalipiirin keskuslautakunnalle, Ahvenanmaan 
maakunnan vaalipiiriä lukuun ottamatta, mitkä 
puolueet on merkitty puoluerekisteriin, ja ne 
henkilöt, jotka ovat oikeutettuja kirjoittamaan 
puolueen nimen. 

28 § 
Puolueen on viimeistään 60. patvana ennen 

edustajainvaaleja ilmoitettava jokaisen sellaisen 
vaalipiirin keskuslautakunnalle, jossa puolue ai
koo asettaa ehdokkaita kansanedustajiksi, vaali
piirissä toimivan puolueen pziriasiamiehen ja hä
nen varamiehensä nimi, postiosoite ja puhelin-
numero. 

29 § 
Hakemus puolueen ehdokaslistan julkaisemi

sesta on puolueen piiriasiamiehen tai hänen 
valtuutettunsa annettava vaalipiirin keskuslauta
kunnalle viimeistään 51. päivänä ennen edusta
jainvaaleja ennen kello 16. 

Hakemukseen on liitettävä: 
1) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi; siinä on 

selvästi mainittava kunkin ehdokkaan nimi, 
jolloin etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan 
käyttää yleisesti tunnettua puhuttelunimeä tai 
myös etunimeä lyhennettynä, ja hänen arvonsa, 
ammattinsa tai toimensa enintään kahta ilmaisua 
käyttäen sekä hänen kotikuntansa; ja 

2) kunkin ehdokkaaksi asetetun henkzlön oma
kätisesti allekirjoittama suostumw vastaanottaa 
edustajantoimi ja vakuutw, ettei hän ole suostu
nut ehdokkaaksi muussa vaalipiirissä eikä toisen 
puolueen ehdokkaaksi. 
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3 a luku. 

Valitsijayhdistykset ja yhterslistat. 

31 b §. 
Henkilöiden, jotka tahtovat perustaa valitsija

yhdistyksen, on tehtävä se omakätisesti allekir
joittamallaan päivätyllä perustamisasiakirjalla, 
jossa on selvästi mainittava ehdokkaan nimi ja 
hänen arvonsa, ammattinsa tai toimensa enin
tään kahta ilmaisua käyttäen sekä hänen asuin
paikkansa. Perustamisasiakirjassa jäsenten on va
kuutettava, että he ovat vaalipiirissä äänioikeu
tettuja henkilöitä. Jäsenten allekirjoitusten alle 
on selvästi merkittävä heidän nimensä, ammat
tinsa tai toimensa ja osoitteensa. 

31 d §. 
Hakemus valitsijayhdistyksen ehdokaslistan 

julkaisemisesta on valitsijayhdistyksen asiamiehen 
tai hänen valtuutettuosa annettava vaalipiirin 
keskuslautakunnalle viimeistään 51. päivänä en
nen edustajainvaaleja. 

Hakemukseen on liitettävä perustamisasiakirja 
sekä erikseen kirjoitettu ehdotus ehdokaslistaksi, 
jossa on oltava ehdokkaasta 31 b §:n 1 momen
tissa mainitut tiedot. Ehdokaslistassa ei saa olla 
muita merkintöjä, paitsi jos ne ovat tarpeen 
henkilöllisyyden täsmentämiseksi. Hakemukseen 
on lisäksi liitettävä ehdokkaan omakätisesti alle
kirjoittama suostumus vastaanottaa edustajantoi
mi ja vakuutus, ettei hän ole suostunut ehdok
kaaksi muussa vaalipiirissä eikä toisen valitsijayh
distyksen ehdokkaaksi samassa vaalipiirissä. 

31 f §. 
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä on va

litsijayhdistyksellä, jonka vähintään 30 vaalipiirin 
äänioikeutettua on tiettyjä edustajainvaaleja var
ten perustanut, oikeus asettaa ehdokas kansan
edustajaksi ja toinen tämän varamieheksi. 

Muutoin on 1 momentissa tarkoitetun valitsija
yhdistyksen perustamisesta ja hakemuksesta sen 
ehdokaslistan julkaisemisesta soveltuvin osin voi
massa, mitä 31 b-31 d §:ssä on säädetty. 

Ehdotus 

3 a luku 

Valitsijayhdistykset ja yhteislistat 

31 b § 
Henkilöiden, jotka tahtovat perustaa valitsija

yhdistyksen, on tehtävä se omakätisesti allekir
joittamallaan päivätyllä perustamtsasiakirjalla, 
jossa on selvästi mainittava ehdokkaan nimi ja 
hänen arvonsa, ammattinsa tai toimensa enin
tään kahta ilmaisua käyttäen sekä hänen kotikun
tansa. Perustamisasiakirjassa jäsenten on vakuu
tettava, että he ovat vaalipiirissä äänioikeutettuja 
henkilöitä. Jäsenten allekirjoitusten alle on sel
västi merkittävä heidän nimensä, ammattinsa tai 
toimensa ja osoitteensa. 

31 d § 
Hakemus valitsijayhdistyksen ehdokaslistan 

julkaisemisesta on valitsijayhdistyksen asiamiehen 
tai hänen valtuutettuosa annettava vaalipiirin 
keskuslautakunnalle viimeistään 51. päivänä en
nen edustajainvaaleja ennen kello 16. 

Hakemukseen on liitettävä perustamisasiakirja 
sekä erikseen kirjoitettu ehdotus ehdokaslistaksi, 
jossa on oltava ehdokkaasta 31 b §:n 1 momen
tissa mainitut tiedot. Etunimen rinnalla tai sen 
sijasta voidaan kuitenkin käyttää ylezsesti tunnet
tua puhuttelunimeä tai myös etunimeä lyhennet
tynä. Ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintö
jä, paitsi jos ne ovat tarpeen henkilöllisyyden 
täsmentämiseksi. Hakemukseen on lisäksi liitet
tävä ehdokkaan omakätisesti allekirjoittama suos
tumus vastaanottaa edustajantoimi ja vakuutus, 
ettei hän ole suostunut ehdokkaaksi muussa 
vaalipiirissä eikä toisen valitsijayhdistyksen eh
dokkaaksi samassa vaalipiirissä. 

31 f § 
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä on va

litsijayhdistyksellä, jonka vähintään 30 vaalipiirin 
äänioikeutettua on tiettyjä edustajainvaaleja var
ten perustanut, oikeus asettaa ehdokas kansan
edustajaksi. 

Kahdella tai useammalla valitsijayhdtstyksellä 
on oikeus antaa yhtetslista. Yhteislistan ehdok
kaita saa olla enintään neljä. 

Muutoin on Ahvenanmaan maakunnan vaali
piinssä valitsijayhdrstyksen perustamtsesta ja ha
kemuksesta sen ehdokaslistan julkarsemtsesta 
sekä yhteisltstan muodostamisesta ja tlmoituksen 
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4 luku. 

Vaalipzirin keskuslautakunnan valmistavat 
toimenpiteet vaaleja varten. 

32 §. 
Vaalipiirin keskuslautakunta kokoontuu pu

heenjohtajan kutsusta viimeistään 60. päivänä 
ennen edustajainvaaleja ja sen jälkeen 50., 4 7., 
38. ja 34. päivänä ennen vaaleja, toisena vaali
päivänä, vaalien jälkeisenä päivänä ja 5. päivänä 
vaalien jälkeen sekä muulloinkin, milloin asiain 
käsittely sitä vaatii. 

34 §. 
Vaalipiirin keskuslautakunnan kokouksessa, jo

ka pidetään 50. päivänä ennen edustajainvaaleja, 
käsitellään valmistavasti puolueiden hakemukset 
niihin liitettyine asiakirjoineen ja ryhdytään ehkä 
tarpeellisten lisäselvitysten hankkimiseen. 

Puolueiden keskinäinen järjestys ehdokaslisto
jen yhdistelmää varten määrätään arvalla. 

35 §. 
Kokouksessa, joka pidetään 47. päivänä ennen 

edustajainvaaleja, jatketaan puolueiden hake
musten käsittelyä ja käsitellään niiden johdosta 
hankitut lisäselvitykset. 

36 §. 
Puolueen piiriasiamiehellä on oikeus seitsemän 

päivän kuluessa 35 §:ssä mainitun kokouksen 
jälkeen täydentää hakemukseen liitettyjä asiakir
joja, oikaista ne vaalipiirin keskuslautakunnalle 
annettujen asiakirjain kohdat, joita vastaan kes
kuslautakunta on tehnyt huomautuksen 35 §:n 3 
momentin 1 kohdan nojalla, sekä tehdä ehdok
kaitten nimeä, arvoa, ammattia tai tointa taikka 
asuinpaikkaa koskevia tarkistuksia. 

37 §. 

Piiriasiamiehillä on oikeus seitsemän patvan 
kuluessa 1 momentissa mainitun kokouksen jäl
keen antaa vaalipiirin keskuslautakunnalle yhtei
nen kirjallinen ehdotuksensa ilmoituksen oikaise
miseksi. 

Ehdotus 

antamisesta yhteislistasta soveltuvin osin voimas
sa, mitä 31 b-31 e §:ssä on säädetty. 

4 luku 

Vaalipiirin keskuslautakunnan valmistavat 
toimenpiteet vaaleja varten 

32 § 
Vaalipiirin keskuslautakunta kokoontuu pu

heenjohtajan kutsusta hyvissä ajoin, kuitenkin 
viimeistään 60. päivänä ennen edustajainvaaleja 
ja sen jälkeen 47., 39. ja 37. päivänä ennen 
vaaleja, vaaleja edeltävänä perjantaina, toisena 
vaalipäivänä, vaalien jälkeisenä päivänä ja 5. 
päivänä vaalien jälkeen sekä muulloinkin, mil
loin asiain käsittely sitä vaatii. 

34 § 
(Kumotaan.) 

35 § 
Kokouksessa, joka pidetään 47. päivänä ennen 

edustajainvaaleja, käsitellään puolueiden hake
mukset niihin liitettyine asiakirjoineen. Samalla 
puoluezden keskinäinen järjestys ehdokaslistojen 
yhdistelmää varten määrätään arvalla. 

36 § 
Puolueen piiriasiamiehellä on oikeus vzimeis

tään 40. päivänä ennen edustajainvaaleja ennen 
kello 16 täydentää hakemukseen liitettyjä asiakir
joja, oikaista ne vaalipiirin keskuslautakunnalle 
annettujen asiakirjain kohdat, joita vastaan kes
kuslautakunta on tehnyt huomautuksen 35 §:n 3 
momentin 1 kohdan nojalla, sekä tehdä ehdok
kaiden nimeä, arvoa, ammattia tai tointa taikka 
kotikuntaa koskevia tarkistuksia. 

37 § 

Piiriasiamiehillä on oikeus viimeistään 40. päi
vänä ennen vaaleja ennen kello 16 antaa vaalipii
rin keskuslautakunnalle yhteinen kirjallinen eh
dotuksensa ilmoituksen oikaisemiseksi. 
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37 a §. 
Puolueiden ehdokaslistojen julkaisemista kos

kevat hakemukset ja vaaliliittoja koskevat ilmoi
tukset, joista on tehty huomautus, ratkaistaan 
vaalipiirin keskuslautakunnan kokouksessa, joka 
pidetään 38. päivänä ennen edustajainvaaleja. 

38 §. 
Vaalipiirin keskuslautakunnan on taman jäl

keen annettava jokaiselle hyväksyttyyn ehdokas
listaan sisältyvälle ehdokkaalle juokseva järjestys
numero siten, että 34 §:n 2 momentissa säädetys
sä arpomisessa ensimmäiseksi tulleen puolueen 
ehdokaslistaan kuuluvat ehdokkaat merkitään 
puolueen ilmoittamassa järjestyksessä ensimmäi
sillä numeroilla alkaen numerosta 2, toiseksi 
tulleen puolueen ehdokkaat samalla tavalla seu
raavilla järjestysnumeroilla ja niin edelleen. 

Kaikki ehdokaslistat painetaan viipymättä sa
malle puolelle lehteä ryhmiteltyinä vasemmalta 
oikealle puolueille arvotussa järjestyksessä. 

Kunkin puolueen ehdokaslistan yläpuolelle on 
painettava puolueen nimi. Ehdokaslistojen ala
puolelle on painettava hyväksyttyjä vaaliliittoja 
koskeva tiedonanto, jossa on 37 §:n 2 momentin 
mukaisessa numerojärjestyksessä mainittava, mit
kä puolueet kuhunkin vaaliliittoon ovat liitty
neet. 

Kun edellä 2 momentissa määrätty painatus on 
tehty, on tämä ehdokaslistojen alustava yhdistel
mä' viivytyksettä lähetettävä kaikille ehdokkaita 
asettaneiden puolueiden piiriasiamiehille. 

40 §. 
Siinä kokouksessa, joka pidetään 34. päivana 

ennen vaaleja, on ehdokaslistojen alustava yhdis
telmä, ottaen huomioon mitä 39 §:n 1 momen
tissa on säädetty, asianmukaisesti oikaistava ja 
siitä laadittava ehdokaslistojen lopullinen yhdis
telmä·. 

41 §. 
Vaalipiirin keskuslautakunnan tulee painattaa 

ehdokaslistojen lopullinen yhdistelmä sekä toi
mittaa sitä riittävä määrä vaalipiirin kuntien 
keskusvaalilautakunnille. Yhdistelmä on annetta
va myös kaiktile vaalipiirissä ehdokkaita asetta
neiden puolueiden piiriasiamiehille ja lähetettävä 

Ehdotus 

37 a § 
Puolueiden ehdokaslistojen julkaisemista kos

kevat hakemukset ja vaaliliittoja koskevat ilmoi
tukset, joista on tehty huomautus, ratkaistaan 
vaalipiirin keskuslautakunnan kokouksessa, joka 
pidetään 39. päivänä ennen edustajainvaaleja. 

38 § 
Vaalipiirin keskuslautakunnan on taman jäl

keen annettava jokaiselle hyväksyttyyn ehdokas
listaan sisältyvälle ehdokkaalle juokseva järjestys
numero siten, että 35 §:n 1 momentissa sääde
tyssä arpomisessa ensimmäiseksi tulleen puolueen 
ehdokaslistaan kuuluvat ehdokkaat merkitään 
puolueen ilmoittamassa järjestyksessä ensimmäi
sillä numeroilla alkaen numerosta 2, toiseksi 
tulleen puolueen ehdokkaat samalla tavalla seu
raavilla järjestysnumeroilla ja niin edelleen. 

Kaikki ehdokaslistat on painettava samalle 
puolelle lehteä ryhmiteltyinä vasemmalta oikealle 
puolueille arvotussa järjestyksessä. 

Kunkin puolueen ehdokaslistan yläpuolelle on 
painettava puolueen nimi. jos puolueen ehdok
kaita ei lukumäärä'nsä vuoksi voida järjestää yl
häältä alaspäin yhdelle palstalle, ehdokkaat on 
järjestettävä riveittäin vasemmalta oikealle kah
delle vierekkäiselle palstalle. Ehdokaslistojen ala
puolelle on painettava hyväksyttyjä vaaliliittoja 
koskeva tiedonanto, jossa on 3 7 §: n 2 momentin 
mukaisessa numerojärjestyksessä mainittava, mit
kä puolueet kuhunkin vaaliliittoon ovat liitty
neet. 

Edellä' säädetyllä tavalla laadittu ehdokaslisto
jen alustava yhdistelmä on pidettävä puolueiden 
piiriasiamiesten nähtävänä ja saatavana. Siitä on 
tlmoitettava piiriasiamiehtfle hyvissä ajoin. 

40 § 
Siinä kokouksessa, joka pidetään 37. pa1vana 

ennen vaaleja, on ehdokaslistojen alustava yhdis
telmä, ottaen huomioon mitä 39 §:n 1 momen
tissa on säädetty, asianmukaisesti oikaistava ja 
siitä laadittava ehdokaslistojen lopullinen yhdis
telmä. 

41 § 
Vaalipiirin keskuslautakunnan tulee painattaa 

ehdokaslistojen lopullinen yhdistelmä sekä toi
mittaa sitä riittävä määrä vaalipiirin kuntien 
keskusvaalilautakunnille. Yhdistelmä on annetta
va myös vaalipiirissä ehdokkaita asettaneiden 
puolueiden piiriasiamiehille ja lähetettävä vaali-
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vaalipiirin kunnallishallituksille sekä pidettävä 
yleisön saatavana. Sen lisäksi on yhdistelmiä 
toimitettava oikeusministeriölle sekä muiden vaa
lipiirien keskuslautakunnille jaettavaksi vaalipii
rin kuntien keskusvaalilautakunnille ja vaalitoi
mikunnille. 

43 §. 
VaalzPzin·n keskuslautakunnan tulee lähettää 

tarpeellinen määrä oikeusministen.ön painatta
mia äänestys 1 ip p u ja vaalzPiirin kuntien 
keskusvaalzJautakunnzJie en"kseen kutakin vaali
lautakuntaa varten suljetussa päällyksessä, johon 
on merkittävä siinä olevien äänestyslippujen 
määrä. 

Äänestyslzpun on oltava vakiokokoa 148 x 
210 mm, ja sen sisäpuolelle on painettava otsake, 
jossa mainitaan, missä vaaleissa sitä on käytettä
vä, sekä lisäksi viivalla merkitty ympyrä, joka on 
halkaisijaltaan 90 mm ja joka lippua kokoon 
taitettaessa jää taittamattomaksi. Keskellä ympy
rää tulee olla selvästi havaittava merkintä: N:o 
... sen ehdokkaan numeron merkitsemistä var
ten, jonka hyväksi äänestäjä tahtoo antaa äänen
sä. 

Äänestyslzppuihin käytettävän papen·n on olta
va valkeata ja laadultaan sellaista, ettei se vaaran
na vaalisalaisuuden säzlymistä. Niiden tulee olla 
siten tehtyjä, että selvästi näkyy, miten ne on 
kokoon taitettava, eikä niissä saa olla mitään 
muuta, kuin mitä edellä on säädetty. 

44 §. 
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä on so

veltuvin osin noudatettava, mitä vaalipiirin kes
kuslautakunnan valmistavista toimenpiteistä 
edellä on säädetty. Ehdokaslistojen lopullisessa 
yhdistelmässä on mainittava sekä ehdokkaan että 
tämän varamiehen nimi ja enintään kahta zlmai
sua käyttäen heidän arvonsa, ammattinsa tai 
toimensa sekä hezdän asuinpaz"kkansa. 

5 luku. 

Vaalitoimitus 

46 §. 

Jos tasavallan presidentti on määrännyt toimi
tettaviksi uudet vaalit, on vaalitoimitus kolman
tena sunnuntaina ja sitä seuraavana maanantaina 
siinä kuussa, joka alkaa lähinnä 60 päivän kulut
tua siitä, kun määräys uusien vaalien toimittami
sesta julkaistiin. 

Ehdotus 

piirin kunnanhallituksille sekä pidettävä yleisön 
saatavana. Sen lisäksi on yhdistelmiä toimitettava 
oikeusministeriölle sekä muiden vaalipiirien kes
kuslautakunnille jaettaviksi vaalipiirin kuntien 
keskusvaalilautakunnille ja vaalitoimikunnille. 

43 § 
(Kumotaan.) 

44 § 
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä on 

soveltuvin osin noudatettava, mitä vaalipiirin 
keskuslautakunnan valmistavista toimenpiteistä 
edellä on säädetty. 

5 luku 

Vaalitoimitus 

46 § 

Jos tasavallan presidentti on määrännyt toimi
tettaviksi uudet vaalit, on vaalitoimitus ensim
mäisenä sunnuntaina ja sitä seuraavana maanan
taina 75 päivän kuluttua siitä, kun määräys 
uusien vaalien toimittamisesta julkaistiin. 
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Vaalitoimitus on kunnan keskusvaalilautakun
nan toimesta saatettava tiedoksi sillä tavalla, kuin 
kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Il
moituksessa on mainittava vaaliajat ja äänestys
alueiden äänestyspaikat. 

50 §. 
Jokaisella äänestyspaikalla tulee olla saapuvilla 

erityinen vaalilautakunnan ottama, käsivarsinau
halta varustettu vaaliavustaja, joka äänestäjän 
pyynnöstä avustaa häntä merkinnän tekemisessä 
äänestyslippuun. 

Sokea äänestäjä saa käyttää äänestysmerkinnän 
tekemisessä apuna valitsemaansa henkilöä. 

53 §. 

Joka haluaa äänestää vaalitoimituksessa, il
moittautukoon vaalilautakunnalle saadakseen ää
nestyslipun. Vaalilautakunnan tulee huolehtia 
siitä, ettei äänestäjä saa äänestyslippua, ennen 
kuin on todettu, että hänet on merkitty äänioi
keutettuna vaaliluetteloon. 

Ehdotus 

Vaalitoimitus on kunnan keskusvaalilautakun
nan saatettava tiedoksi sillä tavalla kuin kunnalli
set ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitukses
sa on mainittava vaaliajat ja äänestysalueiden 
äänestyspaikat. Ilmoitus voidaan antaa 16 §:n 3 
momentissa tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä. 

48 a § 
Vaaleissa käytettävä äänestyslippu on 

painettava valkeatie papenlle. Äänestyslipusta on 
käytävä selvästi zlmi, miten se taitetaan kokoon, 
ja sen on turvattava vaalisalaisuuden säilyminen. 

Äänestyslipun on oltava vakiokokoa 148 x 
210 mm, ja sen sisäpuolelle on painettava otsik
ko, jossa mainitaan, missä vaaleissa sitä on käy
tettävä, sekä lisäksi viivalla merkitty ympyrä, joka 
on halkaisijaltaan 90 mm ja joka lippua kokoon 
taitettaessa jää taittamattomaksi. Keskellä ympy
rää tulee olla selvästi havaittava merkintä N:o 
sen ehdokkaan numeron merkitsemistä varten, 
jonka hyväksi äänestäjii tahtoo antaa äänensä·. 
Äänestyslipussa ei saa olla muuta kuin mitä 
edellä on säädetty. 

Oikeusministeno painattaa äänestysliput ja lä
hettää tarpeellisen määrän niitä kuntien keskus
vaalilautakunnille toimitettaviksi edelleen vaali
lautakunnille. 

50 § 
Jokaisella äänestyspaikalla tulee olla saapuvilla 

vaalilautakunnan nimeämä, käsivarsinauhalta va
rustettu vaaliavustaja, joka äänestäjän pyynnöstä 
avustaa häntä merkinnän tekemisessä äänestyslip
puun. 

Vammainen, jonka kyky tehdä äänestysmer
kintä on oleellisesti heikentynyt, saa käyttää 
äänestysmerkinnän tekemisessä apuna valitse
maansa henkilöä. 

53 § 

Äå·neståjiin on tlmoittauduttava äänestyspai
kalla vaalilautakunnalle, jonka tulee huolehtia 
siitä, ettei äänestäjä saa äänestää ennen kuin 
hänet on todettu äänioikeutetuksi. 
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55 §. 
Äänestäjän on merkittävä äänestyslipussa ole

vaan ympyrään sen ehdokkaan numero, jonka 
hyväksi hän antaa äänensä, niin selvästi, ettei 
epätietoisuutta voi syntyä siitä, ketä ehdokasta 
hän tarkoittaa. Merkintä on tehtävä äänestysko
pissa siten, että vaalisalaisuus säilyy. 

58 §. 
Kun vaalitoimitus keskeytetään ensimmäisenä 

vaalipäivänä, on vaaliuurna suljettava puheen
johtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään yh
den muun jäsenen sineteillä ja pantava varmaan 
talteen. Vaaliluettelo ja sen aakkosellinen hake
misto on niin ikään sen jälkeen, kun äänioikeut
taan käyttäneiden lukumäärä on laskettu, samal
la tavalla sinetöitynä pantava varmaan talteen. 
Toimitusta jatkettaessa vaalilautakunnan on en
nen sinettien poistamista tarkastettava, että ne 
ovat eheät. 

59 §. 

Vaalilautakunnan on suoritettava äänestyslip
pujen laskeminen ja järjestäminen keskeytyksettä 
loppuun. 

Äänestysliput, ryhmitettyinä siten kuin edellä 
on sanottu, pannaan sen jälkeen kestävään pääl
lykseen, jonka puheenjohtaja tai varapuheenjoh
taja ja vähintään yksi muu jäsen sineteillään 
huolellisesti sulkevat. Päällykseen merkitään vaa
lipiirin keskuslautakunnan osoite, lähetyksen si
sältö ja lähettäjä. 

Puolueen piiriasiamiehellä tai hänen kutakin 
vaalilautakuntaa varten erikseen kirjallisesti val
tuuttamallaan henkilöllä on oikeus olla äänestys
lippuja laskettaessa saapuvilla. 

60 §. 
Vaalilautakunnan on määrättävä yksi jäsenis

tään pitämään vaalipöytäkirjaa, johon merkitään: 

3) vaaliavustajat ja sokeain käyttämät, heidän 
itse valitsemaosa avustajat; 

Pöytäkirjaan on painettava käytettyjen sinet
tien painojäljet sekä liitettävä vaalilautakunnalle 
annetut 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu
jen puolueiden piiriasiamiesten valtuuttamien 
henkilöiden valtakirjat. 

Ehdotus 

55 § 
Äänestäjän on merkittävä äänestyslippuun sen 

ehdokkaan numero, jonka hyväksi hän antaa 
äänensä, niin selvästi, ettei voi syntyä epätietoi
suutta siitä, ketä ehdokasta hän tarkoittaa. Mer
kintä on tehtävä äänestyskopissa siten, että vaali
salaisuus säilyy. 

58 § 
Kun vaalitoimitus keskeytetään ensimmäisenä 

vaalipäivänä, on vaaliuurna suljettava sinetöimäl
lä se oikeusministeriön määräämällä tavalla ja 
pantava varmaan talteen. Vaaliluettelo ja hake
mistakortista on niin ikään sen jälkeen, kun 
äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä on las
kettu, samalla tavalla sinetöitynä pantava var
maan talteen. Toimitusta jatkettaessa vaalilauta
kunnan on ennen sinetöinnin poistamista tarkas
tettava, että sinetöinti on ehjä. 

59 § 

Vaalilautakunnan on suoritettava äänestyslip
pujen laskeminen ja järjestäminen keskeytyksettä 
loppuun. Lautakunnalla on oikeus tarvittaessa 
ottaa avukseen laskentahenkilökuntaa. 

Äänestysliput, ryhmiteltyinä siten kuin edellä 
on sanottu, pannaan sen jälkeen kestävään pääl
lykseen, joka suljetaan huolellisesti sinetöimällä 
se oikeusministeriön määräämällä tavalla. Pääl
lykseen merkitään vaalipiirin keskuslautakunnan 
osoite, lähetyksen sisältö ja lähettäjä. 

Puolueen piiriasiamiehellä tai hänen kutakin 
vaalilautakuntaa varten erikseen kirjallisesti val
tuuttamallaan henkilöllä on oikeus olla äänestys
lippuja järjestettäessä ja laskettaessa saapuvilla. 

60 § 
Vaalilautakunnan on määrättävä yksi jäsenis

tään pitämään vaalipöytäkirjaa, johon merkitään: 

3) vaaliavustajat sekä vammaisten käyttämät, 
heidän itse valitsemaosa avustajat; 

Pöytäkirjaan on liitettävä vaalilautakunnalle 
annetut 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettujen 
puolueiden piiriasiamiesten valtuuttamien henki
löiden valtakirjat. 
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61 §. 
Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapu

heenjohtajan ja yhden muun jäsenen on yhdessä 
viipymättä vietävä vaalipiirin keskuslautakunnal
le tai lähimpään postitoimipaikkaan 59 ja 60 
§:ssä mainitut, keskuslautakunnalle osoitetut lä
hetykset. 

62 §. 
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä äänes

tää kukin äänioikeutettu yhtä ehdokasta edusta
jaksi ja samassa ehdokaslistassa mainittua henki
löä. tämån varamieheksi. Muutoin on edustajain
vaaleista Ahvenanmaan maakunnassa soveltuvin 
kohdin voimassa, mitä tässä laissa säädetään. 

6 luku. 

Ennakkoåä"nestys. 

63 §. 
Äänestysalueen vaaliluetteloon merkitty ääni

oikeutettu henkilö, joka on hoidettavana sairaa
lassa, kunnalliskodissa, vanhainkodissa, sairasko
dissa tai invaliidihuoltolaissa (907 1 46) tarkoite
tussa erityishuoltolaitoksessa tahi otettu työlai
tokseen, päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien 
huoltolaan tai rangaistuslaitokseen, joita tässä 
laissa sanotaan laitoksiksi, taikka joka 46 §:ssä 
tarkoitettuina vaalipäivinä muusta syystä toden-

Ehdotus 

60 a § 
jos perustellusti voidaan olettaa, että kunnan 

jonkin äänestysalueen äänestyspaikalla tulee ää
nestämään enintään 25 henktlöä ja vaalisalaisuus 
szitä syystä voi vaarantua, kunnan keskusvaalzlau
takunnan on hyvissä ajoin ennen vaaleja määrät
tävä, että tätlaisen äänestysalueen ja kunnan 
jonkin muun åä"nestysalueen åä"nestyslippuja ei 
tarkasteta vaaltlautakunnassa, vaan vaalipiin·n 
keskuslautakunnassa. Tämän vuoksi näiden vaali
lautakuntien on sen jälkeen, kun äå"nestysliput 
vaalisalaisuus sätfyttäen on otettu vaaliuurnasta ja 
niiden lukumäärä laskettu, suljettava liput pääl
lykseen siten kuin 59 §:n 4 momentissa on 
säädetty. Vaalipöytäkirjaan on tehtåvå· tåstå. joh
tuvat merkinnät. 

Kunnan keskusvaaltfautakunnan on tfmoitetta
va 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestään vaa
lipiirin keskuslautakunnalle. 

61 § 
Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapu

heenjohtajan ja yhden muun jäsenen on yhdessä 
viipymättä vietävä vaalipiirin keskuslautakunnal
le 59 tai 60 a §:ssä sekä 60 §:ssä mainitut, 
keskuslautakunnalle osoitetut lähetykset. Vaali
piirin keskuslautakunta voi kuitenkin määrätä 
lähetysten muunlaisesta toimittamisesta. 

(Kumotaan.) 
62 § 

6 luku 

Ennakkoäänestys 

63 § 
Äänestysalueen vaaliluetteloon merkitty ääni

oikeutettu henkilö, joka on hoidettavana sairaa
lassa, kunnalliskodissa, vanhainkodissa, sairasko
dissa tai invaliidihuoltolaissa (907 1 46) tarkoite
tussa erityishuoltolaitoksessa, palvelutalossa tai 
sitä vastaavassa palveluasuntolaryhmässå· tahi 
otettu työlaitokseen, päihdyttävien aineiden vää
rinkäyttäjien huoltolaan tai rangaistuslaitokseen, 
joita tässä laissa sanotaan laitoksiksi, taikka joka 
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näköisesti on estynyt käyttämästä äänioikeuttaan 
sen äänestysalueen vaalitoimituksessa, jonka vaa
liluetteloon hänet on merkitty, sekä vaalipiirin 
vaaliluetteloon merkitty äänioikeutettu saavat ää
nestää ennakolta, niin kuin tässä luvussa sääde
tään. 

64 §. 
Ennakkoäänestys tapahtuu kotimaassa asetuk

sella määrättävissä posti- ja lennätinlaitoksen toi
mipaikoissa sekä 63 §:ssä tarkoitetuissa laitoksissa 
ja ulkomailla niissä Suomen edustustoissa, jotka 
asetuksella määrätään, ja suomalaisissa laivoissa 
( ennakkoäänestyspaikat). 

65 §. 
Äänestyksen järjestämisestä muussa ennakko

äänestyspaikassa kuin laitoksessa huolehtii vaali
toimitsija, jona on posti- ja lennätinlaitoksen 
toimipaikassa asianomaisen postipiirin päällikön 
määräämä virkamies, Suomen edustustossa sen 
päällikkö tai hänen määräämänsä edustuston pal
veluksessa oleva henkilö ja suomalaisessa laivassa 
sen päällikkö tai hänen määräämänsä laivassa 
palveleva henkilö. Laitoksessa äänestyksen järjes
tämisestä huolehtii 8 §:ssä tarkoitettu vaalitoimi
kunta. 

66 §. 
Ennakkoäänestys aloitetaan 20. pa1vana ennen 

edustajainvaaleja sekä lopetetaan ulkomailla 8. 
päivänä ennen vaaleja ja kotimaassa vaaleja edel
tävänä keskiviikkona kello 16. 

Milloin vaalit toimitetaan tammikuun 1 päivän 
ja huhtikuun 30 päivän välisenä aikana, aloite
taan ennakkoäänestys asetuksella määrättävissä 
posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikoissa saaristo
alueella, missä kulkuyhteydet ovat jääolosuhtei
den vuoksi heikot, jo 25. päivänä ennen vaaleja. 

67 §. 
Ennakkoäänestys tapahtuu 66 §:ssä tarkoitet

tuina ajanjaksoina: 
1) posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikassa 

jokaisena arkipäivänä sinä aikana, jolloin toimi
paikka on yleisöä varten avoinna, taikka posti- ja 
lennätinhallituksen määräämänä muuna aikana; 

9 1683011445 

Ehdotus 

46 §:ssä tarkoitettuina vaalipäivinä muusta syystä 
todennäköisesti on estynyt käyttämästä äänioi
keuttaan sen äänestysalueen vaalitoimituksessa, 
jonka vaaliluetteloon hänet on merkitty, sekä 
vaalipiirin vaaliluetteloon merkitty äänioikeutet
tu saavat äänestää ennakolta niin kuin tässä 
luvussa säädetään. 

64 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu kotimaassa asetuk

sella määrättävissä posti- ja telelaitoksen toimi
paikoissa sekä 63 § :ssä tarkoitetuissa laitoksissa ja 
ulkomailla niissä Suomen edustustoissa, jotka 
asetuksella määrätään, ja suomalaisissa laivoissa 
(ennakkoäänestyspaikat). 

65 § 
Äänestyksen järjestämisestä muussa ennakko

äänestyspaikassa kuin laitoksessa huolehtii vaali
toimitsija, jona on posti- ja telelaitoksen toimi
paikassa postipiirin päällikön määräämä virka
mies, Suomen edustustossa sen päällikkö tai 
hänen määräämänsä edustuston palveluksessa 
oleva henkilö ja suomalaisessa laivassa sen pääl
likkö tai hänen määräämänsä laivassa palveleva 
henkilö. Laitoksessa äänestyksen järjestämisestä 
huolehtii 8 § :ssä tarkoitettu vaalitoimikun ta. 

66 § 
Ennakkoäänestys aloitetaan 18. pa1vana ennen 

edustajainvaaleja sekä lopetetaan ulkomailla 8. 
päivänä ja kotimaassa 5. päivänä ennen vaaleja. 

Milloin vaalit toimitetaan tammikuun 1 päivän 
ja huhtikuun 30 päivän välisenä aikana, aloite
taan ennakkoäänestys asetuksella määrättävissä 
posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa saaristoalu
eella, missä kulkuyhteydet ovat jääolosuhteiden 
vuoksi heikot, jo 23. päivänä ennen vaaleja. 

67 § 
· Ennakkoäänestys tapahtuu 66 § :ssä tarkoitet

tuina ajanjaksoina: 
1) posti- ja telelaitoksen toimipaikassa jokaise

na arkipäivänä sinä aikana, jolloin toimipaikka 
on yleisöä varten avoinna, taikka posti- ja telehal
lituksen määräämänä muuna aikana; 
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2) laitoksessa sen mukaan, kuin vaalitoimikun
ta määrää, ennakkoäänestyksen lopettamispäivä
nä tai sitä edeltävänä päivänä sekä yhtenä muuna 
päivänä toimikunnan määrääminä aikoina; sekä 

3) Suomen edustustossa ja suomalaisessa laivas
sa jokaisena päivänä edustuston päällikön ja 
laivan päällikön määräämänä aikana, ei kuiten
kaan pitkäperjantaina, ensimmäisenä pääsiäispäi
vänä eikä toisena joulupäivänä. 

68 §. 
Kunnan keskusvaalilautakunnalle on 14 päivää 

ennen ennakkoäänestyksen alkamista ilmoitetta
va kunnan alueella ennakkoäänestyspaikoiksi 
määrätyissä posti- ja lennätinlaitoksen toimipai
koissa olevan vaalitoimitsijan nimi ja virka-asema 
tai tehtävä sekä kellonajat, jolloin ennakkoäänes
tys tapahtuu. Ilmoitus on asianomaisen postipii
rin päällikön tehtävä. 

Kunnan alueella ennakkoäänestyspaikkoina 
olevat posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikat ja 
äänestysajat niissä on kunnan keskusvaalilauta
kunnan toimesta saatettava tiedoksi sillä tavalla 
kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkais
taan. 

70 §. 
Ennakkoäänestyksessä on käytettävä 43 §:ssä 

tarkoitettua äänestyslippua sekä vaalikuorta, lä
hetekirjettä ja lähetekuorta, jotka valmistetetaan 
ja painetaan oikeusministeriön toimesta. 

71 §. 
Oikeusministeriön on hyvissä ajoin ennen en

nakkoäänestyksen alkamista tarpeellisin ohjein 
varustettuina lähetettävä äänestyslippuja, vaali
kuoria, lähetekirjeitä ja lähetekuoria sekä 76 §:n 
2 momentissa tarkoitettuja luettelolomakkeita 
kuntien keskusvaalilautakunnille toimitettaviksi 
posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikkojen vaali
toimitsijoille ja vaalitoimikunnille. Sanottuja 
asiakirjoja ja Helsingin kaupungin vaalipiirin 
vaalileimasimia tarpeineen on vastaavasti lähetet
tävä ulkoasiainministeriölle toimitettaviksi Suo
men edustustoille ja suomalaisten laivojen päälli
köille. 

Ehdotus 

2) laitoksessa, sen mukaan kuin vaalitoimikun
ta määrää, ennakkoäänestyksen lopettamispäivä
nä tai sitä edeltävänä päivänä sekä yhtenä muuna 
päivänä toimikunnan määrääminä aikoina; 

3) Suomen edustustossa jokaisena päivänä 
edustuston päällikön määräämänä aikana, ei kui
tenkaan pitkäperjantaina, ensimmäisenä pääsiäts
päivänä, helluntaipäivänä, juhannuspäivänä, 
jouluaattona eikä ensimmätsenä tai totsena joulu
päivänä; sekä 

4) suomalatsessa laivassa sen mukaan kuin 
laivan päällikkö määrää, vähintään kolmena päi
vänä päällikön määrääminä aikoina. 

68 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnalle on viimets

tään 50. päivänä ennen vaaleja ilmoitettava kun
nan alueella ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyis
sä posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa olevan 
vaalitoimitsijan nimi ja virka-asema tai tehtävä 
sekä kellonajat, jolloin ennakkoäänestys tapah
tuu. Ilmoitus on postipiirin päällikön tehtävä. 

Kunnan alueella ennakkoäänestyspaikkoina 
olevat posti- ja telelaitoksen toimipaikat ja äänes
tysajat niissä on kunnan keskusvaalilautakunnan 
saatettava tiedoksi sillä tavalla kuin kunnalliset 
ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus voi
daan antaa 16 §:n 3 momenttssa tarkoitetun 
tfmoituksen yhteydessä. 

70 § 
Ennakkoäänestyksessä on käytettävä 48 a §:ssä 

tarkoitettua äänestyslippua sekä vaalikuorta, lä
hetekirjettä ja lähetekuorta, jotka valmistuttaa 
oikeusministeriö. 

71 § 
Oikeusministeriön on hyvissä ajoin ennen en

nakkoäänestyksen alkamista tarpeellisia ohjein 
varustettuina lähetettävä äänestyslippuja, vaali
kuoria, lähetekirjeitä ja lähetekuoria sekä 76 §:n 
2 momentissa tarkoitettuja luettelolomakkeita 
kuntien keskusvaalilautakunnille toimitettaviksi 
posti- ja telelaitoksen toimipaikkojen vaalitoimit
sijoille ja vaalitoimikunnille. Sanottuja asiakirjoja 
ja Helsingin kaupungin vaalipiirin vaalileimasi
mia tarpeineen on vastaavasti lähetettävä ulkoasi
ainministeriölle toimitettaviksi Suomen edustus
toille ja suomalaisten laivojen päälliköille. 
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Ennakkoäänestyksen päätyttyä posti- ja lennä
tinlaitoksen toimipaikkojen vaalitoimitsijoiden 
käytössä olleet vaalileimasimet tarpeineen on toi
mitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. 
Muitten vaalitoimitsijoiden käytössä olleet vaali
leimasimet tarpeineen on toimitettava ulkoasi
ainministeriölle. 

72 §. 

Äänestäjän pyynnöstä on vaalitoimitsijan ja 
vaalitoimikunnan jäsenen avustettava häntä ää
nestämisessä. Sokealla äänestäjällä on oikeus 
käyttää äänestyksessä apuna valitsemaansa henki
löä. Näistä avustajista on voimassa, mitä vaali
avustajasta 50 §:n 4 momentissa on säädetty. 

74 §. 

Kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetun lä
hetekirjeen tulee sisältää: 

1) äänestäjän selitys siitä, että hän itse vaalisa
laisuuden säilyttäen on täyttänyt äänestyslipun ja 
sen leimattuna sulkenut vaalikuoreen; 

2) ilmoitus äänestäjän täydellisestä nimestä ja, 
milloin nimi on muutettu tai muuttunut, myös 
entisistä nimistä, ammatista tai toimesta, synty
mäajasta ja -paikasta sekä nykyisestä asuinpaikas
ta ja postiosoitteesta; 

3) ilmoitus kunnasta, missä äänestäjä on mer
kitty vaaliluetteloon tai missä hänet on henkikir
joitettu sinä vuonna, jonka henkikirjoitukseen 
vaaliluettelot pohjautuvat, ja asuinpaikasta siellä 
sekä äänestysalueen numero tai nimi, jos äänestä
jä sen varmasti tietää, sekä 

4) tlmoitus syystä, minkä vuoksi äänestäjä 
todennäköisesti on estynyt käyttämästä äänioi
keuttaan vaalipäivinä vaalitoimituksessa siinä ää
nestysalueessa, missä hänet on merkitty vaali
luetteloon. 

Äänestäjän, joka luovuttaa lähetekirjeeseen lii
tettäväksi 16 tai 2 5 b §: n 4 momentissa tarkoite
tun ilmoituskortin, ei tarvitse erikseen antaa 
edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa mainittuja 
tietoja. 

Lähetekuoreen merkitään osoite lähetekirjeen 
mukaan. 

Ehdotus 

Ennakkoäänestyksen paatyttyä posti- ja tele
laitoksen toimipaikkojen vaalitoimitsijoiden käy
tössä olleet vaalileimasimet tarpeineen on toimi
tettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Mui
den vaalitoimitsijoiden käytössä olleet vaalileima
simet tarpeineen on toimitettava ulkoasiainmi
nisteriölle. 

72 § 

Äänestäjän pyynnöstä on vaalitoimitsijan ja 
vaalitoimikunnan jäsenen avustettava häntä ää
nestämisessä. Vammaisella, jonka kyky tehdä 
äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, on 
oikeus käyttää äänestyksessä apuna valitsemaansa 
henkilöä. Näistä avustajista on voimassa, mitä 
vaaliavustajasta 50 §:n 4 momentissa on säädetty. 

74 § 

Kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetun lä
hetekirjeen tulee sisältää: 

1) äänestäjän selitys siitä, että hän itse vaalisa
laisuuden säilyttäen on täyttänyt äänestyslipun ja 
sulkenut sen leimattuna vaalikuoreen; 

2) ilmoitus äänestäjän täydellisestä nimestä ja, 
milloin nimi on muutettu tai muuttunut, myös 
entisistä nimistä, henktlötunnuksesta tai synty
mäajasta, syntymäkotikunnasta ja nykyisestä 
osoitteesta; sekä 

3) ilmoitus kunnasta, jossa äänestäjä on mer
kitty vaaliluetteloon tai jossa hänet on henkikir
joitettu sinä vuonna, jonka henkikirjoitukseen 
äänestysalueiden vaaliluettelot pohjautuvat, ja 
osoitteesta siellä. 

Äänestäjän, joka luovuttaa lähetekirjeeseen lii
tettäväksi 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun il
moituskortin tai 25 d §:n 1 momentiSia tarkoite
tun tfmoituksen, on annettava vain 2 momentin 
1 kohdassa mainittu selitys. 

(5 mom. kumotaan.) 
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75 §. 
Äänestäjän on esitettävä äänestyslippu taitettu

na vaalitoimitsijalle ja laitoksessa vaalitoimikun
nalle leimattavaksi sekä välittömästi sen jälkeen 
näiden nähden suljettava se vaalikuoreen. Myös 
vaalikuori on leimattava, mutta muita merkintö
jä siihen ei saa ennakkoäänestyksessä tehdä. Ää
nestäjän on vaalitoimitsijan ja laitoksessa vaalitoi
mikunnan läsnä ollessa omakätisesti allekirjoitet
tava täytetty lähetekirje ja annettava se sekä 
ilmoituskortti, jos hänellä sellainen on, vaalitoi
mitsijalle tai vaalitoimikunnalle. 

Leimasimena, jolla äänestyslippu ja vaalikuori 
on leimattava, käytetään posti- ja lennätinlaitok
sen toimipaikassa ja laitoksessa sen vaalipiirin 
vaalileimasinta, missä toimipaikka tai laitos sijait
see, sekä Suomen edustustossa ja suomalaisessa 
laivassa Helsingin kaupungin vaalipiirin vaalilei
masinta. 

76 §. 
Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan puheen

johtajan on lähetekirjeessä todistettava, että ää
nestys on tapahtunut 72-75 §:ssä säädetyin 
tavoin. Todistus on päivättävä sekä varustettava 
vaalitoimitsijan tai vaalitoimikunnan puheenjoh
tajan allekirjoituksella ja ilmoituksella ennakko
äänestyspaikasta. Vaalikuori ja lähetekirje on tä
män jälkeen suljettava lähetekuoreen. 

Ennakkoäänestyspaikassa äänestäjistä on pidet
tävä oikeusministeriön painattamaa lomaketta 
käyttäen luetteloa, johon merkitään åäneståjån 
nimi, se kunta tai vaalipiiri, jossa äänestäjä 
ilmoituksensa mukaan on merkitty vaalzfuette
loon, sekå· päivå·, jolloin ennakolta åä"nestå"minen 
on tapahtunut. 

78 §. 
Kunnan keskusvaalilautakuntaan ja vaalipiirin 

keskuslautakuntaan viimeistään vaaleja edeltävä
nä lauantaina ennen kello 12 saapuneet ennakko
äänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaa
matta kokouksessa, joka on aloitettava viimeis
tään sanotun määräajan päättyessä. Määräajan 
jälkeen saapuneet lähetekuoret jätetään avaamat
ta huomioon ottamatta. 

Jollei ennakolta äänestänyttä henkilöä ole mer
kitty vaaliluetteloon äänioikeutetuksi tai jos käy 
ilmi, että hän on kuollut, tahi jos lähetekirje on 

Ehdotus 

75 § 
Äänestäjän on esitettävä äänestyslippu taitet

tuna vaalitoimitsijalle ja laitoksessa vaalitoimi
kunnalle leimattavaksi sekä välittömästi sen jäl
keen näiden nähden suljettava se vaalikuoreen. 
Vaalikuoreen ei saa tehdä merkintöjä. Äänestäjän 
on vaalitoimitsijan ja laitoksessa vaalitoimikun
nan läsnä ollessa omakätisesti allekirjoitettava 
täytetty lähetekirje ja annettava se sekä 74 §:n 4 
momentissa tarkoitettu zfmoituskortti tai tfmoi
tus, jos hänellä sellainen on, vaalitoimitsijalle tai 
vaalitoimikunnalle. 

Leimasimena, jolla äänestyslippu on leimatta
va, käytetään posti- ja telelaitoksen toimipaikassa 
ja laitoksessa sen vaalipiirin vaalileimasinta, missä 
toimipaikka tai laitos sijaitsee, sekä Suomen 
edustustossa ja suomalaisessa laivassa Helsingin 
kaupungin vaalipiirin vaalileimasinta. 

76 § 
Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan puheen

johtajan on lähetekirjeessä todistettava, että ää
nestys on tapahtunut 72-75 §:ssä säädetyin 
tavoin. Todistus on päivättävä ja varustettava 
vaalitoimitsijan tai vaalitoimikunnan puheenjoh
tajan allekirjoituksella sekä kotimaassa ilmoituk
sella kunnasta, jossa äänestys on tapahtunut, ja 
ulkomazfla ilmoituksella ennakkoäänestyspaikas
ta. Vaalikuori ja lähetekirje on tämän jälkeen 
suljettava lähetekuoreen. 

Ennakkoäänestyspaikassa äänestäjistä on pidet
tävä luetteloa. Ozkeusministeriö painattaa lomak
keen luetteloa varten ja antaa luettelon laatimi
sesta tarkemmat ohjeet. 

78 § 
Kunnan keskusvaalilautakuntaan ja vaalipiirin 

keskuslautakuntaan saapuneet ennakkoäänestys
asiakirjat tarkastetaan vaalikuoria avaamatta ko
kouksissa, jotka on pidettåvå· siten, että vaaleja 
edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet 
ennakkoäänestysasiakirjat ehditään missä käsitel
lä. Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret 
jätetään avaamatta huomioon ottamatta. 

Jos ennakolta äänestänyttä henkilöä ei ole 
merkitty vaaliluetteloon äänioikeutetuksi tai jos 
käy ilmi, että hän on kuollut, tahi jos lähetekirje 
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niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti 
voida päätellä, kuka henkilö on äänestänyt, taik
ka jos vaalikuori on avonainen tahi leimaamaton 
tai siihen on tehty äänestäjää tahi ehdokasta 
koskeva taikka muu asiaton merkintä, on äänes
tys jätettävä huomioon ottamatta. Tästä on teh
tävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkir
jaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta 
jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen. 

79 §. 
Kunnan keskusvaalilautakunnassa pannaan hy

väksytyt vaalikuoret kestävään päällykseen, johon 
merkitään vaalipiirin keskuslautakunnan osoite, 
lähetyksen sisältö ja lähettäjä. Lähetys on kiireel
lisesti vietävä tai lähetettävä virkalähetyksenä kes
kuslautakunnalle. 

7 luku. 

Äänten laskeminen, vaalien tuloksen vahvistami
nen ja valtakirjan antaminen. 

81 §. 
Vaalipiirin keskuslautakunnan on toisena vaa

lipäivänä kello 16 ryhdyttävä laskemaan ennak
koäänestyksessä annettuja ääniä. Tällöin avataan 
78 §:n 4 momentissa ja 79 §:n 1 momentissa 
tarkoitetut vaalikuoret. Mitättöminä huomioon 
ottamatta jätettävät äänestysliput erotetaan eri 
ryhmäksi. Muut äänestysliput järjestetään siten, 
että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput 
ovat eri ryhmänä. Kussakin ryhmässä olevien 
äänestyslippujen lukumäärä lasketaan. 

82 §. 
Vaalien jälkeisenä päivänä kello 9 vaalipiirin 

keskuslautakunnan on ryhdyttävä tarkastamaan 
vaalitoimituksessa annettuja äänestyslippuja ja 
vaalilautakuntien laskelmia seka tällöin päätettä
vä, mitkä äänestysliput mitättöminä on jätettävä 
huomioon ottamatta. Sen jälkeen keskuslauta
kunnan on laskettava erikseen kunkin ehdokkaan 
hyväksi ennakkoäänestyksessä ja vaalitoimitukses
sa annettujen hyväksyttyjen äänien kokonaismää
rä. 

Ehdotus 

on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti 
voida päätellä, kuka henkilö on äänestänyt, taik
ka jos vaalikuori on avonainen tai siihen on tehty 
äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu 
asiaton merkintä, on äänestys jätettävä huomioon 
ottamatta. Tästä on tehtävä merkintä kokoukses
sa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä 
huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekir
jeineen ja -kuorineen. 

79 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnassa pannaan hy

väksytyt vaalikuoret kestävään päällykseen, joka 
sinetöidään ozkeusministeriön määräämällä taval
la ja johon merkitään vaalipiirin keskuslautakun
nan osoite, lähetyksen sisältö ja lähettäjä. Lähetys 
on kiireellisesti toimitettava keskuslautakunnalle 
sen määräämällä tavalla. 

7 luku 

Äänten laskeminen, vaalien tuloksen vahvistami
nen ja valtakirjan antaminen 

81 § 
Vaalipiirin keskuslautakunnan on toisena vaa

lipäivänä kokouksessa, joka voidaan aloittaa ai
kaisintaan kello 15, ryhdyttävä tarkastamaan en
nakkoäänestyksessä annettuja 78 §:n 4 momen
tissa ja 79 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa vaali
kuonssa olevia äänestyslippuja. Mitättöminä huo
mioon ottamatta jätettävät äänestysliput erote
taan eri ryhmäksi. Muut äänestysliput järjeste
tään siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi anne
tut liput ovat eri ryhmänä. Kussakin ryhmässä 
olevien äänestyslippujen lukumäärä lasketaan. 

82 § 
Vaalien jälkeisenä päivänä kello 9 vaalipiirin 

keskuslautakunnan on ryhdyttävä tarkastamaan 
vaalitoimituksessa annettuja äänestyslippuja ja 
vaalilautakuntien laskelmia sekä tällöin päätettä
vä, mitkä äänestysliput on mitättöminä jätettävä 
huomioon ottamatta. jos äänestysliput kunnan 
jozssakin äänestysalueissa on 60 a §:ssä mainitus
ta syystä jätetty tarkastamatta, vaalipiirin keskus
lautakunnan on vaalzsalazsuus säzlyttäen yhdzstet
tävä ne ja sen jälkeen laskettava ja tarkastettava 
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88 § .. 
Kansanedustajan varamtes maarataan, paztsz 

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä, siten, et
tä varamieheksi tulee ensimmäinen valitsematta 
jäänyt ehdokas siitä puolueesta, tai milloin on 
muodostettu vaaliliitto, ensimmäinen valitsemat
ta jäänyt ehdokas siitä vaaliliitosta, johon valittu 
kuului. 

Milloin Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä 
edustajaksi valitun sija tulee avoimeksi, tulee 62 
§:n mukaan valittu varamies hänen tilalleen. Jos 
varamieskin on estynyt edustajantointa hoitamas
ta, on vaalipiirissä viipymättä toimitettava uudet 
edustajanvaalit. Lääninhallitus määrätköön vaa
lien ajan ja kuuluttakoon sen. 

90 §. 
Vaalipiirin keskuslautakunta vahvistakoon vaa

lien tuloksen 5. päivänä toisen vaalipäivän jäl
keen pitämässään kokouksessa, joka alkaa kello 
12. Keskuslautakunnan on samana päivänä jul
kaistava vaalien tulos tiedoksipanolla lautakun
nan etuhuoneessa ja ilmoitettava tiedoksipanos
saan myös, kuka on kunkin valitun varamies, 
sekä annettava viipymättä kullekin valitulle valta
kirja. 

95 §. 

Kukin valittu merkitään pöytäkirjaan ilmoitta
malla hänen nimensä ja arvonsa, ammattinsa tai 
toimensa seka asuinpaikkansa samoin kuin hänen 
saamansa vertausluvut ja äänimäärä. 

96 §. 

Kullekin valitulle toimituttakoon vaalipiirin 
keskuslautakunta viipymättä hänelle annetun 
valtakirjan. 

Ehdotus 

ne sekä. laadittava tästä tarpeelliset tiedot sisältä
vä pöytäkirja, joka on liitettävä yhteen mainittu
jen äänestysaluezden vaalipöytäkirjojen kanssa. 
Sen jälkeen keskuslautakunnan on laskettava 
erikseen kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoää
nestyksessä ja vaalitoimituksessa annettujen hy
väksyttyjen äänien kokonaismäärä. 

88 §. 
Kansanedustajan varamtes maarataan siten, 

että varamieheksi tulee ensimmäinen valitsemat
ta jäänyt ehdokas siitä puolueesta tai, milloin on 
muodostettu vaaliliitto, ensimmäinen valitsemat
ta jäänyt ehdokas siitä vaaliliitosta, johon valittu 
kuului. 

jos Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä 
edustajanpaikka tulee avoimeksi eikä 1 tai 2 
momentissa tarkoitettua varamiestå" ole, on vaali
pzirissä viipymättä toimitettava uudet edustajan
vaalit. Lääninhallitus määrää vaalien ajan ja kuu
luttaa sen. Ennakkoäänestys tapahtuu vain Ahve
nanmaan maakunnan vaalipiirissä. 

90 § 
Vaalipiirin keskuslautakunta vahvistaa vaalien 

tuloksen 5. päivänä toisen vaalipäivän jälkeen 
pitämässään kokouksessa, joka alkaa kello 12. 
Keskuslautakunnan on samana päivänä julkaista
va vaalien tulos tiedoksipanolla keskuslautakun
nassa ja ilmoitettava tiedoksipanossaan myös, 
kuka on kunkin valitun varamies, sekä laadittava 
viipymättä kullekin valitulle valtakirja. 

95 § 

Kukin valittu merkitään pöytäkirjaan ilmoitta
malla hänen nimensä ja arvonsa, ammattinsa tai 
toimensa sekä kotikuntansa samoin kuin hänen 
saamansa vertausluku ja äänimäärä. 

96 § 

Vaalipiirin keskuslautakunnan on viipymättä 
toimitettava kunkin valitun valtakirja eduskun
taan annettavaksi valitulle. 
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98 §. 
Äänestysliput ja kappale vaalipiirin ehdokaslis

tojen lopullista yhdistelmää on pantava päällyk
seen, joka suljetaan vaalipiirin keskuslautakun
nan ja sen puheenjohtajan sineteillä, sekä säily
tettävä, kunnes lähinnä seuraavat vaalit on toimi
tettu. 

Lopulliset laskelmat on yhdistettävä keskuslau
takunnan ja sen puheenjohtajan sinettisiteellä 
sekä säilytettävä pöytäkirjan liitteenä. 

Hallussaan olevat asiakirjat ja tarvikkeet kes
kuslautakunnan on luovutettava lääninhallituk
selle. 

Tarkemmat ohjeet vaaliasiakirjojen ja -tarvik
keiden säilyttämisestä antaa oikeusministenriö. 

8 luku. 

Edustajainvaaleista valittaminen. 

99 a §. 
Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide on 

ollut lainvastainen ja se on ilmeisesti saattanut 
vaikuttaa vaalien tulokseen, vaalipiirissä on mää
rättävä toimitettaviksi uudet vaalit, jollei vaalien 
tulos ole oikaistavissa. 

Jos vaalipiirin keskuslautakunta on vaalien tu
losta vahvistaessaan menetellyt lainvastaisesti ja 
se on vaikuttanut vaalien tulokseen, on vaalien 
tulosta oikaistava. 

100 a §. 
Jos valituksen johdosta määrätään vaalit toimi

tettaviksi uudelleen, on vaalitoimitus sen kuu
kauden kolmantena sunnuntaina ja seuraavana 
maanantaina, joka lähinnä alkaa 60 päivän ku
luttua siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. 

Vaalien toimeenpanemisesta huolehtivat ku
motuissa vaaleissa toimineet vaaliviranomaiset. 
Uusissa vaaleissa on soveltuvin osin noudatettava, 
mitä varsinaisista vaaleista on säädetty. Vaaleissa 
on kuitenkin käytettävä muuttamattomina samo
ja vaaliluetteloita kuin kumotuissa vaaleissa eikä 
16 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta ole lähetettävä 
äänioikeutetuille. Ennakkoäänestys tapahtuu 
vain siinä vaalipii.dssä, jota määräys uusien vaa
lien toimittamisestil. koskee. 

Ehdotus 

98 § 
VaalzPiirin keskuslautakunnan on pantava ää

nestysliput ja kappale vaalzpiirin ehdokaslistojen 
lopullista yhdistelmää päällykseen, joka sinetöi
dåä'n ozkeusministeriön määräå·mållä tavalla. Lo
pulliset laskelmat on säzfytettävå· pöytå"kirjan liit
teenä. 

Hallussaan olevat asiakirjat ja tarvzkkeet vaali
piirin keskuslautakunnan on luovutettava läänin
hallitukselle. Äänestyslzput ja kappale vaalzpzirin 
ehdokaslistojen lopullista yhdistelmää on säzfytet
tävä, kunnes lähinnä seuraavat vaalit on toimitet
tu. 

Tarkemmat ohjeet vaaliasiakirjojen ja -tarvik
keiden säilyttämisestä antaa oikeusministeriö. 

8 luku 

Edustajainvaaleista valittaminen 

99 a § 
Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide on 

ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on ilmeisesti 
saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, vaalipiiris
sä on määrättävä toimitettaviksi uudet vaalit, 
jollei vaalien tulos ole oikaistavissa. 

Jos vaalipiirin keskuslautakunta on vaalien tu
losta vahvistaessaan menetellyt lainvastaisesti ja 
lainvastaisuus on vaikuttanut vaalien tulokseen, 
on vaalien tulosta oikaistava. 

100 a § 
Jos valituksen johdosta määrätään vaalit toimi

tettaviksi uudelleen, on vaalitoimitus ensimmäi
senä sunnuntaina ja sitä seuraavana maanantaina 
75 päivän kuluttua siitä, kun päätös on saanut 
lainvoiman. 

Vaalien toimeenpanemisesta huolehtivat ku
motuissa vaaleissa toimineet vaaliviranomaiset. 
Uusissa vaaleissa on soveltuvin osin noudatettava, 
mitä varsinaisista vaaleista on säädetty. Vaaleissa 
on kuitenkin käytettävä muuttamattomina samo
ja vaaliluetteloita kuin kumotuissa vaaleissa. Ää
nioikeutetuzlle ei lähetetä 13 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua ilmoituskorttia ezkä 25 d §:n 1 mo
mentissa tarkoitettua zlmoitusta. Ennakkoäänes
tys tapahtuu vain siinä vaalipiirissä, jota määräys 
uusien vaalien toimittamisesta koskee. 



72 1984 vp. - HE n:o 17 

Voimassa oleva laki 

9 luku. 

En.tyisiä säännöksiä. 

102 §. 
Kaikki kuntien keskusvaalilautakuntien, vaali

lautakuntien ja vaalitoimikuntien menot on kun
tien suoritettava, mutta 16 ja 24 §:ssä tarkoitetut 
ilmoituskortit sekä äänestysliput kustannetaan ja 
kaikki vaalitoimitsijain sekä vaalipiirien keskus
lautakuntien menot suoritetaan valtion varoista. 

Vaalipiirien keskuslautakunnilla, kuntien kes
kusvaalilautakunnilla, vaalilautakunnilla, vaali
toimikunnilla ja vaalitoimitsijoilla on vapaakirje
oikeus. 

103 §. 
Jos 46 §:n 2 momentissa tarkoitettu sunnuntai

päivä sattuu pääsiäis-, helluntai- taijuhannuspäi
vå"ksi, toimitettakoon vaalit sitä edeltävänä sun
nuntaina ja tätä seuraavana maanantama. 

Milloin muuta kuin vaalien totmtttamista tai 
niiden tuloksen julkaisemista varten säädetty 
määräpäivä sattuu pyhäpäiväksi tai arkilauantaik
si, pidettäköön seuraava arkipäivä määräpäivänä. 
Edellä 15 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauk
sessa arkilauantaita pidetään arkipäivänä. 

106 §. 

Ehdotus 

9 luku 

Erityisiä säännöksiä 

102 § 
Kaikki kuntien keskusvaalilautakuntien, vaali

lautakuntien ja vaalitoimikuntien menot on kun
tien suoritettava, mutta 13 §:n 2 momentissa 
tarkoitetut ilmoituskortit ja 25 d §:n 1 momen
tissa tarkoitetut tlmoitukset, äänestysliput ja sine
töimisvälineet kustannetaan sekä kaikki vaalitoi
mitsijain ja vaalipiirien keskuslautakuntien me
not suoritetaan valtion varoista. 

Oikeusministeriö huolehtii vaalipiin.en keskus
lautakuntien, kuntien keskusvaaltiautakuntien ja 
vaalilautakuntien tarvitsemien sinetöimisvälinei
den hankkimisesta. 

Vaalipiirien keskuslautakunnilla, kuntien kes
kusvaalilautakunnilla, vaalilautakunnilla, vaali
toimikunnilla ja vaalitoimitsijoilla on virkalähe
tysoikeus. 

103 § 
Jos jompikumpi 46 §:n 2 momentissa tai 

100 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista vaalipäi
vistä sattuu uudenvuodenaatoksi tai -päiväksi. 
ensimmäiseksi tai toiseksi pääsiäispäiväksi, va
punaatoksi tai -päiväksi, helluntaipåivåksi taikka 
jouluaalaksi tai ensimmäiseksi tai toiseksi joulu
päiväksi, toimitetaan vaalit seuraavana sunnun
taina ja maanantaina. 

Milloin muuta kuin vaalitoimitusta, ennakko
äänestyksen aloittamista tai lopettamista taikka 
vaalien tuloksen julkaisemista varten säädetty 
määräpäivä sattuu pyhäpäiväksi tai arkilauantaik
si, pidetään seuraavaa arkipäivää määräpäivänä. 
Kun tasavallan presidentti on määrännyt tai 
valituksen johdosta on määrätty toimitettaviksi 
uudet vaalit, on oikeusministeriöitä tarvittaessa 
oikeus siirtää tällainen määräpäivä lähinnä soveli
aaksi päiväksi. 

106 § 

Oikeusministen'ö vahvistaa kaavat lomakketlle. 
joita voidaan käyttää ehdokkaiden asettamisessa. 

Tämä' laki tulee voimaan 1 påivå'nä tammikuu
ta 198 . jos tasavallan presidentin määräyksestä 
on toimitettava kansanedustajain vaalit ennen 1 
päivää syyskuuta 198 . on kuitenkin aikaisempaa 
lakia sovellettava. 
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2. 
Laki 

tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain 

(392/69) 11 §, sellaisena kuin se on 12 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa (359/72), sekä 
muutetaan 3 §:n 2 momentti, 4 ja 7-10 § sekä 12 §:n 1 momentti, 
näistä 4 ja 10 § sellaisina kuin ne ovat mainitussa 12 päivänä toukokuuta 1972 annetussa laissa, 

näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

3 §. 

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä vali
taan yksi valitsijamies ja tämän varamies sillä 
tavoin kuin kansanedustajan ja tämän varamie
hen valitsemisesta valtiopäiville on säädetty. 

4 §. 
Suhteellisilla vaaleilla valittavien valitsijamies

ten paikkojen jako eri vaalipiirien kesken toimi
tetaan sen henkikirjoituksen perusteella, johon 
vaaleissa käytettävät äänestysalueiden vaaliluette
lot pohjautuvat. Jaon toimittaa valtioneuvosto 
hyvissä ajoin ennen valitsijamiesten vaaleja anta
mallaan päätöksellä, joka julkaistaan asetusko
koelmassa. 

7 §. 
Kunnan keskusvaalilautakuntana toimii kun

taan kansanedustajain vaaleja varten ennen vaali
vuotta viimeksi asetettu keskusvaalilautakunta. 

8 §. 
Kunnallisvaltuuston on hyvissä aJOlO ennen 

valitsijamiesten vaaleja asetettava kutakin äänes
tysaluetta varten vaalilautakunta ja ennakkoää
nestyspaikkoina olevia laitoksia varten vaalitoimi
kunta sillä tavoin kuin kansanedustajain vaaleista 
annetussa laissa niiden asettamisesta on säädetty. 

10 1683011445 

Ehdotus 

3 § 

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä vali
taan yksi valitsijamies sillä tavoin kuin kansan
edustajan valitsemisesta Ahvenanmaan maakun
nan vaalipiirissä on säädetty. 

4 § 
Valitsijamiesten pazkkojen jako vaalipiirien 

kesken Ahvenanmaan maakunnan vaaliprina lu
kuun ottamatta toimitetaan vaalivuotta edeltävän 
vuoden henkzkirjoituksen perusteella. Jaon toi
mittaa valtioneuvosto hyvissä ajoin ennen valitsi
jamiesten vaaleja antamallaan päätöksellä, joka 
julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. 

7 § 
Kunnan keskusvaaltlautakunnasta on voimas

sa, mitä szitä on säädetty kansanedustajain vaa
leista annetussa laissa. 

8 § 
Kunnanvaltuuston on hyvissä ajoin ennen va

litsijamiesten vaaleja asetettava kutakin äänestys
aluetta varten vaalilautakunta ja ennakkoäänes
tyspaikkoina olevia laitoksia varten yksi tai use
ampi vaalitoimikunta sillä tavoin kuin kansan
edustajain vaaleista annetussa laissa niiden asetta
misesta on säädetty. 

Väliatkaisen varajäsenen määräämisestä vaali
lautakuntaan ja vaalitoimzkuntaan on voimassa, 
mitä kansanedustajain vaaleista annetun lain 
10 §:n 2 momentissa siitä on säädetty. 
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Voimassa oleva laki 

9 §. 
Vaalipiirien keskuslautakunnat, kuntien kes

kusvaali/autakunnat ja vaalilautakunnat ovat pää
tösvaltaisia viisijäsenisinä sekä vaalitoimikunnat 
kolmijäsenisinä. 

10 §. 
Valitsijamiesten vaalien toimittamista varten 

laaditaan vaalivuotta edeltävänä vuonna Suomes
sa henkikirjoitetuista vaalioikeutetuista henkilöis
tä äänestysalueiden vaaliluettelot, joista on voi
massa, mitä säännönmukaisten vaalien äänestys
alueiden vaaliluetteloista kansanedustajain vaa
leista annetun lain 2 luvussa on säädetty. 

Milloin säännönmukaiset valitsijamiesten ja 
kansanedustajain vaalit on toimitettava samana 
vuonna, laaditaan molempia vaaleja varten yhtei
set äänestysalueiden vaaliluettelot. 

Muista kuin 1 momentissa tarkoitetuista vaali
oikeutetuista henkilöistä laaditaan vaalipiirien 
vaaliluettelot, joista on voimassa, mitä kansan
edustajain vaaleista annetun lain 25 a-25 c §:ssä 
on säädetty. 

11 §. 
Kun valtioneuvosto 1 §·n 2 momen#n mukaan 

on määrännyt vaalien toimittamisajan sellaisena 
vuonna, jota varten äänestysalueiden vaaliluette
lot on tehty tiimän lain tai kansanedustajain 
vaaleista annetun lain mukaan, on näissä vaaleis
sa noudatettava siten laadittuja vaalzluetteloita 
muuttamattomina. 

Milloin uudet vaalit on toimitettava sellaisena 
vuonna, jota varten ei ole tehty äänestysalueiden 
vaalzluetteloita, on Iuetteiotden laatimiseen ryh
dyttävä heti, kun tieto vaalien toimittamisesta on 
saatu, ja on luetteloista tällöin noudatettava, 
mitä kansanedustajain vaaleista annetun lain 
24 §:n 2-6 momentissa on niistä säädetty. 

12 §. 
Ehdokkaiden asettamisesta ja vaaliliitoista va

litsijamiesten vaaleissa on voimassa, mitä kansan
edustajain vaaleista annetun lain 3 luvussa ja 105 
§:ssä on säädetty. 

Ehdotus 

9 § 
Vaalipiirien keskuslautakunnat ja vaalilauta

kunnat ovat päätösvaltaisia viisijäsenisinä sekä 
vaalitoimikunnat kolmijäsenisinä. 

10 § 
Valitsijamiesten vaalien tozmzttamista varten 

laaditaan vaalioikeutetuista henkzlöistä äänestys
alueiden vaalzluettelot ja vaalipiirien vaaliluette
lot. Niistä on voimassa, mitä on säädetty kansan
edustajain vaaleista annetussa laissa. 

11 § 
(Kumotaan.) 

12 § 
Puolueiden ehdokkaitten asettamisesta ja vaa

liliitoista sekä valitsijayhdistyksistä ja yhteislistois
ta valitsijamiesten vaaleissa on voimassa, mitä 
kansanedustajain vaaleista annetun lain 3 ja 3 a 
luvussa, 105 §:ssä sekä 106 §:n 2 momentissa 
on säädetty. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammzkuu
ta 198 . jos tasavallan presidentin valitsijamies
ten vaalit on toimitettava ennen 1 päivää syys
kuuta 198 , on kuitenkin aikaisempaa lakia so
vellettava. 
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3. 
Laki 

kunnallisvaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 12 päivänä toukokuuta 1972 annetun kunnallisvaalilain (361172) 70 §:n 4 momentti ja 

74 §:n 4 momentti, 
muutetaan 3 §:n 1 ja 2 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 §:n 2 ja 3 momentti, 

8 §, 9 §:n 1, 2 ja 3 momentti, 10 ja 11 §, 12 §:n 1 momentti, 13-17 §, 18 §:n 3 momentti, 24 §:n 1 
ja 3 momentti, 25 §:n 3 momentti, 32 ja 33 §, 34 §:n 1 momentti, 39 §:n 2 momentti, 41 ja 42 §, 
44 §:n 2 momentti, 48 §:n 1 ja 3 momentti, 51 §:n 2 momentti, 52§, 53 §:n 1 momentti, 55§, 56 
§:n 3 ja 4 momentti, 57 §:n 1 momentin 3 kohta ja 3 momentti, 58 ja 59§, 60 §:n 1 momentti, 61 
§:n 1 momentti, 62 §, 63 §:n 1 momentti, 64 ja 66 §, 68 §:n 3 momentti, 70 §:n 2 ja 3 momentti, 71 
§:n 1 ja 2 momentti, 72 §, 74 §:n 1 ja 2 momentti, 75 §:n 1 momentti, 76 §:n 1 momentti, 82 §:n 1 
ja 2 momentti, 88 §:n 2 momentti, 90 §, 91-95 § ja 100 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 8 § osittain muutettuna 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetulla lailla 
(336/76), 9 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa, 9 §:n 2 momentti, 12 §:n 1 momentti, 13 §, 
24 §:n 1 momentti, 33 ja 41 § 12 päivänä joulukuuta 1975 annetussa laissa (935/75), 10, 11, 14 ja 15 
§ osittain muutettuina viimeksi mainitulla lailla sekä 24 §:n 3 momentti, 25 §:n 3 momentti, 39 §:n 
2 momentti ja 82 §:n 1 ja 2 momentti 23 päivänä huhtikuuta 1976 annetussa laissa (332/76), sekä 

lisätään lakiin uusi 3 a §, 12 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 12 päivänä 
joulukuuta 1975 annetulla lailla, uusi 5 momentti, lakiin uusi 19 a, 46 a, 57 a, 91 a, 91 b ja 92 a § 
sekä 100 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 luku. 

Äänestysalueet ja vaaliviranomaiset. 

3 §. 
Kunta, jonka asukasluku on pienempi kuin 

3 000, muodostaa yhden äänestysalueen, jollei 
kunnallisvaltuusto liikenteellisistä tai muista syis
tä katso tarpeelliseksi jakaa kuntaa useampaan 
äänestysalueeseen. Sitä suurempi kunta on kun
nallisvaltuuston vuosittain lokakuussa jaettava ää
nestysalueisiin, joissa on enintään 3 000 asukasta. 
Samalla valtuuston on määrättävä, mihin äänes
tysalueeseen kuuluvat ne kunnassa henkikirjoite
tut henkilöt, joita ei ole merkitty henkikikirjaan 
minkään kiinteistön kohdalle. 

Milloin kunnallista jaotusta muutetaan vaali
vuotta seuraavan vuoden alusta päätöksellä, joka 
on annettu äänestysalueisiin jakamisen jälkeen, 
valtuuston on sen johdosta tarkistettava äänestys
aluejako. Jos jaotuksen muutoksesta on päättänyt 

Ehdotus 

1 luku 

Äänestysalueet ja vaaliviranomaiset 

3 § 
Kunta, jonka asukasluku on pienempi kuin 

3 000, muodostaa yhden äänestysalueen, jollei 
liikenteellisistä tai muista en.tyisistä syistä ole 
tarpeen jakaa kuntaa useampaan äänestysaluee
seen. Asukasluvultaan suurempi kunta on vastaa
vastijaettava kahteen tai useampaan äänestysalu
eeseen. Äänestysaluejaosta ja sen muuttamisesta 
päättää kunnanvaltuusto tarvittaessa vuosittain 
tammikuussa. Samalla tavalla on määrättävä, 
mihin äänestysalueeseen kuuluvat ne kunnassa 
henkikirjoitetut henkilöt, joita ei ole merkitty 
minkään kiinteistön kohdalle. 

Äänestysaluejaossa on otettava huomioon seu
raavan kalenten·vuoden alusta voimaan tuleviksi 
määrätyt kuntajaon muutokset. jos kuntajaon 
muutosta koskeva päätös on annettu äänestysalu
eisiin jakamisen jälkeen, on kunnanvaltuuston 
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Voimassa oleva laki 

sisäasiainministeriö, äänestysaluejaon tarkistami
nen on kuitenkin kunnallishallituksen 
asiana. 

4 §. 
Kunnallisvaltuuston on asetettava kuntaan 

kunnan keskusvaalzlautakunta, johon kuuluu vii
si jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kui
tenkin vähintään viisi. 

5 §. 
Kunnallisvaltuuston on hyvissä aJOlll ennen 

vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten 
vaaltlautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja 
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähin
tään viisi, sekä 59 §:ssä tarkoitettuja laitoksia 
varten vaalitoimikunta, joita kunnassa voi olla 
yksi tai useampia ja joihin kuuluu kolme jäsentä 
ja kolme varajäsentä. 

6 §. 

Jos kunnan keskusvaalilautakunnan, vaalilau
takunnan tai vaalitoimikunnan jäsen tahi varajä
sen kuolee, menettää vaalikelpoisuutensa toi
meen tai saa siitä vapautuksen taikka on estynyt 
tai esteellinen, saa kunnallishallitus tarvittaessa 
määrätä väliaikaisen varajäsenen. 

Mitä kunnallislain (642/48) 94 §:n 2 momen
tissa on säädetty kunnallishallituksen edustajan 
valitsemisesta lautakuntaan, ei koske kunnan 
keskusvaalilautakuntaa, vaalilautakuntaa eikä 
vaali toimikuntaa. 

Ehdotus 

sen johdosta viipymättä tarkistettava äänestys
aluejako. jos kuntajaon muutoksesta on päättä
nyt sisäasiainministeriö, äänestysaluejaon tarkis
taa muutoksen sitä edellyttäessä kuitenkin kun
nanhallitus. 

3 a § 
Kunnanhallituksen on ilmoitettava väestörekis

terikeskukselle, missä kulloinkin on kunkin ää
nestysalueen äänestyspaikka ja missä vaalzluette
lot tullaan pitämään tarkastusta varten nähtävi
nä. 

4 § 
Kunnanvaltuuston on asetettava kuntaan kun

nan keskusvaalilautakunta, johon kuuluu vust 
jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuiten
kin vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava 
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten 
sijaan. 

5 § 
Kunnanvaltuuston on hyvissä ajoin ennen vaa

leja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaa
lilautakunta, johon kuuluu viisi jäsentä ja tar
peellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 
viisi, sekä 59 §:ssä tarkoitettuja laitoksia varten 
yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu 
kolme jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, 
kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on ase
tettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsen
ten sijaan. 

6 § 

Jos kunnan keskusvaalilautakunnan, vaalilau
takunnan tai vaalitoimikunnan varajäsen on 
kuollut taikka estynyt tai esteellinen, saa kun
nanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen vara
jäsenen. 

Mitä kunnallislain 70 §:n 1 momentissa on 
säädetty kunnanhallituksen edustajan valitsemi
sesta lautakuntaan, ei koske kunnan keskusvaali
lautakuntaa, vaalilautakuntaa eikä vaalitoimi
kuntaa. 
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Voimassa oleva laki 

2 luku. 

V aalzluettelot. 

8 §. 
Vaaliluettelojen pohjaksi on asianomaisen hen

kikirjoitusviranomaisen vaalivuonna viimeistään 
elokuun 10 päivänä toimitettava kunnan keskus
vaalilautakunnalle säädettyä maksua vastaan ää
nestysaluejaon mukaisesti laaditut luettelot (poh
jaluettelot) kaikista kuluvan vuoden henkikirjan 
mukaan kunnassa asuneista henkilöistä, jotka 
ennen vaalivuoden alkua ovat täyttäneet 18 vuot
ta. Niihin on Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tans
kan kansalaisten kohdalle myös tehtävä merkintä 
niistä kunnista, joissa heidät on Suomessa henki
kirjoitettu kahtena vaalivuotta lähinnä edeltänee
nä vuotena. Luettelot kirjoitetaan henkikirjan 
osoittamassa järjestyksessä oikeusministeriön vah
vistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle. Niissä 
on omana ryhmänään mainittava henkilöt, jotka 
on henkikirjoitettu kunnassa, mutta joita ei ole 
merkitty minkään kiinteistön kohdalle. Kuhun
kin luetteloon on liitettävä aakkosellinen hake
misto ja 11 §:ssä tarkoitetut ilmoituskortit oi
keusministeriön ohjeiden mukaisesti täytettynä. 

Jos on tiedossa syy, minkä vuoksi pohjaluette
loon merkitty henkilö on tai hänen voidaan 
perustellusti epäillä olevan vaalioikeutta vailla, 
on siitä tehtävä merkintä luetteloon hänen koh
dalleen. 

Ehdotus 

2 luku 

Vaaliluettelot 

8 § 
Vaaliluetteloiden pohjaksi kirjoitetaan vaali

vuoden kesäkuun lopussa voimassa olleen äänes
tysaluejaon mukaisesti pohja 1 u ette 1 o t. Nii
hin on otettava jokainen väestön keskusrekistens
sä olevien tietojen mukaan tulevzssa vaalezssa 
vaalioikeutettu henkilö, joka on vaalivuonna 
henkikirjoitettu tai ollut henkikirjoitettava kun
nassa asianomazsessa äänestysalueessa. Pohjaluet
telot on laadittava henkzlöiden nimien mukazses
sa aakkosjärjestyksessä ja niihin on merkittävä· 
henkzlön täydellinen nimi ja henkzlötunnus. 
Pohjaluetteloihin on Islannin, Norjan, Ruotsin ja 
Tanskan kansalaisten kohdalle tehtävä merkintä 
niistä kunnista, joissa heidät on Suomessa henki
kirjoitettu kahtena vaalivuotta lähinnä edeltänee
nä vuotena. 

jokaiseen pohjaluetteloon on liitettävä aakkos
järjestyksessä oleva kortista luetteloon oteluista 
henkzlözstä ja heidän IuetteioJim kirjoitushetkellä 
tiedossa olevzsta osoittezstaan ( h a k e m i s t o -
k o r t i s t o). Luetteloon on myös liitettävä ku
takin henkzlöä koskeva ilmoitus kortti, jo
hon on kirjoitettava hänen täydellinen nimensä, 
syntymävuotensa kaksi viimeistä numeroa ja ha
kemzstokortzstossa oleva osoitteensa sekä" tiedot 
siitä, minkä äänestysalueen vaalzluetteloon hänet 
on merkitty, mtlloin ja mzssä vaalzluettelo on 
nähtävänä sekä mzlloin ja mzssä· vaalitoimitus 
tapahtuu. Tämän lzsäksi kortzssa ei saa olla muu
ta kuin ohjeita sen käyttämisestä ja kortzsta ehkä 
zlmenevien virheiden oikazsemzsesta sekä· menet
telystä äänestettäessä. 

Pohjaluettelot, hakemzstokortzstot ja zlmoitus
kortit laaditaan oikeusminzsten.ön vahvzstaman 
kaavan mukaisille lomakkeille. Väestörekisten·
keskuksen on toimitettava pohjaluettelot, hake
mistokortzstot ja zlmoituskortit asianomatielle 
henkzkitjoitusviranomazselle, jonka on ne korjat
tava ja säädettyä maksua vastaan toimitettava 
edelleen kunnan keskusvaalzlautakunnalle vii
meistään vaalivuoden elokuun 10 päivä"nä·. 
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Voimassa oleva laki 

9 §. 
Vaaliluetteloihin on otettava jokainen Suomen 

kansalainen, joka ennen vaalivuoden alkua on 
täyttänyt 18 vuotta ja on vaalivuonna henkikirjoi
tettu tai olisi henkikirjoituksesta voimassa olevien 
säännösten mukaan ollut henkikirjoitettava kun
nassa. Vaaliluetteloihin on myös otettava Islan
nin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalainen, jos 
hänet sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä on 
säädetty vaaliluetteloihin ottamisen edellytyksis
tä, on kahtena vaalivuotta lähinnä edeltäneenä 
vuotena henkikirjoitettu Suomessa. 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on ennen elo
kuun 23 päivää tarkastettava pohjaluettelot. 
Luetteloihin voidaan lisätä vain sellainen henki
lö, joka ilmeisesti on jäänyt henkikirjoittamatta 
ja joka benkirjoitusviranomaisen todistuksen mu
kaan olisi pitänyt siinä kunnassa henkikirjoittaa 
ja merkitä pohjaluetteloon. Niiden henkilöiden 
nimien kohdalle, joilla ei ole vaalioikeutta, on 
merkittävä syy siihen ja heidän nimensä on 
yliviivattava. Henkilö, jonka osalta vaalioikeuden 
menettämisseuraamus virallisen selvityksen mu
kaan lakkaa ennen ensimmäistä vaalipäivää, on 
merkittävä luetteloon äänioikeutetuksi. 

Sitten kun pohjaluettelo on edellä mainituin 
tavoin tarkastettu ja oikaistu, on se merkittävä 
äänestysalueen vaaliluetteloksi ja kunnan keskus
vaalilautakunnan puolesta allekirjoitettava. 

10 §. 
Vaaliluettelot on kunnan keskusvaalilautakun

nan toimesta pidettävä elokuun 24 päivästä sa
man kuun 30 päivään, molemmat päivät mukaan 
luettuina, asianmukaisen valvonnan alaisena tar
kastusta varten nähtävinä kunakin arkipäivänä 
kello 9-20 välisen ajan kunnan alueella tarvitta
essa useammassa paikassa äänestysalueittain. 

Vaaliluettelot voidaan, milloin erityiset syyt 
vaativat ja jollei äänioikeutetuille aiheudu koh
tuutonta haittaa, pitää nähtävinä kunnan ulko
puolellakin. 

Paikoista, joissa vaaliluettelot ovat nähtävinä, 
ja kunnan äänestysalueista on annettava ennakol
ta hyvissä ajoin tieto sillä tavalla kuin kunnalliset 
ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 

Ehdotus 

9 § 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on ennen elo
kuun 20 päivää tarkastettava pohjaluettelot. Nii
hin on lisättävä sellainen vaalioikeutettu henkilö, 
joka on jäänyt merkitsemätiä pohjaluetteloon, 
vaikka hänet henkikirjoitusviranomaisen todis
tuksen mukaan olisi pitå"nyt merkitä siihen, sekä" 
ulkomaan kansalaisena henkikirjoitettu henkilö, 
joka ennen vaaltfuetteloiden allekirjoittamista on 
tullut vaalioikeutetuksi. Pohjaluetteloista on 
poistettava henktlö, jolla ei ole vaalioikeutta, 
yliviivaamalla hänen nimensä ja merkitsemätiä 
luetteloon poistamisen syy. 

Sitten kun pohjaluettelo on edellä mainituin 
tavoin tarkastettu ja oikaistu, se on merkittävä 
äänestysalueen vaaliluetteloksi ja kunnan keskus
vaalilautakunnan puolesta allekirjoitettava. Ha
kemistokortisto ja tlmoituskortit on oikaistava 
vastaavasti. 

Kunnan keskusvaalt/autakunnan on heti tlmoi
tettava kirjallisesti väestörekisten.keskukselle poh
jaluetteloihin tehdyistä vaalioikeutta koskevista 
muutoksista. 

10 § 
Kunnan keskusvaalzlautakunnan on lähetettä

vä 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu zlmoituskortti 
jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tie
dossa. Ilmoituskortti lähetetäå·n äå"niozkeutetulle 
sen jälkeen kun pohjaluettelo kortistoineen on 
hänen osaltaan tarkastettu, kuitenkin viimeistään 
elokuun 20 päivänä. 
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11 §. 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on lähetettä

vä jokaiselle kunnassa vaaliluetteloon otetulle 
äänioikeutetulle, jonka osoite on tunnettu, oi
keusministeriön vahvistamaa ja sen ohjeiden mu
kaisesti täytettyä korttia käyttäen ilmoitus, jossa 
on ne tiedot, mitkä hänestä on henkikirjaan tai 
vaaliluetteloon otettu, ja tieto siitä, minkä äänes
tysalueen vaaliluetteloon hänet on merkitty, mil
loin ja missä vaaliluettelo on nähtävänä sekä 
milloin ja missä äänestys tapahtuu. Tämän lisäksi 
ei kortissa saa olla muuta kuin ohjeet sen käyttä
misestä ja kortista ehkä ilmenevien virheiden 
oikaisemisesta. 

Edellä 1 momentissa mainittu kortti lähetetään 
sen jälkeen, kun vaaliluettelo on asianomaisen 
henkilön osalta tarkastettu, kuitenkin viimeistään 
elokuun 23 päivänä. 

12 §. 
Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti 

jätetty pois vaaliluettelosta tai merkitty siihen 
vaalioikeutta vazlla olevaksi tahi että häntä tar
koittava merkintä siinä on muutoin virheellinen, 
voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kunnan 
keskusvaalilautakunnalle viimeistään syyskuun 9 
päivänä ennen kello 16. 

13 §. 
Kun oikaisuvaatimus tarkoittaa henkilön mer

kitsemistä vaaliluetteloon vaalioikeutta vailla ole
vaksi, on kunnan keskusvaalilautakunnan pu
heenjohtajan ilmoitettava sille henkilölle, jota 
oikaisuvaatimus koskee, vaatimuksesta ja sen si
sällöstä sekä että hänellä on tilaisuus osoitetussa 
paikassa nähdä oikaisuvaatimus ja viimeistään 
syyskuun 11 päivänä ennen kello 16 antaa vaati
muksen johdosta kunnan keskusvaalilautakun
nalle selityksensä uhalla, että jollei selitystä anne
ta, asia ratkaistaan siitä huolimatta. 

Ehdotus 

11 § 
Kunnan keskusvaalzlautakunnan on asetettava 

vaaliluettelot kunnan alueella nähtäviksi tarkas
tusta varten kolmena arkipäivänä, ei kuitenkaan 
arkilauantaina, elokuun 26 päivästä alkaen. Vaa
liluettelot pidetään nähtävinä kunakin päivänä 
kello 9-20 asianmukaisen valvonnan alaisina. 

Vaalzluettelot on tarvittaessa asetettava nähtä
vilui useammassa paikassa kunnan alueella. Mtl
loin erityiset syyt vaativat ja jollei äänioikeute
tuzlle aiheudu kohtuutonta haittaa, voidaan vaa
liluettelot pitää nähtävinä kunnan ulkopuolella
kin. 

Siitä, milloin ja missä vaaliluettelot ovat näh
tävinä, on annettava ennakolta hyvissä ajoin tieto 
sillä tavalla kuin kunnalliset zlmoitukset kunnassa 
julkaistaan. 

12 § 
Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti 

jätetty pois vaaliluettelosta, voi tehdä kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen kunnan keskusvaalilautakun
nalle viimeistään syyskuun 9 päivänä ennen kello 
16. 

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu oikaisu
vaatimus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta var
ten laadittua lomaketta, jonka kaavan oikeusmi
nisteriö vahvistaa. Kunnan keskusvaalzlautakun
nan on huolehdittava stitä, että lomakkeita on 
painettuina tai monistettuina saatavina pazkoissa, 
joissa vaalzluettelot ovat nähtävinä, sekä tarpeen 
mukaan muuallakin kunnan alueella. 

13 § 
Kun oikaisuvaatimus tarkoittaa henkilön pois

tamista vaaliluettelosta 12 §:n 3 momentissa tai 
17 §:ssä tarkoitetulla perusteella, on kunnan 
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ilmoitet
tava oikaisuvaatimuksesta ja sen sisällöstä sille 
henkilölle, jota oikaisuvaatimus koskee. Tälle on 
samalla zlmoitettava, että hänellä on tilaisuus 
nähdä ozkaisuvaatimus osoitetussa pazkassa ja 
antaa vaatimuksen johdosta kunnan keskusvaali
lautakunnalle selityksensä vti.meistään syyskuun 
11 päivänä ennen kello 16. Lisäksi on ilmoitetta
va, että jollei selitystä anneta, asia ratkaistaan 
siitä huolimatta. 
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Ilmoitus oikaisuvaatimuksesta on viime1Staan 
syyskuun 4 päivänä annettava kirjattuna lähetyk
senä postin kuljeteltavaksi suljetussa kuoressa, 
johon on merkitty vastaanottajan nimi ja posti
osoite, mutta ilmoitus voidaan toimittaa muulla
kin todistettavalla tavalla, jos se ei aiheuta viivy
tystä. Jollei vastaanottajan postiosoitetta tunneta, 
on ilmoitus viipymättä julkaistava sillä tavalla, 
kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkais
taan, mainitsematta siinä kuitenkaan oikaisuvaa
timuksen perustetta. 

14 §. 
Vaaliluetteloa vastaan tehdyt oikaisuvaatimuk

set käsitellään ja ratkaistaan kunnan keskusvaali
lautakunnan 13 päivänä syyskuuta pidettävässä 
kokouksessa, joka alkaa kello 19. Keskusvaalilau
takunnan on kussakin asiassa annettava päätös, 
joka perusteluineen on merkittävä pöytäkirjaan. 

Milloin 12 §:n 1 momentissa tarkoitettu oikai
suvaatimus hylätään tai jätetään tutkimatta taik
ka 12 §:n 3 momentissa tarkoitettuun oikaisuvaa
timukseen suostutaan, on henkilölle, jonka vaali
oikeutta päätös koskee, viipymättä lähetettävä 
päätöksestä pöytäkirjanote, johon on liitettävä 
valitusosoitus. Jollei vastaanottajan postiosoitetta 
tunneta, ilmoitettakoon 13 §:n 2 momentissa 
s~ädetyllä tavalla, mistä pöytäkirjanote on saata
vtssa. 

15 §. 
Joka ei tyydy kunnan keskusvaalilautakunnan 

ratkaisuun oikaisuvaatimusta koskevassa asiassa, 
saa hakea siihen muutosta sen läänin lääninhalli
tukselta, jonka alueella ratkaisun tehnyt keskus
vaalilautakunta on. Valituskirja on osoitettava 
lääninhallitukselle ja toimitettava keskusvaalilau
takunnalle viimeistään 23 päivänä syyskuuta en
nen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puheen
johtajan on viipymättä lähetettävä valituskirja 
omine lausuntoineen ja ote keskusvaalilautakun
nan pöytäkirjasta, jollei sitä ole valitukseen liitet
ty, sekä asian käsittelyssä kertyneet asiakirjat 
lääninhallitukselle. 

Lääninhallituksen on annettava päätöksestään 
tieto kunnan keskusvaalilautakunnalle, joka kuu
luttaa sen. Keskusvaalilautakunnan on myös il
moitettava päätöksestä henkilölle, jonka äänioi
keutta päätös koskee, sillä tavoin kuin 13 §:n 2 
momentissa säädetään. 

Päätöksen tulee olla seitsemän päivän kuluessa 
kuuluttamisesta lukien nähtävänä kunnan kes
kusvaalilautakunnan ilmoittamassa paikassa. 

Ehdotus 

Ilmoitus oikaisuvaatimuksesta on viimeistään 
syyskuun 4 päivänä lähetettävä postitse kirjattuna 
lähetyksenä, mutta ilmoitus voidaan toimittaa 
muullakin todistettavalla tavalla, jos se ei aiheuta 
viivytystä. Jollei vastaanottajan postiosoitetta tun
neta, on ilmoitus viipymättä julkaistava sillä 
tavalla kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa 
julkaistaan mainitsematta siinä kuitenkaan oikai
suvaatimuksen perustetta. 

14 § 
Vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset kä

sitellään ja ratkaistaan kunnan keskusvaalilauta
kunnan kokouksessa, joka pidetään syyskuun 14 
päivänä. Keskusvaalilautakunnan on kussakin 
asiassa annettava päätös, joka perusteluineen on 
merkittävä pöytäkirjaan. 

Keskusvaaltlautakunnan päätös on lopullinen. 
jos oikaisuvaatimus kuitenkin on hylätty taijätet
ty tutkimatta tatkka jos 12 §:n 3 momentissa 
säädetyssä järjestyksessä tehtyyn otkaisuvaatimuk
seen suostutaan, päätös on viipymättä alistettava 
lääninoikeuden tutkittavaksi. Lääninoikeudelle 
toimiteitavaan päätökseen on lzitettävä sen perus
teena olevat asiakirjat. 

15 § 

Lääninozkeuden on annettava päätöksestään 
vaaliluettelon oikaisemista koskevassa asiassa vii
pymättä tieto kunnan keskusvaalilautakunnalle, 
jonka on heti pantava päätös seitsemän päivän 
ajaksi nähtäväksi kunnan julkisten kuulutusten 
zlmoitustaululle. Keskusvaalilautakunnan on il
moitettava päå"töksestå. sillä tavoin kuin 13 §:n 2 
momentissa säädetään oikaisuvaatimuksen teki
jälle ja sille, jonka ääniozkeutta päätös koskee. 
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16 §. 
Lääninhallituksen päätökseen vaaliluettelon oi

kaisemista koskevassa asiassa ei saa hakea muu
tosta valittamalla. 

Jos kuitenkin asianosainen katsoo lain sovelta
misen kannalta olevan tärkeätä saattaa lääninhal
lituksen ratkaisu korkeimman hallinto-oikeuden 
tutkittavaksi, on hänellä oikeus pyytää lupaa 
muutoksen hakemiseen. Hakemus, joka osoite
taan korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja johon 
on liitettävä valituskirja tai sisällytettävä valitus 
sekä todistus päivästä, jolloin kunnan keskusvaa
lilautakunta on lääninhallituksen päätöksen kuu
luttanut, on annettava lääninhallitukselle vii
meistään ennen kello 12 neljäntenätoista päivänä 
päätöksen kuuluttamisesta lukien. Lääninhalli
tuksen on lähetettävä hakemus liitteineen ja 
jäljennös päätöksestä sekä asiakirjat oman lausun
tonsa seuraamana viipymättä korkeimmalle hal
linto-oikeudelle. 

Korkein hallinto-oikeus toimittaa asiassa anta
mansa päätöksen viipymättä lääninhallituksen 
välityksellä kunnan keskusvaalilautakunnalle. 

17 §. 
Jos henkikirjoitusviranomainen katsoo, että 

henkilö oikeudettomasti on jätetty pois vaaliluet
telosta tahi merkitty siihen vaalioikeutta vazlla 
olevaksi tai äänioikeutetuksi tahi että merkintä 
on muutoin virheellinen, on hänellä viran puo
lesta oikeus tehdä kunnan keskusvaalilautakun
nalle oikaisuvaatimus ja hakea muutosta vaati
muksen johdosta annettuun päätökseen 12, 15 ja 
16 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. 

18 §. 

Lainvoimaista vaaliluetteloa on vaaleissa muut
tamattomana noudatettava. Vaaliluetteloa pide
tään lainvoimaisena sen estämättä, että lopullista 
päätöstä vaaliluettelon oikaisemisesta tehtyyn 
vaatimukseen ei ole ennen vaaleja annettu tai 
kunnan keskusvaalilautakunnan tietoon saatettu. 
Henkilön, joka esittää vaalilautakunnalle valitus
viramomaisen päätöksen, jonka mukaan hänellä 
on äänioikeus, on kuitenkin annettava äänestää. 

11 1683011445 

Ehdotus 

16 § 
Lääninoikeuden päätökseen vaaliluettelon oi

kaisemista koskevassa asiassa ei saa hakea valitta
malla muutosta, ellei korkein hallinto-ozkeus 
myönnä asianosaiselle valituslupaa. Valituslupa 
voidaan myöntää ainoastaan, jos lain soveltami
sen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai 
oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää 
saattaa asia korkeimman hallinto-ozkeuden tut
kittavaksi. 

Valituslupahakemus on tehtävä vzimeistään 
neljäntenätoista päivänä siitä, kun kunnan kes
kusvaalilauttakunta on pannut lääninoikeuden 
päätöksen nähtäväksi kunnan julkisten kuulutus
ten zlmoitustaululle. Lupahakemuksen saa toi
mittaa lääninoikeudelle sen toimesta korkeim
malle hallinto-oikeudelle lähetettäväksi. Valitus
lupaa on muutoin haettava ja valitus tehtävä 
siinä järjestyksessä kuin muutoksenhausta hallin
toasioissa annetussa laissa (1541 50) on säädetty. 

Korkeimman hallinto-oikeuden on annettava 
päätöksestään viipymättä tieto hakijalle, läänin
ozkeudelle, kunnan keskusvaalzlautakunnalle 
sekä henkzlölle, jonka ääniozkeutta päätös kos
kee. 

17 § 
Jos henkikirjoitusviranomainen katsoo, että 

henkilö oikeudettomasti on jätetty pois vaaliluet
telosta tahi merkitty siihen äänioikeutetuksi tazk
ka että merkintä on muutoin virheellinen, on 
hänellä viran puolesta oikeus tehdä kunnan kes
kusvaalilautakunnalle oikaisuvaatimus sen perus
teesta nippuen joko 12 §:n 1 momentissa tai 3 
momentissa säädetyssä järjestyksessä ja hakea 
muutosta tämän tai muun ozkaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen 16 §:ssä säädetys
sä järjestyksessä. 

18 § 

Lainvoimaista vaaliluetteloa on vaaleissa muut
tamattomana noudatettava. Vaaliluetteloa pide
tään lainvoimaisena sen estämättä, että lopullista 
päätöstä vaaliluettelon oikaisemisesta tehtyyn 
vaatimukseen ei ole ennen vaaleja annettu tazkka 
saatettu kunnan keskusvaalilautakunnan tietoon. 
Henkilön, joka esittää vaalilautakunnalle alistus
tai valitusviranomaisen päätöksen, jonka mukaan 
hänellä on äänioikeus, on kuitenkin annettava 
äänestää. 
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3 luku. 

Ehdokkaiden asettaminen ja vaalzJiitot. 

24 §. 
Hakemus valitsziayhdistyksen ehdokaslistan 

julkaisemisesta on valitsijayhdistyksen asiamiehen 
tai hänen valtuutettuosa annettava kunnan kes
kusvaalilautakunnalle viimeistään syyskuun 3 
päivänä ennen kello 16. Hakemuksen voi antaa 
lautakunnalle myös 28 §:ssä tarkoitettu yhteislis
tan antaneiden valitsijayhdistysten asiamies. 

Hakemukseen on liitettävä perustamiskirja 
sekä erikseen kirjoitettu ehdotus ehdokaslistaksi, 
jossa on oltava ehdokkaasta 21 §:n 1 momentissa 
mainitut tiedot. Etunimen rinnalla tai sen sijasta 
voidaan kuitenkin käyttää yleisesti tunnettua pu
huttelunimeä tai myös etunimeä lyhennettynä. 
Ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintöjä, 
paitsi jos ne ovat tarpeen henkilöllisyyden täs
mentämiseksi. Hakemukseen on lisäksi liitettävä 
oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisesti 
laaditut ehdokkaan omakätisesti allekirjoittama 
suostumus vastaanottaa valtuutetuntoimi ja va
kuutus, ettei hän ole suostunut valtuutettujen 
vaaleissa toisen valitsijayhdistyksen tai puolueen 
ehdokkaaksi. 

25 §. 

Hakemukseen on liitettävä ehdotus puolueen 
ehdokaslistaksi, jossa ehdokkaat on puolueen 
nimen alla lueteltava siinä järjestyksessä, mihin 
heidät 40 §:ssä tarkoitetussa ehdokaslistojen yh
distelmässä tulee asettaa. Tiedot ehdokkaista on 
ilmoitettava niin kuin 24 §: n 3 momentissa on 
säädetty. Hakemukseen on myös liitettävä puo
lueen antama ilmoitus siitä, että yhdistys, jonka 
puolesta puolueen vaaliasiamies esiintyy, edustaa 
puolueen jäseniä kunnassa, sekä vaaliasiamiehen 
valtuutus. Hakemukseen on lisäksi liitettävä oi
keusministeriön vahvistaman kaavan mukaisesti 
laaditut ehdokkaiksi asetettujen henkilöiden 
omakätisesti allekirjoittamat suostumukset vas
taanottaa valtuutetuntoimi ja vakuutukset, ettei
vät he ole suostuneet valtuutettujen vaaleissa 
toisen puolueen ehdokkaiksi eivätkä valitsijayh
distyksen ehdokkaaksi. 

Ehdotus 

19 a § 
Mzfloin vaaliluettelosta taikka sen pohjana tai 

liitteinä olevista asiakirjoista annetaan jäljennös 
tai ote muulle kuin asianomaiselle henkilölle taz 
tässä laissa mainitulle viranomaiselle, on siitä 
jätettävä henkzlötunnus pois. 

3 luku 

Ehdokkaiden asettaminen ja vaaliliitot 

24 § 
Hakemus valitsijayhdistyksen ehdokaslistan 

julkaisemisesta on valitsijayhdistyksen asiamiehen 
tai hänen valtuutettuosa annettava kunnan kes
kusvaalilautakunnalle viimeistään syyskuun 2 
päivänä ennen kello 16. Hakemuksen voi antaa 
lautakunnalle myös 28 §:ssä tarkoitettu yhteislis
tan antaneiden valitsijayhdistysten asiamies. 

Hakemukseen on liitettävä perustamisaszakirja 
sekä erikseen kirjoitettu ehdotus ehdokaslistaksi, 
jossa on oltava ehdokkaasta 21 §: n 1 momentissa 
mainitut tiedot. Etunimen rinnalla tai sen sijasta 
voidaan kuitenkin käyttää yleisesti tunnettua pu
huttelunimeä tai myös etunimeä lyhennettynä. 
Ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintöjä, 
paitsi jos ne ovat tarpeen henkilöllisyyden täs
mentämiseksi. Hakemukseen on lisäksi liitettävä 
ehdokkaan omakätisesti allekirjoittama suostu
mus vastaanottaa valtuutetuntoimi ja vakuutus, 
ettei hän ole suostunut toisen valitsijayhdistyksen 
tai puolueen ehdokkaaksi. 

25 § 

Hakemukseen on liitettävä ehdotus puolueen 
ehdokaslistaksi, jossa ehdokkaat on puolueen 
nimen alla lueteltava siinä järjestyksessä, mihin 
heidät 40 §:ssä tarkoitetussa ehdokaslistojen yh
distelmässä tulee asettaa. Tiedot ehdokkaista on 
ilmoitettava niin kuin 24 §:n 3 momentissa on 
säädetty. Hakemukseen on myös liitettävä puolu
een antama ilmoitus siitä, että yhdistys, jonka 
puolesta puolueen vaaliasiamies esiintyy, edustaa 
puolueen jäseniä kunnassa, sekä vaaliasiamie
hen valtuutus. Hakemukseen on lisäksi liitettävä 
kunkin ehdokkaaksi asetetun henkilön omakäti
sesti allekirjoittama suostumus vastaanottaa val
tuutetuntoimi ja vakuutw, ettei hän ole suostu
nut toisen puolueen ehdokkaaksi eikä valitsijayh
distyksen ehdokkaaksi. 
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32 §. 
Edellä 21, 24, 25, 28 ja 29 §:ssä tarkoitetut 

perustamisasiakirja, hakemus, ehdotus ehdokas
listaksi, puolueen ilmoitus sekä ilmoitukset yh
teislistasta ja vaaliliitosta on laadittava oikeusmi
nisteriön vahvistaman kaavan mukaisesti. 

4 luku. 

Kunnan keskusvaalilautakunnan valmistavat 
toimenpiteet vaaleja varten. 

33 §. 
Kunnan keskusvaalilautakunta kokoontuu pu

heenjohtajan kutsusta viimeistään elokuun 22 
päivänä ja sen jälkeen syyskuun 3, 11 ja 14 
päivänä, vaaleja edeltävänä päivänä, toisena vaa
lipäivänä, vaalien jälkeisenä päivänä ja 5. päivänä 
vaalien jälkeen sekä muulloinkin, milloin asian 
käsittely sitä vaatii. 

34 §. 
Ensimmäisessä kokouksessa valitaan kunnan 

keskusvaalzlautakunna//e sihteeri ja päätetään 
kuulutuksesta, jossa on mainittava, montako val
tuutettua valitaan, kenelle, minä päivinä ja kel
lonaikoina sekä missä paikassa keskusvaalilauta
kunnalle tarkoitetut vaaleja koskevat asiakirjat on 
annettava. 

39 §. 

Jos ehdokas on valtuutettujen vaaleissa asetettu 
myös toisen valitsijayhdistyksen tai toisen puo
lueen ehdokkaaksi eikä 36 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua ilmoitusta ehdokkaan poistamisesta 
ole määräajassa tehty taikka jos ehdokas on 
kuollut, on ehdokkaan nimi poistettava ehdokas
listojen yhdistelmästä. 

41 §. 
Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee saattaa 

ehdokaslistojen yhdistelmä äänioikeutettujen tie
doksi sillä tavalla, kuin kunnalliset ilmoitukset 
kunnassa julkaistaan, ja lisäksi keskusvaalilauta
kunnan kokoushuoneistossa julkaistavalla ilmoi
tuksella. Riittävä määrä yhdistelmiä on syyskuun 
24 päivään mennessä toimitettava kunnallishalli-

Ehdotus 

32 § 
Edellä 21, 24, 25, 28 ja 29 §:ssä tarkoitetut 

perustamisasiakirja, hakemus, ehdotus ehdokas
listaksi, suostumus ja vakuutus, puolueen ilmoi
tus sekä ilmoitukset yhteislistasta ja vaaliliitosta 
on laadittava oikeusministeriön vahvistaman kaa
van mukaisesti. 

4 luku 

Kunnan keskusvaalilautakunnan valmistavat 
toimenpiteet vaaleja varten 

33 § 
Kunnan keskusvaalilautakunta kokoontuu pu

heenjohtajan kutsusta hyvissä ajoin ennen vaale
ja, kuitenkin viimeistään elokuun 19 päivänä ja 
sen jälkeen syyskuun 3, 11 ja 14 päivänä, vaaleja 
edeltävänä perjantaina, toisena vaalipäivänä, vaa
lien jälkeisenä päivänä ja 5. päivänä vaalien 
jälkeen sekä muulloinkin, milloin asiain käsittely 
sitä vaatii. 

34 § 
Ensimmäisessä 33 §:ssä tarkoitetussa kokouk

sessa päätetään kuulutuksesta, jossa on mainitta
va, montako valtuutettua valitaan, kenelle, minä 
päivinä ja kellonaikoina sekä missä paikassa kun
nan keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut vaaleja 
koskevat asiakirjat on annettava. 

39 § 

jos 36 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauk
sessa asiamies ei ole määräajassa tehnyt ilmoitusta 
ehdokkaan poistamisesta tai jos ehdokas on kuol
lut, on ehdokkaan nimi poistettava ehdokaslisto
jen yhdistelmästä. 

41 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee saattaa 

ehdokaslistojen yhdistelmä tai siinä olevat tiedot 
taikka tieto siitä, missä yhdistelmä on nähtävänä, 
äänioikeutettujen tiedoksi sillä tavalla, kuin kun
nalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, ja lisäk
si keskusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa 
julkaistavalla ilmoituksella. Riittävä määrä yhdis-
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tukselle ja hyvissä ajoin ennen vaaleja kunnan 
vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheen
johtajille sekä kunnan alueella ennakkoäänestys
paikoiksi määrättyjen posti- ja lennätinlaitoksen 
toimipaikkojen vaalitoimitsijoille. Niitä on myös 
pidettävä kunnan jäsenten saatavissa. 

42 §. 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on toimitetta

va vaalilautakunnille tarpeellinen määrä oikeus
ministeriön painattamia äänestyslippuja suljetus
sa päällyksessä, johon on merkittävä siinä olevien 
äänestyslippujen määrä. 

Äänestyslipun on oltava vakiokokoa 148 x 
210 mm, ja sen sisäpuolelle on painettava otsake, 
jossa mainitaan, missä vaaleissa sitä on käytettä
vä, sekä lisäksi viivalla merkitty ympyrä, joka on 
halkaisijaltaan 90 mm ja joka lippua kokoontai
tettaessa jää taittamattomaksi. Keskellä ympyrää 
tulee olla selvästi havaittava merkintä: N:o sen 
ehdokkaan numeron merkitsemistä varten, jonka 
hyväksi äänestäjä tahtoo antaa äänensä. 

Äänestyslippuihin käytettävän paperin on olta
va valkeata ja laadultaan sellaista, ettei se vaaran
na vaalisalaisuuden säilymistä. Niiden tulee olla 
siten tehtyjä, että selvästi näkyy, miten ne on 
kokoon taitettava, eikä niissä saa olla mitään 
muuta, kuin mitä edellä on säädetty. 

6 luku. 

V aalitoimitus. 

44 §. 

Vaalitoimitus on kunnan keskusvaalilautakun
nan toimesta saatettava tiedoksi sillä tavalla kuin 
kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Il
moituksessa on mainittava vaaliajat ja äänestys
alueiden äänestyspaikat. Kuulutus voidaan antaa 
10 §:n 3 momentissa tarkoitetun kuulutuksen 
yhteydessä. 

Ehdotus 

telmiä on syyskuun 24 päivään mennessä toimi
tettava kunnanhallitukselle ja hyvissä ajoin ennen 
vaaleja kunnan vaalilautakuntien ja vaalitoimi
kuntien puheenjohtajille sekä kunnan alueella 
ennakkoäänestyspaikoiksi määrättyjen posti- ja 
telelaitoksen toimipaikkojen vaalitoimitsijoille. 
~iitä on myös pidettävä kunnan jäsenten saata
vtssa. 

42 § 
Tässä luvussa tarkoitettuun kunnan keskusvaa

lilautakunnan päätökseen ei saa hakea erikseen 
muutosta. 

6 luku 

Vaalitoimitus 

44 § 

Vaalitoimitus on kunnan keskusvaalilautakun
nan saatettava tiedoksi sillä tavalla kuin kunnalli
set ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitukses
sa on mainittava vaaliajat ja äänestysalueiden 
äänestyspaikat. Ilmoitus voidaan antaa 11 §:n 3 
momentissa tarkoitetun tlmoituksen yhteydessä. 

46 a § 
Vaaleissa käytettävä äänestys 1 ip p u on 

painettava valkealle paperrfle. Äänestysltpusta on 
käytävä selvästi tfmi, miten se taitelaan kokoon, 
ja sen on turvattava vaalisalaisuuden sätfyminen. 
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48 §. 
Jokaisella äänestyspaikalla tulee olla saapuvilla 

erityinen vaalilautakunnan ottama, käsivarsinau
halla varustettu vaaliavustaja, joka äänestäjän 
pyynnöstä avustaa häntä merkinnän tekemisessä 
äänestyslippuun. 

Sokea äänestäjä saa käyttää äänestysmerkinnän 
tekemisessä apuna valitsemaansa henkilöä. 

51 §. 

Joka haluaa äänestää vaalitoimituksessa, il
moittautukoon vaalilautakunnalle saadakseen ää
nestyslipun. Vaalilautakunnan tulee huolehtia 
siitä, ettei äänestäjä saa äänestyslippua, ennen 
kuin on todettu, että hänet on merkitty äänioi
keutettuna vaaliluetteloon. 

52 §. 
Äänestäjän on merkittävä äänestyslipussa ole

vaan ympyrään sen ehdokkaan numero, jonka 
hyväksi hän antaa äänensä, niin selvästi, ettei 
epätietoisuutta voi syntyä siitä, ketä ehdokasta 
hän tarkoittaa. Merkintä on tehtävä äänestysko
pissa siten, että vaalisalaisuus säilyy. 

53 §. 
Äänestäjän, joka on tehnyt merkintänsä äänes

tyslippuun, tulee antaa se kokoon taitettuna 
vaalilautakunnalle leimattavaksi ja panna leimat
tu äänestyslippu vaaliuurnaan. 

Ehdotus 

Äänestyslipun on oltava vakiokokoa 148 x 
210 mm, ja sen sisäpuolelle on painettava otsik
ko, jossa mainitaan, missä vaaleissa sitä on käy
tettävä, sekä lisäksi vzivalla merkitty ympyrä, joka 
on halkaiszjaltaan 90 mm ja joka lippua kokoon 
taitettaessa jää taittamattomaksi. Keskellä ympy
rää tulee olla selvästi havaittava merkintä N:o 
sen ehdokkaan numeron merkitsemistä varten, 
jonka hyväksi äänestäjä tahtoo antaa äänensä. 
Äänestyslipussa ei saa olla muuta kuin mitä 
edellä on säädetty. 

Oikeusministeriö painattaa äänestysliput ja lä
hettää tarpeellisen määrän mitä kuntien keskus
vaalzlautakunmlle toimitettaviksi edelleen vaali
lautakunnille. 

48 § 
Jokaisella äänestyspaikalla tulee olla saapuvilla 

vaalilautakunnan nimeämä, käsivarsinauhalla va
rustettu vaaliavustaja, joka äänestäjän pyynnöstä 
avustaa häntä merkinnän tekemisessä äänestyslip
puun. 

Vammainen, jonka kyky tehdä äänestysmer
kintä on oleellisesti heikentynyt, saa käyttää 
äänestysmerkinnän tekemisessä apuna valitse
maansa henkilöä. 

51 § 

Äänestäjän on zlmoittauduttava äänestyspai
kalla vaalzlautakunnalle, jonka tulee huolehtia 
siitä, ettei äänestäjä saa äänestää ennen kuin 
hänet on todettu äänioikeutetuksi. 

52 § 
Äänestäjän on merkittävä äänestyslippuun sen 

ehdokkaan numero, jonka hyväksi hän antaa 
äänensä, niin selvästi, ettei voi syntyä epätietoi
suutta siitä, ketä ehdokasta hän tarkoittaa. Mer
kintä on tehtävä äänestyskopissa siten, että vaali
salaisuus säilyy. 

53 § 
Äänestäjän, joka on tehnyt merkintänsä äänes

tyslippuun, on annettava äänestyslippu kahtia 
taitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi. Lei
ma on lyötävä keskelle taitetun äänestyslipun 
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55 §. 
Kun vaalitoimitus keskeytetään ensimmäisenä 

vaalipäivänä, on vaaliuurna suljettava puheen
johtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään yh
den muun jäsenen sineteillä ja pantava varmaan 
talteen. Vaaliluettelo ja sen aakkosellinen hake
mista on niin ikään sen jälkeen, kun äänioikeut
taan käyttäneiden lukumäärä on laskettu, samal
la tavoin sinetöityinä pantava varmaan talteen. 
Toimitusta jatkettaessa vaalilautakunnan on en
nen sinettien poistamista tarkastettava, että ne 
ovat eheät. 

56 §. 

Vaalilautakunnan on suoritettava äänestyslip
pujen laskeminen ja järjestäminen keskeytyksettä 
loppuun. 

Aänestysliput, ryhmitettyinä siten kuin edellä 
on sanottu, pannaan sen jälkeen kestävään pääl
lykseen, jonka puheenjohtaja tai varapuheenjoh
taja ja vähintään yksi muu jäsen sineteillään 
huolellisesti sulkevat. Päällykseen merkitään kun
nan keskusvaalilautakunnan osoite, lähetyksen 
sisältö ja lähettäjä. 

Ehdotus 

kääntöpuolta. Äänestäjän on sen jälkeen pantava 
äänestyslippu vaaliuurnaan. 

55 § 
Kun vaalitoimitus keskeytetään ensimmäisenä 

vaalipäivänä, on vaaliuurna suljettava sinetöimät
Iä se oikeusministeriön määräämällä tavalla ja 
pantava varmaan talteen. Vaaliluettelo ja hake
mistakortista on niin ikään sen jälkeen, kun 
äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä on las
kettu, samalla tavalla sinetöityinä pantava var
maan talteen. Toimitusta jatkettaessa vaalilauta
kunnan on ennen sinetöinnin poistamista tarkas
tettava, että sinetöinti on ehjä. 

56 § 

Vaalilautakunnan on suoritettava äänestyslip
pujen laskeminen ja järjestäminen keskeytyksettä 
loppuun. Lautakunnalla on oikeus tarvittaessa 
ottaa avukseen laskentahenkzlökuntaa. 

Äänestysliput, ryhmite/tyinä siten kuin edellä 
on sanottu, pannaan sen jälkeen kestävään pääl
lykseen, joka suljetaan huolellisesti sinetöimällä 
se oikeusministeriön määräämällä tavalla. Pääl
lykseen merkitään kunnan keskusvaalilautakun
nan osoite, lähetyksen sisältö ja lähettäjä. 

57 §. 
Vaalilautakunnan on määrättävä yksi jäsenis

tään pitämään vaalipöytäkirjaa, johon merkitään: 

3) vaaliavustajat ja sokeain käyttämät, heidän 
itse valitsemansa avustajat; 

Pöytäkirjaan on painettava käytettyjen sinet
tien painojäljet sekä liitettävä vaalilautakunnalle 
annetut 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetut asia
miesten valtuuttamien henkilöiden valtakirjat. 

3) vaaliavustajat sekä vammaisten käyttämät, 
heidän itse valitsemansa avustajat; 

Pöytäkirjaan on liitettävä vaalilautakunnalle 
annetut 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetut asia
miesten valtuuttamien henkilöiden valtakirjat. 

57 a § 
jos perustellusti voidaan olettaa, että kunnan 

jonkin äänestysalueen äänestyspaikalla tulee ää
nestämään enintään 25 henkzlöä ja vaalisalaisuus 
siitä syystä voi vaarantua, kunnan keskusvaalilau
takunnan on hyvissä ajoin ennen vaaleja määrät
tävä, että tå"/laisen äiinestysalueen ja kunnan 
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58 §. 
Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapu

heenjohtajan ja yhden muun jäsenen on toimi
tuksen päätyttyä viipymättä vietävä kunnan kes
kusvaalilautakunnalle tai lähimpään postitoimi
pazkkaan 56 ja 57 §:ssä mainitut kunnan keskus
vaalilautakunnalle osoitetut lähetykset. 

7 luku. 

Ennakkoäänestys. 

59 §. 
Äänioikeutettu henkilö, joka on hoidettavana 

sairaalassa, kunnalliskodissa, vanhainkodissa, sai
raskodissa tai invaliidihuoltolaissa (907 1 46) tar
koitetussa erityishuoltolaitoksessa tahi otettu työ
laitokseen, päihdyttävien aineiden väärinkäyttä
jien huoltolaan tai rangaistuslaitokseen, joita täs
sä laissa sanotaan laitoksiksi, taikka joka 44 §:ssä 
tarkoitettuina vaalipäivinä muusta syystä toden
näköisesti on estynyt käyttämästä äänioikeuttaan 
sen äänestysalueen vaalitoimituksessa, jonka vaa
liluetteloon hänet on merkitty, saa äänestää en
nakolta niin kuin tässä luvussa säädetään. 

60 §. 
Ennakkoäänestys tapahtuu asetuksella määrät

tävissä posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikoissa 
sekä 59 §:ssä tarkoitetuissa laitoksissa (ennakko
äänestyspaikat). 

61 §. 
Äänestyksen järjestämisestä posti- ja lennätin

laitoksen toimipaikassa huolehtii asianomaisen 

Ehdotus 

jonkin muun äänestysalueen äänestyslippuja ei 
tarkasteta vaalilautakunnassa, vaan kunnan kes
kusvaalzlautakunnassa. Tämän vuoksi näiden vaa
ltlautakuntien on sen jälkeen, kun äänestysliput 
vaalisalaisuus säilyttäen on otettu vaaliuurnasta ja 
niiden lukumäärä laskettu, suljettava liput pääl
lykseen siten kuin 56 §:n 4 momentissa on 
säädetty. Vaalipöytäkirjaan on tehtävä tästä joh
tuvat merkinnät. 

58 § 
Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapu

heenjohtajan ja yhden muun jäsenen on yhdessä 
viipymättä vietävä kunnan keskusvaalilautakun
nalle 56 tai 57 a §:ssä sekä 57 §:ssä mainitut 
kunnan keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähe
tykset. Kunnan keskusvaalzlautakunta voi kuiten
kin määrätä lähetysten muunlaisesta toimittami
sesta. 

7 luku 

Ennakkoäänestys 

59 § 
Äänioikeutettu henkilö, joka on hoidettavana 

sairaalassa, kunnalliskodissa, vanhainkodissa, sai
raskodissa tai invaliidihuoltolaissa (907 1 46) tar
koitetussa erityishuoltolaitoksessa, palvelutalossa 
tai sitä vastaavassa palveluasuntolaryhmässä tahi 
otettu työlaitokseen, päihdyttävien aineiden vää
rinkäyttäjien huoltolaan tai rangaistuslaitokseen, 
joita tässä laissa sanotaan laitokszksi, taikka joka 
44 §:ssä tarkoitettuina vaalipäivinä muusta syystä 
todennäköisesti on estynyt käyttämästä äänioi
keuttaan sen äänestysalueen vaalitoimituksessa, 
jonka vaaliluetteloon hänet on merkitty, saa 
äänestää ennakolta niin kuin tässä luvussa sääde
tään. 

60 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu asetuksella määrät

tävissä posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa sekä 
59 §:ssä tarkoitetuissa laitoksissa (ennakkoäänes
tyspazkat). 

61 § 
Äänestyksen järjestämisestä posti- ja telelaitok

sen toimipaikassa huolehtii postipiirin päällikön 
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postipiirin päällikön määräämä virkamies (vaali
toimitsija) ja laitoksessa 5 §:ssä tarkoitettu vaali
toimikunta. 

62 §. 
Ennakkoäänestys aloitetaan 20. päivana ennen 

vaaleja ja lopetetaan vaaleja edeltävänä keskiviik
kona kello 16. 

63 §. 
Ennakkoäänestys tapahtuu posti- ja lennätin

laitoksen toimipaikassa sen säännönmukaisena 
aukioloazkana jokaisena sellaisena arkipäivänä, 
jolloin toimipaikka on yleisöä varten säännönmu
kaisesti avoinna, taikka posti- ja lennätinhallituk
sen määräämänä muuna aikana. Laitoksessa en
nakkoäänestys tapahtuu sen mukaan, kuin vaali
toimikunta määrää, ennakkoäänestyksen lopetta
mispäivänä tai sitä edeltävänä päivänä sekä yhte
nä muuna päivänä toimikunnan määrääminä 
aikoina. 

64 §. 
Kunnan keskusvaalilautakunnalle on 14 päivää 

ennen ennakkoäänestyksen alkamista ilmoitetta
va kunnan alueella ennakkoäänestyspaikoiksi 
määrätyissä posti- ja lennätinlaitoksen toimipai
koissa olevan vaalitoimitsijan nimi ja virka-asema 
tai tehtävä sekä kellonajat, jolloin ennakkoäänes
tys tapahtuu. llmoitus on asianomaisen postipii
rin päällikön tehtävä. 

Kunnan alueella ennakkoäänestyspaikkoina 
olevat posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikat ja 
äänestysajat niissä on kunnan keskusvaalilauta
kunnan toimesta saatettava tiedoksi sillä tavalla 
kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkais
taan. 

66 §. 
Ennakkoäänestyksessä on käytettävä 42 §:ssä 

tarkoitettua äänestyslippua sekä vaalikuorta, lä
hetekirjettä ja lähetekuorta, jotka valmistetaan ja 
painetaan oikeusministeriön toimesta. 

68 §. 

Äänestäjän pyynnöstä on vaalitoimitsijan ja 
vaalitoimikunnan jäsenen avustettava häntä ää
nestämisessä. Sakealla äänestäjällä on oikeus 

Ehdotus 

määräämä virkamies (vaalitoimitsija) ja laitokses
sa 5 §:ssä tarkoitettu vaalitoimikunta. 

62 § 
Ennakkoäänestys aloitetaan 18. päivänä· ja lo

petetaan 5. päivänä ennen vaaleja. 

63 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu posti- ja telelaitok

sen toimipaikassa jokaisena arkipäivänä sinä aika
na, jolloin toimipaikka on yleisöä varten avoinna, 
taikka posti- ja telehallituksen määräämänä muu
na aikana. Laitoksessa ennakkoäänestys tapahtuu 
sen mukaan, kuin vaalitoimikunta määrää, en
nakkoäänestyksen lopettamispäivänä tai sitä edel
tävänä päivänä sekä yhtenä muuna päivänä toi
mikunnan määrääminä aikoina. 

64 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnalle on 14 päivää 

ennen ennakkoäänestyksen alkamista ilmoitetta
va kunnan alueella ennakkoäänestyspaikoiksi 
määrätyissä posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa 
olevan vaalitoimitsijan nimi ja virka-asema tai 
tehtävä sekä kellonajat, jolloin ennakkoäänestys 
tapahtuu. Ilmoitus on postipiirin päällikön teh
tävä. 

Kunnan alueella ennakkoäänestyspaikkoina 
olevat posti- ja telelaitoksen toimipaikat ja äänes
tysajat niissä on kunnan keskusvaalilautakunnan 
saatettava tiedoksi sillä tavalla kuin kunnalliset 
ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus voi
daan antaa 11 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
zlmoituksen yhteydessä. 

66 § 
Ennakkoäänestyksessä on käytettävä 46 a §:ssä 

tarkoitettua äänestyslippua sekä vaalikuorta, 
lähetekirjettä ja lähetekuorta, jotka valmistuttaa 
oikeusministeriö. 

68 § 

Äänestäjän pyynnöstä on vaalitoimitsijan ja 
vaalitoimikunnan jäsenen avustettava häntä ää
nestämisessä. Vammaisella, jonka kyky tehdä 
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käyttää äänestyksessä apuna valitsemaansa henki
löä. Näistä avustajista on voimassa, mitä vaali
avustajasta 48 §:n 4 ja 5 momentissa on säädetty. 

70 §. 

Ehdotus 

äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, on 
oikeus käyttää äänestyksessä apuna valitsemaansa 
henkilöä. Näistä avustajista on voimassa, mitä 
vaaliavustajasta 48 §:n 4 ja 5 momentissa on 
säädetty. 

70 § 

Lähetekirjeen tulee sisältää: 

1) äänestäjän selitys siitä, että hän itse vaalisa
laisuuden säilyttäen on täyttänyt äänestyslipun ja 
sen leimattuna sulkenut vaalikuoreen; 

2) ilmoitus äänestäjän täydellisestä nimestä ja, 
milloin nimi on muutettu tai muuttunut, myös 
entisistä nimistä, ammatista tai toimesta, synty
mäajasta ja -paikasta sekä nykyisestä asuinpaikas
ta ja postiosoitteesta; 

3) ilmoitus kunnasta, missä äänestäjä on mer
kitty vaaliluetteloon tai missä hänet on vaali
vuonna henkikirjoitettu, ja asuinpaikasta siellä 
sekä äänestysalueen numero tai nimi, jos äänestä
;a sen varmasti tietää; sekä 

4) zlmoitus syystä, minkä vuoksi äänestäjä to
dennäköisesti on estynyt käyttämästä ääniozkeut
taan vaalipäivinä vaalitoimituksessa siinä äänes
tysalueessa, missä hänet on merkitty vaalzluette
loon. 

Äänestäjän, joka luovuttaa lähetekirjeeseen lii
tettäväksi 11 §:ssä tarkoitetun ilmoituskortin, ei 
tarvitse erikseen antaa edellä 2 momentin 2 ja 3 
kohdassa mainittuja tietoja. 

Lähetekuoreen merkitäå'n osoite lähetekirjeen 
mukaan. 

71 §. 
Äänestäjän on esitettävä äänestyslippu taitettu

na vaalitoimitsijalle ja laitoksessa vaalitoimikun
nalle leimattavaksi sekä välittömästi sen jälkeen 
näiden nähden suljettava se vaalikuoreen. Myös 
vaalzkuon· on leimattava, mutta muita merkintö
jä siihen ei saa ennakkoäänestyksessä tehdä. Ää
nestäjän on vaalitoimitsijan ja laitoksessa vaalitoi
mikunnan läsnä ollessa omakätisesti allekirjoitet
tava täytetty lähetekirje ja annettava se sekä 
ilmoituskortti, jos hänellä sellainen on, vaalitoi
mitsijalle tai vaalitoimikunnalle. 

Leimasimena, jolla äänestyslippu ;a vaalikuon· 
on leimattava, käytetään 53 §:n 3 momentissa 
tarkoitettua vaalileimasinta. 

12 1683011445 

1) äänestäjän selitys siitä, että hän itse vaalisa
laisuuden säilyttäen on täyttänyt äänestyslipun ja 
sulkenut sen leimattuna vaalikuoreen; 

2) ilmoitus äänestäjän täydellisestä nimestä ja, 
milloin nimi on muutettu tai muuttunut, myös 
entisistä nimistä, henkzlötunnuksesta tai synty
maajasta, syntymäkatzkunnasta ;a nykyisestä 
osoitteesta; sekä 

3) ilmoitus kunnasta, jossa äänestäjä on mer
kitty vaaliluetteloon tai jossa hänet on vaalivuon
na henkikirjoitettu, ja osoitteesta siellä. 

Äänestäjän, joka luovuttaa lähetekirjeeseen lii
tettäväksi 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoi
tuskortin, on annettava vain 2 momentin 1 
kohdassa mainittu selitys. 

(4 mom. kumotaan.) 

71 § 
Äänestäjän on esitettävä äänestyslippu taitettu

na vaalitoimitsijalle ja laitoksessa vaalitoimikun
nalle leimattavaksi sekä välittömästi sen jälkeen 
näiden nähden suljettava se vaalikuoreen. Vaali
kuoreen ei saa tehdä merkintö;a. Äänestäjän on 
vaalitoimitsijan ja laitoksessa vaalitoimikunnan 
läsnä ollessa omakätisesti allekirjoitettava täytetty 
lähetekirje ja annettava se sekä ilmoituskortti, 
jos hänellä sellainen on, vaalitoimitsijalle tai 
vaali toimikunnalle. 

Leimasimena, jolla äänestyslippu on leimatta
va, käytetään 53 §:n 3 momentissa tarkoitettua 
vaalileimasinta. 
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72 §. 
Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan puheen

johtajan on lähetekirjeessä todistettava, että ää
nestys on tapahtunut 68-71 §:ssä säädetyin 
tavoin. Todistus on päivättävä sekä varustettava 
vaalitoimitsijan tai vaalitoimikunnan puheenjoh
tajan allekirjoituksella ja ilmoituksella ennakko
äänestyspaikasta. Vaalikuori ja lähetekirje on tä
män jälkeen suljettava lähetekuoreen. 

Ennakkoäänestyspaikassa äänestäjistä on pidet
tävä oikeusministeriön painattamaa lomaketta 
käyttäen luetteloa, johon merkit/iän äänestäjän 
nimi, se kunta, jossa äänestäjä tfmoituksensa 
mukaan on merkitty vaaltluetteloon, sekä päivä, 
jolloin ennakolta äå'nestå'minen on tapahtunut. 

74 §. 
Kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet 

ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria 
avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, 
että vaaleja edeltävänä lauantaina ennen kello 12 
saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään 
niissä käsitellä. 

Jollei ennakolta äänestänyttä henkilöä ole mer
kitty vaaliluetteloon äänioikeutetuksi tai jos käy 
ilmi, että hän on kuollut, tahi jos lähetekirje on 
niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti 
voida päätellä, kuka henkilö on äänestänyt, taik
ka jos vaalikuori on avonainen tahi leimaamaton 
tai siihen on tehty äänestäjää tahi ehdokasta 
koskeva taikka muu asiaton merkintä, on äänes
tys jätettävä huomioon ottamatta. Tästä on teh
tävä merkintä kokouksessa pidettävään pöytäkir
jaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta 
jätetty vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen. 

Keskusvaaltfautakuntaan 1 momentissa maini
tun määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret on 
avaamatta jätettävä huomioon ottamatta. 

8 luku. 

Äänten laskeminen ja vaalien tuloksen 
vahvistaminen. 

75 §. 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä 

laskemaan ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä 

Ehdotus 

72§ 
Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan puheen

johtajan on lähetekirjeessä todistettava, että ää
nestys on tapahtunut 68-71 §:ssä säädetyin 
tavoin. Todistus on päivättävä sekä varustettava 
vaalitoimitsijan tai vaalitoimikunnan puheenjoh
tajan allekirjoituksella ja ilmoituksella kunnasta, 
jossa äänestys on tapahtunut. Vaalikuori ja lähe
tekirje on tämän jälkeen suljettava lähetekuo
teen. 

Ennakkoäänestyspaikassa äänestäjistä on pidet
tävä luetteloa. Oikeusministeriö painattaa lomak
keen luetteloa varten ja antaa luettelon laatimi
sesta tarkemmat ohjeet. 

74 § 
Kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet 

ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaalikuoria 
avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, 
että vaaleja edeltävänä perfantaina ennen kello 
19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään 
niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet lä
hetekuoret jätetään avaamatta huomioon otta
matta. 

Jos ennakolta äänestänyttä henkilöä ei ole 
merkitty vaaliluetteloon äänioikeutetuksi tai jos 
käy ilmi, että hän on kuollut, tahi jos lähetekirje 
on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti 
voida päätellä, kuka henkilö on äänestänyt, taik
ka jos vaalikuori on avonainen tai siihen on tehty 
äänestäjää tahi ehdokasta koskeva taikka muu 
asiaton merkintä, on äänestys jätettävä huomioon 
ottamatta. Tästä on tehtävä merkintä kokoukses
sa pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä 
huomioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekir
jeineen ja -kuorineen. 

(4 mom. kumotaan.) 

8 luku 

Äänten laskeminen ja vaalien tuloksen 
vahvistaminen 

75 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on 

vaalipäivänä kokouksessa, joka voidaan 
toisena 
aloittaa 
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toisena vaalipäivänä kokouksessa, joka voidaan 
aloittaa aikaisintaan kello 16. Tällöin avataan 
74 §:n 5 momentissa tarkoitetut vaalikuoret. Ne 
äänestysliput, jotka mitättöminä on jätettävä 
huomioon ottamatta, erotetaan eri ryhmäksi. 
Muut äänestysliput järjestetään siten, että kunkin 
ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat eri ryhmä
nä, ja kussakin ryhmässä olevien äänestyslippujen 
lukumäärä lasketaan. 

76 §. 
Vaalien jälkeisenä päivänä kello 9 kunnan 

keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä tarkasta
maan vaalitoimituksessa annettuja äänestyslippu
ja ja vaalilautakuntien laskelmia sekä tällöin 
päätettävä, mitkä äänestysliput mitättöminä on 
jätettävä huomioon ottamatta. Sen jälkeen kes
kusvaalilautakunnan on laskettava erikseen kun
kin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänestyksessä ja 
vaalitoimituksessa annettujen hyväksyttyjen ää
nien kokonaismäärä. 

82 §. 
Valtuutetuille valitaan varajäseniä siten kuin 

kunnallislain 38 § :ssä on säädetty. 
Jos valtuuston toimikauden aikana on kutsut

tava valtuutetun sijaan varajäsen, mutta varajäse
niksi määrättyjä ei enää ole, kunnan keskusvaali
lautakunnan on valtuuston puheenjohtajan 
pyynnöstä määrättävä uusia varajäseniä kunnallis
lain 38 §:n mukaisesti. 

88 §. 

Kukin valtuutetuksi valittu merkitään pöytä
kirjaan ilmoittamalla hänen nimensä ja arvonsa, 
ammattinsa tai toimensa sekä asuinparkkansa 
~amoin kuin hänen saamansa vertausluvut ja 
äänimäärä. 

Ehdotus 

aikaisintaan kello 16, ryhdyttävä tarkastamaan 
ennakkoäänestyksessä annettuja 74 §:n 5 mo
mentissa tarkoitetuissa vaalikuorissa olevia äänes
tyslippuja. Mitäitäminä huomioon ottamatta jä
tettävä! äänestysliput erotetaan eri ryhmäksi. 
Muut äänestysliput järjestetään siten, että kunkin 
ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat eri ryhmä
nä. Kussakin ryhmässä olevien äänestyslippujen 
lukumäärä lasketaan. 

76 § 
Vaalien jälkeisenä päivänä kello 9 kunnan 

keskusvaalilautakunnan on ryhdyttävä tarkasta
maan vaalitoimituksessa annettuja äänestyslippu
ja ja vaalilautakuntien laskelmia sekä tällöin 
päätettävä, mitkä äänestysliput on mitättöminä 
jätettävä huomioon ottamatta. Jos äänestyslrput 
kunnan joissakin äänestysalueissa on 57 a §:ssä 
mainitusta syystä jätetty tarkastamatta, kunnan 
keskusvaalilautakunnan on vaalisalaisuus säilyt
täen yhdistettävä ne ja sen jälkeen laskettava ja 
tarkastettava ne sekä laadittava tästä tarpeelliset 
tiedot sisältävä pöytäkirja, joka on liitettävä yh
teen mainittujen äänestysalueiden vaalrPöytäkir
jojen kanssa. Sen jälkeen keskusvaalilautakunnan 
on laskettava erikseen kunkin ehdokkaan hyväksi 
ennakkoäänestyksessä ja vaalitoimituksessa annet
tujen hyväksyttyjen äänien kokonaismäärä. 

82 § 
Valtuutetuille valitaan varajäseniä siten kuin 

kunnallislain 39 §:ssä on säädetty. 
Jos valtuuston toimikauden aikana on kutsut

tava valtuutetun sijaan varajäsen. mutta varajäse
niksi määrättyjä ei enää ole, kunnan keskusvaali
lautakunnan on valtuuston puheenjohtajan 
pyynnöstä määrättävä uusia varajäseniä kunnallis
lain 39 §:n mukaisesti. 

88 § 

Kukin valtuutetuksi valittu merkitään pöytä
kirjaan ilmoittamalla hänen nimensä ja arvonsa, 
ammattinsa tai toimensa sekä hänen saamansa 
vertausluku ja äänimäärä. 
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90 §. 
Äänestysliput ja kappale ehdokaSlistojen yhdis

telmää on pantava päällykseen, joka suljetaan 
kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan 
tai varapuheenjohtajan sinetillä, sekä säilytettävä, 
kunnes seuraavat kunnallisvaalit on toimitettu. 

Lopulliset laskelmat on yhdistettävä keskusvaa
lilautakunnan puheenjohtajan sinettisiteellä sekä 
säilytettävä pöytäkirjan liitteenä. 

9 luku. 

Vaaleista valittamine;z. 

91 §. 
Valtuutettujen vaaleihin saa jokainen hakea 

muutosta sillä perusteella, että hänen yksityistä 
oikeuttaan on loukattu, ja kunnan jäsen myös 
sillä perusteella, että vaalit on toimitettu laista 
poikkeavassa järjestyksessä. 

Muutosta kunnan keskusvaalilautakunnan pää
tökseen haetaan kirjallisella valituksella läänin
hallitukselta 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien 
tulos 85 §:n 2 momentin mukaan on julkaistu. 

Valituksen johdosta vaatikoon lääninhallitus 
kunnan keskusvaalilautakunnalta l_ausunnon ja 
valituksenalaisen päätöksen sekä, JOS muutosta 
on haettu keskusvaalilautakunnan vaaleihin val
mistavaa toimenpidettä koskevaan päätökseen, 
myös tuon päätöksen, mikäli niitä ei ole valituk
seen liitetty, viran puolesta oikeiksi todistettuina 
pöytäkirjanotteina, joihin on merkittävä vaalien 
tuloksen julkaisemispäivä, sekä ne tiedot ja selvi
tykset, jotka valituksen johdosta katsotaan tar
peellisiksi. 

Valitus on käsiteltävä kiireellisenä. 

Ehdotus 

90 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on pantava 

äänestysliput ja kappale ehdokaslistojen yhdistel
mää päällykseen, joka sinetöidään oikeusministe
riön määräämällä tavalla. Ne on säilytettävä, 
kunnes lähinnä seuraavat kunnallisvaalit on toi
mitettu. Lopulliset laskelmat on sätlytettävä pöy
täkirjan liitteenä. 

9 luku 

Vaaleista valittaminen 

91 § 
Valtuutettujen vaaleihin saa jokainen hakea 

muutosta sillä perusteella, että hänen oikeuttaan 
on loukattu. 

Kunnan jäsen saa hakea valtuutettujen vaalei
hin muutosta myös sillä perusteella, että vaalit 
on toimitettu virheeilisessä järjestyksessä. 

91 a § 
Muutosta haetaan kunnan keskusvaalilauta

kunnan päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvis
tettu, kirjallisella valituksella lääninoikeudelta 14 
päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos 85 §:n 2 
momentin mukaan on julkaistu. 

Valituksen johdosta lääninoikeuden on hankit
tava kunnan keskusvaalilautakunnan lausunto 
sekä ne tiedot ja selvitykset, jotka katsotaan 
tarpeellisiksi. jos päätöstä, josta valitetaan, ei ole 
lzitetty valitukseen, hankkzi"läåninoikeus sen kes
kusvaali/autakunnalta viran puolesta oikeaksi to
distettuna jäljennöksenä, johon on merkittävä 
vaalien tuloksen julkaisemispäivä. jos valitus pe
rustuu vaaleihin valmistavaa toimenpidettä kos
kevaan keskusvaalzlautakunnan päätökseen, on 
lääninoikeuden vastaavasti tarvittaessa hankittava 
myös tämä päätös. 

Valitus on käsiteltävä kiireellisenä. 

91 b § 
jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpide on 

ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on ilmeisesti 
saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, kunnassa 
on määrättävä toimitettaviksi uudet vaalit, jollei 
vaalien tulos ole oikaistavissa. 
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92 §. 
Lääninhallituksen päätöksestä on annettava 

tieto paitsi valittajalle myös kunnan keskusvaa
lautakunnalle. 

Lääninhallituksen päätöksestä saa valittaa kor
keimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksi saamisesta. 

93 §. 
Jos valituksen johdosta määrätään tOimitetta

viksi uudet vaalit, kunnan keskusvaalilautakun
nan on viipymättä ryhdyttävä niiden toimeenpa
nemiseen. Vaaleissa käytetään silloin voimassa 
olevia vaaliluetteloita. Kumotuissa vaaleissa vali
n!i.ksi tulleet valtuutetut pysyvät toimissaan, 
kunnes uusien vaalien tulos on julkaistu. 

10 luku. 

Erityisiä säännöksiä. 

94 §. 
Jos valtuutettujen luku jää alle kolmen neljän

neksen säädetystä määrästä, valtuuston puheen
johtajan on lääninhallituksen välityksin saatetta
va asia oikeusministeriön tietoon. Ministeriö voi 

Ehdotus 

jos kunnan keskusvaalilautakunta on vaalien 
tulosta vahvistaessaan menetellyt lainvastaisesti ja 
lainvastaisuus on vaikuttanut vaalien tulokseen, 
on vaalien tulosta oikaistava. 

92 § 
Lääninoikeuden päätös on annettava erikseen 

tiedoksi valittajalle, muulle, jonka ozkeutta pää
tös loukkaa, sekä kunnanhallitukselle ja kunnan 
keskusvaalzlautakunnalle. 

Kunnan keskusvaalzlautakunnan on saatettava 
lääninozkeuden päätös viipymättä tiedoksi myös 
kunnan jäsenzlle asettamalla päätös seitsemän 
päivän ajaksi nähtäväksi kunnan julkisten kuulu
tusten zlmoitustaululle. 

92 a § 
Muutosta lääninoikeuden päätökseen saavat 

hakea 91 §:n 1 ja 2 momentissa mainitut sekä 
kunnanhallitus. Muutosta haetaan korkeimmalta 
hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa szi'tä, kun 
tiedoksisaannin päätöksestä on katsottava tiedok
siannosta hallintoasioissa annetun lain (232/66) 
mukaan tapahtuneen. jos valitus kuitenkin on 
tehty 91 §:n 2 momentissa mainitulla perusteel
la, valitusaika luetaan szi"tä päivästä, jona päätös 
on pantu nähtäväksi. 

93 § 
Jos valituksen johdosta määrätään tOimitetta

viksi uudet vaalit, kunnan keskusvaalilautakun
nan on viipymättä ryhdyttävä niiden toimeenpa
nemiseen. Uusissa vaaleissa on soveltuvin osin 
noudatettava, mitä varsinaisista vaaleista on sää
detty. Vaaleissa on kuitenkin käytettävä muutta
mattomina samoja vaalzluetteloita kuin kumo
tuissa vaaleissa. Ääniozkeutetuzlle ei lähetetä 
8 §:n 2 momentissa tarkoitettua zlmoituskorttia. 
Kumotuissa vaaleissa valituiksi tulleet valtuutetut 
pysyvät toimissaan, kunnes uusien vaalien tulos 
on julkaistu. 

10 luku 

Erityisiä säännöksiä 

94 § 
Jos valtuutettujen luku jää alle kolmen neljän

neksen säädetystä määrästä, valtuuston puheen
johtajan on lääninhallituksen välityksin saatetta
va asia oikeusministeriön tietoon. Ministeriö voi 
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tällöin määrätä toimitettaviksi täydennysvaalit. 
Niissä käytetään viimeksi laadittuja lainvoimaisia 
vaaliluetteloita. Vaaleissa noudatetaan soveltuvin 
kohdin tämän lain säännöksiä. 

95 §. 
Milloin muuta kuin vaalien toimittamista tai 

vaalien tuloksen vahvistamista varten säädetty 
taikka 43 §:n 1 momentissa tarkoitettu määräpäi
vä sattuu pyhäpäiväksi tai arkilauantaiksi, pidet
täköön seuraava arkipäivä määräpäivänä. Edellä 
10 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa 
arkilauantaita pidetään arkipäivänä. 

100 §. 

Kunnallisvaaleja koskevissa asioissa kunnan 
keskusvaalilau takunnalla, vaalilautakunnalla, 
vaalitoimikunnalla ja vaalitoimitsijalla on vapaa
kirjeoikeus. 

Ehdotus 

tällöin määrätä toimitettaviksi täydennysvaalit. 
Nzistä on voimassa, mitä uusista vaaleista on tässä' 
laissa säädetty. 

95 § 
Milloin muuta kuin vaalitoimitusta tai vaalien 

tuloksen vahvistamista varten säädetty taikka 43 
§:n 1 momentissa tarkoitettu määräpäivä sattuu 
pyhäpäiväksi tai arkilauantaiksi, pidetään seuraa
vaa arkipäivää määräpäivänä. 

100 § 

Oikeusministeriö huolehtii kuntien keskusvaa
lzfautakuntien ja vaalilautakuntien tarvitsemien 
sinetöimisvälinezden hankkimisesta valtion va
rozn. 

Kunnallisvaaleja koskevissa asioissa kunnan 
keskusvaalilautakunnalla, vaalilautakunnalla, 
vaalitoimikunnalla ja vaalitoimitsijalla on virkalä
hetysoikeus. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivå'nå' tammikuu
ta 198 . jos kunnallisvaalit jossakin kunnassa on 
toimitettava ennen 1 päivå'ä syyskuuta 198 , on 
kuitenkin aikaisempaa lakia sovellettava. 


