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Hallituksen esitys eduskunnalle tasavallan presidentin vaali
tapaa koskevaksi lainsäädännöksi. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tasavallan presidentin 
nykyisen välillisen vaalitavan muuttamista välit
tömän kansanvaalin suuntaan siten, että kansa
laiset antaisivat ensisijaisesti äänensä suoraan pre
sidenttiehdokkaalle. Jos joku presidenttiehdok
kaista saisi tällöin enemmän kuin puolet ääni
oikeuttaan käyttäneiden äänistä, tulisi hän vali
tuksi. Muussa tapauksessa suorittaisivat äänestä
jien samalla kertaa valitsemat valitsijamiehet pre
sidentin vaalin. 

Esitys sisältää ehdotuksen Suomen Hallitus
muodon 23 ja 24 §:n muuttamisesta. President
tiehdokkaiden asettamista ja presidentin vaalin 
toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännök-

4384008350 

set annettaisiin lailla tasavallan presidentin valit
semisesta. 

Esitys perustuu vaalitekniikan osalta eduskun
nalle 24 päivänä helmikuuta 1984 annettuun 
hallituksen esitykseen vaalilainsäädännön tarkis
tamiseksi. Esitys liittyy myös hallituksen esityk
seen tasavallan presidentin eräiden valtaoikeuk
sien tarkistamista koskevaksi lainsäädännöksi ja 
hallituksen esitykseen laiksi valtiopäiväjärjestyk
sen muuttamisesta. 

Tarkoituksena on, että tasavallan presidentin 
vaalia koskevat uudet säännökset olisivat voimas
sa jo seuraavissa säännönmukaisissa presidentin
vaaleissa vuonna 1988. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Tasavallan presidentin nykyinen välillinen vaa
litapa on ollut voimassa hallitusmuodon säätämi
sestä 1919 alkaen eli yli 60 vuotta. Tänä aikana 
on suurin osa vaaleista suoritettu hallitusmuodon 

· mukaisesti tasavallan presidentin valitsijamiesten 
toimesta. Koko hallitusmuodon voimassaoloajan 
on aika ajoin tehty ehdotuksia presidentin vaali
tavan muuttamiseksi. Ehdotuksissa ilm~nnyt ny
kyiseen vaalitapaan kohdistunut arvostelu on ensi 
sijassa koskenut keskeistä kysymystä presidentin 
valinnan suorittajasta. Tässä kohden nykyinen 
vaalitapa on ollut tehtyjen muutosehdotusten -
eduskunnan toimittama vaali, välitön kansan
vaali - välimuoto. 

Kun nykyisen vaalijärjestelmän muuttamispyr
kimykset ovat olleet oleellisestikin erisuuntaisia, 
on presidentin valitsemisen keskeisen valtiollisen 
merkityksen vuoksi syytä suhtautua varaukselli
sesti nykyisen vaalitavan voimakkaisiin yhtäkki
siin muutoksiin. Käsitykset presidentin vaalita
van muuttamisesta eivät ole vaihdelleet pelkäs
tään eri poliittisten ryhmien välillä, vaan myös 
poliittisten ryhmien sisällä on saattanut eri aikoi
na ilmetä erilaisia käsityksiä. Kun kyseessä on 
niinkin keskeinen valtiolliseen ja poliittiseen elä
mään vaikuttava säännöstö kuin tasavallan presi
dentin valintajärjestelmä, on siihen aiheellista 
tehdä vain sellaisia muutoksia, joista vallitsee 
riittävän suuri yksimielisyys. 

Vaalitavan uudistamisen keskeinen tavoite on 
kansanvaltaisuus eli se, että kansan tahto toteu
tuu vaalissa mahdollisimman hyvin. Tätä tavoi
tetta silmällä pitäen nykyiseen presidentin vaali
tapaan olisi tehtävä sellaisia muutoksia, jotka 
tarjoavat äänestäjälle mahdollisuuden nykyistä 
varmemmin ja suoremmin myötävaikuttaa halua
mansa ehdokkaan valituksi tulemiseen. 

Harkittaessa erilaisia vaalien toimittamismah
dollisuuksia on todettava, ettei suomalaisiin oloi
hin sovellettavissa olevia vaihtoehtoja voida aset
taa mihinkään yleisesti hyväksyttyyn paremmuus-

järjestykseen kansanvaltaisuuden suhteen, vaan 
erilaisten vaihtoehtojen merkityksestä käytännös
sä voidaan esittää perusteltuja, eri suuntiin käy
viä arvioita. Arvioimeihin vaikuttavat välttämättä 
myös kunkin arvioijan poliittisiin katsomuksiin 
liittyvät näkökohdat. Eri valintajärjestelmien pa
remmuusjärjestyksen määräämisen tekee vaikeak
si jo se, että pelkästään vaalijärjestelmän sisäiseksi 
jäävää, yksityiskohtia koskevaa kansanvaltaisuus
arviointia voidaan pitää tarkastelukulmaltaan 
liian ahtaana. Vaalijärjestelmää voidaan tarkastel
la osana valtiollisen toiminnan ja kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksien järjestelmää. Näkökul
mista riippuen saatetaan päätyä esimerkiksi puol
tamaan eduskuntakeskeisyyttä ja vaalien usko
mista eduskunnalle tai korostamaan toimivallan
jaon tarpeellisuutta ja valinnan uskomista suo
raan kansalle. Vaalitavan tarkastelussa tulisi 
muutoinkin kiinnittää huomiota siihen, että vaa
litapa sopeutuu presidentin valtiosääntöiseen ase
maan ja toimivaltaan sekä muihin keskeisiin 
valtiosäännössä omaksuttuihin periaatteisiin. 

Mainituista syistä ei ole ollut mahdollista erik
seen arvioida eri vaalijärjestelmien yleistä kansan
valtaisuutta, vaan on ollut tyydyttävä tarkastele
maan niitä osatekijöitä, jotka ovat tärkeitä pyrit
täessä huolehtimaan siitä, että kansan tahto to
teutuu vaalissa hyvin. 

Tässä kohden on keskeistä se, että äänestäjillä 
on mahdollisuus ilmaista kantansa presidentiksi 
valittavasta henkilöstä ja että tämä kanta asian
mukaisesti myös vaikuttaa vaalin lopputulokseen. 
Jotta äänestäjän oikeudella ilmaista kantansa olisi 
merkitystä, täytyy hänellä olla mahdollisuus vai
kuttaa myös siihen, ketkä tulevat olemaan eh
dokkaita, joille äänestäjät Y.arsinaisessa vaalissa 
osoittavat kannatuksensa. Aänestäjille periaat
teessa kuuluvaa valtaa määrätä, ketkä ovat eh
dokkaina, joudutaan käytännön syistä järjestä
mään niin, että vaali tosiasiassa muodostuu ää
nestäjien suorittamaksi valinnaksi todellisina pi
dettävien ehdokkaiden välillä. 

Mainittujen seikkojen lisäksi voidaan äänestä
jien tahdon ilmitulemisen katsoa edellyttävän 
vaalijärjestelmäitä myös riittävää selkeyttä ja tä
hän liittyen sitä, että äänestäjä voi kokea vaalien 
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tuloksen maaraytymisen oikeudenmukaiseksi. 
Vaalijärjestelmän tulee toisin sanoen olla yksityis
kohdissaan sellainen, että äänestäjä voi vaivatta 
tietää, miten hänen pitää haluamaansa tulosta 
edistääkseen menetellä. 

1.2. Keinot 

Nykyisen vaalitavan muutosmahdollisuudet 
voidaan jakaa neljään päätyyppiin: a) vaalin 
siirtäminen eduskunnan toimitettavaksi, b) vaali
tavan kehittäminen nykyisen välillisen vaalitavan 
puitteissa, c) siirtyminen vaalitapaan, jossa on 
yhdistetty välitön kansanvaali ja samalla kertaa 
tapahtuva valitsijamiesten valitseminen sen varal
ta, että kukaan ei saa kansanvaalissa enemmistöä, 
ja d) siirtyminen vaalitapaan, jossa toimitetaan 
vain välitön kansanvaali. 

Edellä ensimmäisenä mainittu vaihtoehto ei 
vastaa niitä kansalaisten välittömien vaikutus
mahdollisuuksien lisäämiseen tähtääviä tavoittei
ta, jotka edellä on presidentin vaalitavan muutta
miselle asetettu. Enemmälti huomiota ei ole 
syytä kiinnittää myöskään sellaisiin vaalitapavaih
toehtoihin, joissa muuten eduskunnan ulkopuo
lella tapahtuvaan vaaliin olisi liitetty merkittävää 
päätöksentekoa eduskunnassa esimerkiksi siinä 
muodossa, että eduskunta päättäisi, ketkä ovat 
vaaleissa ehdokkaina presidentiksi. 

Nykyistä vaalitapaa voitaisiin sen välillistä pe
rustyyppiä muuttamatta eräissä kohdin kehittää 
tavalla, joka selvästi lisäisi äänestäjien mahdolli
suuksia vaikuttaa siihen, kuka tulee valituksi 
presidentiksi. Olisi esimerkiksi mahdollista siirtyä 
nykyisestä epävirallisesta, mutta tosiasiassa sään
nöksi muodostuneesta presidenttiehdokkaiden 
ennalta asettamisesta järjestelmään, jossa presi
denttiehdokkaat asetettaisiin virallisesti etukä
teen ja jossa vain näillä ehdokkailla olisi mahdol
lisuus tulla valituksi valitsijamiesten suorittamas
sa vaalissa. Äänestäjän kannalta tämä merkitsisi 
sitä, että hän tietäisi, ketkä ja vain ketkä voivat 
olla esillä valitsijamiesten toimittamassa vaalissa. 
Niin sanotun mustan hevosen esiin tuominen 
valitsijamiesten kokouksessa kävisi tällä tavoin 
mahdottomaksi. Virallisen ehdokasasettelun 
kautta voitaisiin myös nykyistä paremmin huo
lehtia siitä, että poliittisten puolueiden ulkopuo
lella olevilla riittävän suurilla ryhmillä olisi mah
dollisuus ehdokkaan asettamiseen ja täysipainoi
seen vaalitaisteluun osallistumiseen. 

Tätä vaihtoehtoa askelta pitemmälle menevää 
muutosta nykyiseen merkitsisi edellä kolmantena 

mainittu vaihtoehto eli vaalitapa, jossa äänestäjät 
äänestävät samalla kertaa presidenttiehdokasta ja 
valitsijamiesehdokasta. Jos joku presidenttieh
dokkaista saisi enemmän kuin puolet annetuista 
äänistä, tulisi hän valituksi. Vaalijärjestelmä toi
misi tällöin välittömänä vaalina. Muussa tapauk
sessa presidentin valinnan suorittaisivat samalla 
kertaa valitut valitsijamiehet niistä presidenttieh
dokkaista, jotka ovat saaneet vaaleissa kannatus
ta. Vaalijärjestelmä toimisi tällöin välillisenä vaa
lina. 

Edellä viimeiseksi mainitussa vaalitavassa d) 
äänestäjä äänestäisi vain presidenttiehdokasta. 
Tällaista suoraa vaalia voisi olla kahta tyyppiä. 
Vaalijärjestelmä voisi edellyttää aina vain yhden 
vaalikierroksen toimittamista, jolloin valituksi tu
lisi eniten ääniä saanut, taikka edellyttää toista 
vaalikierrosta, jollei kukaan ole saanut ensimmäi
sellä vaalikierroksella ehdotonta enemmistöä. 
Sellainen suoran vaalin vaihtoehto, jossa valituksi 
tulisi aina vaalissa eniten ääniä saanut ääniosuu
den suuruudesta riippumatta, ei kuitenkaan Suo
men oloja ajatellen voisi tulla kysymykseen. Huo
mionarvoinen suoran vaalin vaihtoehto on sen 
sijaan se, jossa ehdokas voi tulla valituksi presi
dentiksi jo ensimmäisellä vaalikierroksella, jos 
hän saa yli puolet annetuista äänistä, mutta jossa 
muuten suoritetaan toinen vaalikierros ensim
mäisellä vaalikierroksella eniten ääniä saaneiden 
taikka jollain muulla tavalla määrättävien ehdok
kaiden välillä. Vaalitavan soveltaminen Suomessa 
edellyttäisi nähtävästi yleensä kahta vaalikierros
ta. 

Merkittäviä näkökohtia voidaan esittää niin 
nykyisen välillisen vaalitavan kehittämisen kuin 
myös välittömän ja välillisen vaalitavan yhdistä
misen sekä suoran, tarvittaessa kaksivaiheisen 
vaalitavan puolesta. Näyttää kuitenkin siltä, että 
välittömän ja välillisen vaalitavan yhdistävä vaih
toehto täyttäisi parhaiten Suomen valtiollisten ja 
poliittisten olojen tasapainoisen kehittämisen 
asettamat vaatimukset. Edellä lausutun lisäksi 
tätä voidaan perustella seuraavin näkökohdin. 

Presidentin vaali ei ole käytännössä muodostu
nut pelkästään linja- tai puoluevaaliksi, vaan se 
on saanut verrattain selvästi henkilövaalin luon
teen. Tämän vuoksi mahdollisuus äänestää suo
raan presidenttiehdokasta olisi äänestäjän kannal
ta merkittävä myönteinen seikka. Kun äänestäjät 
voisivat suoraan äänestää presidenttiehdokasta, 
laajan kannatuksen saanut henkilö tulisi valituksi 
välittömästi ja siis ilman, että äänestäjiltä saatu 
kannatus täytyisi vielä muodollisesti vahvistaa 
valitsijamiesten suorittamalla äänestyksellä. Tämä 
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olisi omiaan vahvistamaan äänestäjien käsityksiä 
mahdollisuuksistaan välittömästi vaikuttaa vaalin 
lopputulokseen. 

Vaalitavan muuttaminen sellaiseksi, jossa väli
tön ja välillinen vaali esiintyvät yhdistettyinä, ei 
myöskään merkitsisi irrottautumista tähänastises
ta valtiosääntöisestä perinteestä. Voidaan olettaa, 
että tulevaisuudessakin tulee olemaan presiden
tinvaaleja, joissa kenelläkään presidenttiehdok
kaista ei ole takanaan yli puolta äänestäjäkunnas
ta ja joissa vaali siten tapahtuisi välillisessä muo
dossa. Toisaalta on täysin mahdollista, että joissa
kin vaaleissa joku ehdokkaista nauttii hyvin laa
jaa kannatusta äänestäjäkunnan keskuudessa ja 
vaalitapa toimisi tällöin välittömän vaalin muo
dossa. 

Siirtyminen suoraan, tarvittaessa kaksivaihei
seen kansanvaaliin olisi äänestäjän kannalta kaik
kein selväpiirteisin ja välittömimmän vaikutta
mismahdollisuuden antava vaihtoehto. Siirtymi
nen suoraan kansanvaaliin merkitsisi kuitenkin 
hyvin tuntuvaa poikkeamista tähänastisesta käy
tännöstä. Tällaisen valtiosääntöisen uutuuden 
merkitystä pitkällä aikavälillä olisi vaikea arvioi
da. Suora kansanvaali voisi johtaa sattumanvarai
silta vaikuttaviin tuloksiin. Jos vaalissa olisi esi
merkiksi kolme tai neljä suhteellisen tasavahvaa 
ehdokasta, voisi näistä vain kaksi päästä mukaan 
toiselle vaalikierrokselle. Jos nämä molemmat 
edustavat samankaltaista poliittista mielipide
suuntaa, ei valitsijoille ehkä jäisi asianmukaisena 
pidettävää valintamahdollisuutta. Vaalijärjestel
mä, jossa nähtävästi usein välttämättömäksi käy
vä toinen vaalikierros vaatisi rajoittumista vain 
kahteen ehdokkaaseen, saattaisi johtaa vaalitak
tillisten näkökohtien liialliseen painottumiseen jo 
ensimmäisellä äänestyskierroksella. Edelleen ryh
mittyminen kahden toista vaalikierrosta ajatellen 
otollisimman ehdokkaan ympärille saattaisi joh
taa sellaiseen poliittisten vastakohtaisuuksien kär
jistymiseen, jota vaalitavan muutoksella ei ole 
syytä edistää. 

Suomessa on usein painotettu tasavallan presi
dentin asemaa puolueiden ulkopuolella olevana 
valtioelimenä, jonka yhtenä keskeisenä tehtävänä 
on - etenkin hallituksia muodostettaessa ja 
hallitusten toteuttaessa lainsäädäntö- ja talous
ohjeimiaan - tasoitella hallituspuolueiden väli
siä erimielisyyksiä sekä tarvittaessa hakea ratkai
suja parlamentaarisiin umpikujatilanteisiin. Suo
ran kaksivaiheisen vaalitavan toteuttaminen saat
taisi merkitä presidentin toimen poliittisen luon
teen korostumista, joka puolestaan vaikeuttaisi 

hänen toimintaansa poliittisia vastakohtaisuuksia 
sovittelevana tekijänä. 

Uudistus toteutettaisiin muuttamalla hallitus
muodon 23 ja 24 §. Presidenttiehdokkaiden aset
tamista ja presidentin vaalin toimittamista koske
vat yksityiskohtaiset säännökset annettaisiin lailla 
tasavallan presidentin valitsemisesta. Samalla ku
mottaisiin nykyiset lait tasavallan presidentin 
valitsijamiesten vaaleista (392 1 69) ja tasavallan 
presidentin vaalista (59/24). 

2. Nykyinen tilanne ja asian val
mistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Tasavallan presidentin valitsemista koskeva pe
russäännös on hallitusmuodon 23 §. Tarkemmat 
säännökset on annettu vuodesta 1924 muutta
mattomana säilyneessä laissa tasavallan presiden
tin vaalista sekä vuonna 1969 annetussa laissa 
tasavallan presidentin valitsijamiesten vaaleista. 
Valitsijamiesten vaalien järjestelyssä on huomat
tava merkitys myös lailla kansanedustajain vaa
leista (391169), jota suureksi osaksi sovelletaan 
myös valitsijamiesten vaaleissa. 

Vaalitapa on välillinen. Äänioikeutetut kansa
laiset valitsevat yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeu
teen ja suhteelliseen vaalitapaan perustuvissa sa
laisissa vaaleissa 301 (ennen vuoden 1981 lain
muutosta 300) valitsijamiestä. Näiden valitsija
miesten tehtävänä on valita tasavallan president
ti. Valitsijamiesten valinnanvapautta rajoittaa oi
keudellisesti vain hallitusmuodon 23 §:n edelly
tys, jonka mukaan presidentin tulee olla syntype
räinen Suomen kansalainen. 

Säännösten edellyttämästä välillisestä järjestel
mästä on käytännössä tapahtunut siirtymistä vä
littömän vaalin suuntaan sikäli, että president
tiehdokkaat on viime aikoina nimetty etukäteen 
hyvissä ajoin ennen valitsijamiesten vaalia, nime
tyt ehdokkaat ovat olleet näkyvästi esillä vaalitais
telussa ja heidän joukostaan ovat valitsijamiehet 
myös valinneet uuden presidentin. Siirtymistä 
välittömän vaalin suuntaan on korostanut myös 
se, että ennalta asetetut presidenttiehdokkaat 
ovat viimeaikaisissa vaaleissa henkilökohtaisesti 
osallistuneet vaalikampanjaan. Käytännössä ha-
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vaittavissa ollut kehitys ei kuitenkaan ole johta
nut muutoksiin tasavallan presidentin valinnan 
oikeudellisessa järjestelyssä. 

Tasavallan presidentin vaali on suoritettu halli
tusmuodon 23 §:n säännöksessä tarkoitetulla ta
valla - valitsemalla valitsijamiehet, jotka sitten 
suorittavat presidentin valinnan- vuosina 1925, 
1931, 1937, 1950, 1956, 1962, 1968, 1978 ja 
1982 eli yhdeksän kertaa. Hallitusmuodon 
23 §:n säännöksestä poikkeavin järjestelyin on 
presidentti valittu tai asetettu tehtäväänsä taikka 
hänen toimikauttaan jatkettu vuosina 1919, 
1940, 1943, 1944, 1946 ja 1973 eli kuudessa 
tapauksessa. Vuoden 1919 presidentin vaalin 
suoritti hallitusmuodon loppusäännöksen (94 §) 
mukaan eduskunta. Muissa tapauksissa on poik
keava menettely järjestetty perustuslainsäätämis
järjestyksessä säädetyllä poikkeuslailla. Vuosina 
1940 ja 1943 poikettiin (667 /40 ja 879/42) 
perustuslaissa edellytetystä menettelystä sikäli, 
että vaalin toimittivat vuonna 193 7 valitut valitsi
jamiehet. Syynä noudatettuun menettelyyn oli 
se, että vuonna 1940 olisi valitsijamiesvaalien 
pitäminen huomattavasti viivästynyt luovutetulta 
alueelta siirtyneen väestön henkikirjoituksen lop
puunsaattamiseen tarvittavan ajan vuoksi ja 
vuonna 1943 ei valitsijamiesvaaleja voitu toi
meenpanna käynnissä olleen sodan vuoksi. Tilan
teen poikkeuksellisuus näkyi myös siinä, että 
vuoden 1940 vaalissa presidentti valittiin 1 päivä
nä maaliskuuta 1943 päättyväksi toimikaudeksi 
- siis vuonna 193 7 presidentiksi valitun Kallion 
toimikaudesta jäljellä olleeksi ajaksi - ja vuoden 
1943 vaalissa taas kahden vuoden toimikaudeksi. 
Vuoden 1944 presidentinvaihdos liittyi pyrki
mykseen valtiojohtoa vaihtamalla päästä neuvot
teluihin Neuvostoliiton kanssa ja tehdä rauha. 
Presidentti Rytin erottua toimestaan kesällä 1944 
säädettiin marsalkka Mannerheim suoraan poik
keuslailla (508 144) presidentiksi kuuden vuoden 
toimikaudeksi. Mannerheimin erottua presiden
tin toimesta keväällä 1946 valtuutettiin eduskun
ta erillisellä poikkeuslailla (189/46) valitsemaan 
presidentti hänen toimikaudestaan jäljellä olleek
si ajaksi eli siis vuoteen 1950. Vaalin eduskunnal
le uskominen johtui monista syistä, jollaisina on 
mainittu muun muassa olojen poikkeuksellisuus 
sekä suuri yksimielisyys valittavan presidentin 
henkilöstä (Paasikivi). Vuonna 1973 pidennettiin 
toimessa olleen presidentin (Kekkonen) kolmatta 
toimikautta, joka olisi päättynyt 1974, poikkeus
lailla (232/73) neljällä vuodella. 

2.1.2. Val~ionpäämiehen vaalitapa eräissä 
muzssa maissa 

Valtionpäämiehen valintajärjestelmä kytkeytyy 
monella tavalla maan koko valtiolliseen ja poliit
tiseen järjestelmään. Vaalitavan tarkastelu erilli
senä voi tämän vuoksi antaa lähinnä vain tietoa 
vaalimenettelyn ulkoisista piirteistä ja niistä kon
kreettisista menettelytaparatkaisuista, joihin vaa
lien käytännön toteuttamisessa on turvauduttu. 
Valtionpäämiehen valinnassa vaikuttavat yhteis
kunnalliset voimasuhteet ja poliittiset perinteet 
samoin kuin valtionpäämiehen toimivalta suh
teessa muihin valtioelimiin poikkeavat usein eri 
maissa voimakkaastikin toisistaan. Siten muualta 
ei hevin löydy vaalijärjestelmää, joka olisi todella 
vertailukelpoinen suomalaisen vaalijärjestelmän 
- säännöstön ja tosiasiallisten tekijöiden -
kanssa. Vaikka vaalijärjestelmien tarkasteluun 
onkin tämän vuoksi suhtauduttava varauksellises
ti, on tässä yhteydessä kuitenkin aiheellista tar
kastella lyhyesti eräitä muissa maissa käytössä 
olevia menettelyjä. Tarkasteltavia maita ovat Is
lanti, Saksan liittotasavalta, Itävalta, Irlanti, 
Ranska, Portugali, Italia ja Kreikka sekä Euroo
pan ulkopuolelta lisäksi Amerikan Yhdysvallat. 

Islanti 

Islannissa valitaan presidentti välittömillä vaa
leilla neljän vuoden toimikaudeksi. Vaalissa voi
daan ottaa huomioon vain ehdokkaat, jotka ovat 
ilmoittautuneet presidenttiehdokkaiksi. Ehdok
kaalla tulee olla ehdokkaaksiasettajina takanaan 
vähintään 1 500 ja enintään 3 000 äänioikeutet
tua, joiden tulee edustaa suhteellisesti maan eri 
osia. Jos vain yksi ehdokas on nimetty, katsotaan 
hänen tulleen valituksi ilman äänestystä. Jos 
ehdokkaita on enemmän kuin yksi, suoritetaan 
vaali. Valituksi tulee se, joka on vaalissa saanut· 
eniten ääniä. Ehdottoman enemmistön saaminen 
äänistä ei siis ole tarpeen. Vaali on joitakin 
kertoja suoritettu yksimielisyyden merkeissä niin, 
että on nimetty vain yksi ehdokas, joka siten on 
tullut valituksi ilman vaalia. 

Saksan liittotasavalta 

Saksan liittotasavanassa valitsee liittopresiden
tin liittokokous viiden vuoden toimikaudeksi. 
Liittokokouksen muodostavat liittopäivien, eli 
liittovaltion parlamentin, jäsenet, joiden määrä 
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on 497, sekä yhtä suuri maara edustajia, jotka 
osavaltioiden kansanedustuslaitokset valitsevat 
suhteellista vaalitapaa noudattaen. Kussakin osa
valtiossa tällä tavoin valittavien edustajien luku
määrän määrää liittohallitus osavaltion väkiluvun 
osoittamassa suhteessa. 

Liittokokous kokoontuu liittopäivien puheen
johtajan kutsusta vähintään 30 päivää ennen 
liittopresidentin toimikauden päättymistä. Liit
topresidentin vaali toimitetaan keskustelutta. Va
lituksi tulee se, joka saa vaalissa ehdottoman 
äänten enemmistön. Jollei kukaan ehdokkaista 
saa tällaista enemmistöä kahdessa ensimmäisessä 
äänestyksessä, suoritetaan kolmas äänestys, jossa 
valituksi tulee se, joka saa eniten ääniä. 

Itävalta 

Itävallassa valitaan liittopresidentti välittömillä 
kansanvaaleilla kuuden vuoden toimikaudeksi. 
Vaaleissa on äänestyspakko. Ehdokkaan nimeä
minen vaaleihin tapahtuu vaaliehdotuksessa, jon
ka tulee olla vähintään 2 000 äänioikeutetun 
kansalaisen tai kansallisneuvoston viiden jäsenen 
allekirjoittama. Ilmoitus on toimitettava vaalivi
ranomaiselle viimeistään 21. päivänä ennen julis
tettua vaalipäivää, ja samalla on viranomaiselle 
suoritettava vaalikustannuksia varten määrätty ra
hasumma. Vaaliviranomaisen tarkastettua ilmoi
tuksen lainmukaisuuden ja määräaikaisuuden, 
julkaistaan hyväksytyt vaaliehdotukset virallisessa 
lehdessä yhdeksäntenä päivänä ennen vaaleja. 

Liittopresidentin vaalissa tulee valituksi ehdo
kas, joka on vaalissa saanut enemmän kuin 
puolet annetuista hyväksytyistä äänistä. Jos ku
kaan ehdokkaista ei ole saanut tarvittavaa ääni
määrää, järjestetään toinen vaalikierros, jossa 
ovat mukana vain ne kaksi ehdokasta, jotka ovat 
ensimmäisellä kierroksella saaneet eniten ääniä. 
Näiden ehdokkaiden vaihtaminen on kuitenkin 
sallittu. Ryhmä, joka oli asettanut toiselle vaali
kierrokselle mukaan pääsevän ehdokkaan, voi 
alunperin ilmoittamansa valtuutetun edustajan 
kautta määräajassa ilmoittaa ehdokkaan vaihta
misesta. Tällaisen tilalle tulleen ehdokkaan tulee 
täyttää ehdokkaalle yleensä asetetut vaatimukset, 
mutta uuden ehdokkaan esittäminen ei edellytä 
asettajien allekirjoituksia tai rahasumman suorit
tamista vaaliviranomaiselle. Kun toiseen vaali
kierrokseen osallistuu vain kaksi ehdokasta, voi
daan sen yleensä olettaa päätyvän siihen, että 
toinen ehdokkaista saa enemmän kuin puolet 
annetuista hyväksytyistä äänistä. Jos näin ei kui-

tenkaan kävisi, on vaali vielä toistettava siksi 
kunnes yksiselitteinen tulos on saavutettu. 

Irlanti 

Irlannissa valitaan tasavallan presidentti välit
tömällä kansanvaalilla seitsemän vuoden toimi
kaudeksi. Ehdokkaan voivat nimetä vähintään 20 
kansanedustajan ryhmä tai vähintään neljän piiri
kunnan piirikunnanneuvostot. Lisäksi istuvalla 
presidentillä ja entisillä presidenteillä on oikeus 
ilmoittautua ehdokkaiksi. Jos vain yksi ehdokas 
on näin nimetty, ei vaalia järjestetä, vaan hänet 
katsotaan valituksi ilman vaalia. Vaaleissa tulee 
valituksi se, joka on saanut eniten ääniä. Ehdo
tonta enemmistöä ei siis vaadita. 

Ranska 

Ranskan IV tasavallan vuonna 1946 annetun 
perustuslain ja sen nojalla annettujen säännösten 
mukaan kuului presidentin valitseminen parla
mentin molemmille kamareille, kansalliskokouk
selle ja tasavallan neuvostolle, jotka vaalia varten 
yhdistyivät yhdeksi kollegioksi. Vuonna 1958 
annetun V tasavallan perustuslain mukaan presi
dentin vaalin suoritti valitsijamieskollegio, johon 
kuuluivat parlamentin jäsenet, kunkin departe
mentin yleisneuvoston jäsenet, merentakaisten 
alueiden kansanedustuslaitosten jäsenet ja kun
tien edustajat. 

Vuonna 1962 perustuslakia muutettiin presi
dentti de Gaullen aloitteesta niin, että president
ti tuli valittavaksi välittömillä vaaleilla. Presiden
tin toimikausi on seitsemän vuotta. Toimikauden 
päättyessä tai presidentin viran tulleessa avoimek
si esimerkiksi kuolemantapauksen vuoksi määrää 
hallitus vaalin ajankohdan perustuslain osoitta
missa aikarajoissa. Ehdokkaat esitetään valtio
sääntöneuvostolle (Conseil Constitutionnel) laissa 
säädettyjen määräaikojen puitteissa. Ehdokkaan 
esittämiseen vaaditaan vuonna 1976 tehdyn lain
muutoksen jälkeen vähintään 500 henkilön alle
kirjoitus. Allekirjoittajina voivat esiintyä parla
mentin jäsenet, departementtien yleisneuvosto
jen jäsenet, kaupunginjohtajat, merentakaisten 
alueiden kansalliskokousten jäsenet ja Pariisin 
valtuuston jäsenet. Allekirjoittajia tulee olla vä
hintään 30 departementista. Allekirjoitukset ovat 
julkisia. Ehdokkaat tulee esittää vähintään 19 
päivää ennen vaalien ensimmäistä kierrosta. Eh
dokkaiden tulee määräajassa suorittaa (10 000 
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frangin) takuusumma, joka palautetaan, jos eh
dokas saa vaaleissa vähintään 5 % äänistä. Val
tiosääntöneuvosto laatii ehdokkaista listan, joka 
julkaistaan viimeistään 16 päivää ennen vaalien 
ensimmäistä kierrosta. Ehdokkaiden määrät ovat 
vaihdelleet seuraavasti: vuonna 1965 kuusi, 
vuonna 1969 seitsemän, vuonna 1974 kaksitoista 
ja vuonna 1981 kymmenen. 

Vaalikampanja on laissa säännelty. Säännöksis
sä pyritään ehdokkaiden tasa-arvoisuuteen. Ne 
ehdokkaat, jotka vaalissa saavat vähintään 5 % 
annetuista äänistä, saavat valtiolta säädetyn sum
man (vuonna 1982 100 000 frangia) vaalikam
panjakuluihin. 

Äänestys toimitetaan yhtenä sunnuntaina. Ku
takin ehdokasta varten on oma vaalilippu. Vaali
toimitusta valvoo ylimmällä tasolla valtiosääntö
neuvosto. Jos joku ehdokkaista on saanut enem
män kuin puolet annetuista äänistä, hänet julis
tetaan valituksi. Jos kukaan ehdokkaista ei ole 
saanut ehdotonta enemmistöä, suoritetaan toi
nen vaalikierros 14 vuorokauden kuluttua. Toi
selle kierrokselle voivat ehdokkaina osallistua 
vain ne kaksi ehdokasta, jotka ovat ensimmäisellä 
kierroksella saaneet eniten ääniä. Näillä on kui
tenkin oikeus vetäytyä. Vetäytyneen tilalle tulee 
seuraavaksi eniten ääniä saanut ehdokas. Vetäyty
misestä on ilmoitettava valtiosääntöneuvostolle 
viimeistään ensimmäistä äänestyskierrosta seuraa
vana torstaina. Valtiosääntöneuvosto vahvistaa 
niiden kahden henkilön nimet, jotka ovat muka
na toisella vaalikierroksella. Vuonna 1962 käyt
töön otetun vaalitavan mukaan suoritetuissa nel
jässä vaalissa (1965, 1969, 1974 ja 1981) on 
kaikissa tarvittu kaksi vaalikierrosta ja kaikissa 
ovat toiselle kierroksella olleet mukana ne kaksi 
ehdokasta, jotka saivat eniten ääniä ensimmäisel
lä kierroksella. 

Portugali 

Portugalin vuonna 1976 säädetyn perustuslain 
mukaan tasavallan presidentti valitaan välittömil
lä vaaleilla viiden vuoden toimikaudeksi. Presi
denttiehdokkaan nimeämisoikeus on äänioikeu
tettujen ryhmällä, johon kuuluu vähintään 7 500 
ja enintään 15 000 henkeä. Ehdokkaan nimeämi
nen on toimitettava korkeimmalle oikeudelle 
vähintään 30 päivää ennen vaalipäivää. Jos joku 
ehdokkaista saa enemmän kuin puolet annetuista 
äänistä, hänet on valittu. Muussa tapauksessa 
suoritetaan toinen äänestyskierros 21 päivän ku
luttua ensimmäisestä kierroksesta. Toiseen kier-

rokseen voivat osallistua vain ne kaksi ehdokasta, 
jotka ovat saaneet eniten ääniä ensimmäisellä 
kierroksella. Perustuslain säännöksen mukaan 
näillä on kuitenkin oikeus vetäytyä ehdokkuudes
ta. Presidentin vaalit on uuden perustuslain mu
kaan toimitettu kaksi kertaa, vuosina 1976 ja 
1980. Kummallakin kerralla valittiin presidentti 
suoraan ensimmäisellä äänestyskierroksella. 

Italia 

Italian tasavallan presidentti valitaan seitsemän 
vuoden toimikaudeksi parlamentin molempien 
kamarien yhteisistunnossa, johon kamarien jäsen
ten lisäksi osallistuu kolme valtuutettua jokaises
ta maakunnasta. Valtuutetut valitsee maakunta
neuvosto. Valtuutettujen valinta on perustuslain 
mukaan suoritettava siten, että vähemmistön 
edustus on turvattu. Aostan maakunnalla on 
kuitenkin vain yksi valtuutettu. 

Vaali toimitetaan salaisella lippuäänestyksellä. 
Valituksi tulemiseen vaaditaan kahden kolmas
osan kannatus kaikista valtuutetuista. Jos kukaan 
ei saavuta tällaista enemmistöä ensimmäisessä 
äänestyksessä, toimitetaan uusintaäänestys ja tar
vittaessa toinenkin samoin edellytyksin. Vasta 
kolmannen äänestyskierroksen jälkeen riittää vali
tuksi tulemiseen se, että joku saa taakseen enem
män kuin puolet valtuutetuista. 

Kreikka 

Kreikan vuonna 1975 säädetyn perustuslain 
mukaan tasavallan presidentin valitsee parla
mentti viiden vuoden toimikaudeksi. Vaalin suo
rittamista varten parlamentin puhemies kutsuu 
parlamentin erityisistuntoon vähintään kuukaut
ta ennen istuvan presidentin toimikauden päätty
mistä. Vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Jos 
jotakuta äänestyksessä kannattaa kahden kolmas
osan enemmistö parlamentin kaikista jäsenistä, 
on hänet valittu. Muussa tapauksessa suoritetaan 
viiden päivän kuluttua toinen vaalikierros samoin 
edellytyksin. Jos kukaan ei tällöinkään saa vaadit
tua enemmistöä, suoritetaan jälleen viiden päi
vän kuluttua uusi vaalikierros. Jos joku saa kol
men viidesosan enemmistön parlamentin kaik
kien jäsenten äänistä, on hänet valittu. Jos kol
mannellakaan kierroksella kukaan ei saavuta vaa
dittua enemmistöä, on parlamentti hajoitettava 
kymmenen päivän kuluessa ja toimitettava uudet 
parlamenttivaalit. Uuden parlamentin on heti 
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kokoonnuttuaan ryhdyttävä valitsemaan presi
denttiä. Jos kukaan ei tällöin saa kahden kolmas
osan enemmistöä parlamentin kaikkien jäsenten 
äänistä, on parlamentissa viiden päivän kuluttua 
toimitettava uusi vaalikierros. Jos jotakuta tällöin 
kannattaa enemmän kuin puolet kaikista parla
mentin jäsenistä, hänet on valittu. Jos tällöin
kään kukaan ei saa vaadittua enemmistöä, on 
viiden päivän kuluttua järjestettävä vielä uusi 
vaalikierros niiden kahden henkilön välillä, jotka 
saivat edellisellä vaalikierroksella eniten ääniä. 
Tällä kierroksella enemmän ääniä saanut on valit
tu. 

Amerikan Yhdysvallat 

Yhdysvaltain presidentin vaalista ovat edelleen 
pääosin voimassa 1787 annetun perustuslain 
säännökset. Perustuslain mukaan presidentti vali
taan välillisin vaalein neljän vuoden toimikau
deksi. Vaalin toimittavat valitsijamiehet. Kunkin 
osavaltion äänioikeutetut kansalaiset valitsevat 
yhtä monta valitsijamiestä kuin osavaltiosta vali
taan edustajia Yhdysvaltain kongressiin. Kusta
kin osavaltiosta tulevien valitsijamiesten luku siis 
vaihtelee. Kun kustakin osavaltiosta valitaan kak
si senaattoria ja osavaltion asukasluvusta riippuva 
määrä edustajainhuoneeseen jäseniä, oli vuoden 
1980 vaaleissa osavaltiosta tulevien valitsijamies
ten pienin määrä kolme (esimerkiksi Nevada) ja 
suurin määrä 45 (Kalifornia). Osavaltiosta tule
vien valitsijamiesten lukumäärällä on vaalissa 
huomattava merkitys sen vuoksi, että valitsija
miehet suorittavat valinnan muodollisesti osaval
tioittain, jolloin osavaltiossa eniten valitsijamie
hiä taakseen saanut presidenttiehdokas saa lopul
lisessa vaalin tuloksen määräämisessä hyväkseen 
osavaltion valitsijamiesten äänet kokonaisuudes
saan. 

Valitsijamiesten vaali suoritetaan samanaikai
sesti koko maassa. Valitsijamiesten Valitsemista
van määrää kunkin osavaltion lainsäätäjä. Kun 
valitsijamiehet on valittu, he kokoontuvat laissa 
määrättynä päivänä osavaltion pääkaupunkiin va
litsemaan presidenttiä. Kun vaali on suoritettu, 
valitsijamiesten äänestysliput suljetaan kuoriin ja 
lähetetään kongressille. Senaatin puheenjohtaja 
avaa kuoret ja laskee liput kaikkien kongressin 
jäsenten läsnäollessa. Vaalin tuloksen määräyty
misestä on täsmälliset säännökset, jotka tosin 
ovat käytännössä jääneet vaille näkyvää merkitys
tä. Säännösten mukaan tulee valituksi ehdokas, 
joka on saanut enemmän kuin puolet annetuista 
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äänistä. Kun ehdokkaita käytännössä on vam 
kaksi, tulee presidentti säännönmukaisesti vali
tuksi juuri tällä tavoin. Perustuslaissa ja sen 
lisäyksessä on kuitenkin tarkat säännökset sellai
sen tilanteen varalta, että kukaan ehdokkaista ei 
saa yli puolta valitsijamiespaikoista. Tällaisessa 
tapauksessa on edustajainhuoneen itsensä valitta
va presidentti niiden kolmen ehdokkaan joukos
ta, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Vaali tapah
tuu tällöin osavaltioittain siten, että kutakin 
osavaltiota edustavilla jäsenillä on yhteensä yksi 
ääni. Vaalitoimituksessa tulee olla läsnä edustus 
vähintään kahdesta kolmasosasta osavaltioita ja 
valituksi tulemisen edellytyksenä on, että ehdo
kas saa taakseen enemmistön kaikista osavaltiois
ta. 

Edellä selostettu välillinen vaalijärjestelmä on 
käytännössä jäänyt vain muodolliseksi taustaksi 
sen vuoksi, että merkittävien puolueiden luku
määrän supistuminen kahteen ja valitsijamiesten 
sitoutuminen ennakolta määrätyn presidenttieh
dokkaan taakse on muuttanut presidentinvaalin 
luonnetta niin, että se on nykyään tosiasiallisesti 
rinnastettavissa välittömään kansanvaaliin. Suur
ta tosiasiallista muutosta perustuslain säännöksis
sä tarkoitettuun menettelyyn on merkinnyt se, 
että merkittävät puolueet -- demokraatit ja re
publikaanit -- asettavat presidenttiehdokkaansa 
etukäteen. Puolueen asettamaksi ehdokkaaksi 
pääsemisessä on keskeinen asema osavaltioittain 
pidettävillä esivaaleilla, joissa äänestetään niistä 
puoluevaltuutetuista, jotka puoluekonventissa 
valitsevat puolueen presidenttiehdokkaan. Näi
hin esivaaleihin valitsijamiesehdokkaat osallistu
vat jo tiettyjen presidenttiehdokkaiden nimissä ja 
sitootuen kannattamaan tuota ehdokasta puolue
konventissa. Tämä ehdokkaiden valintaprosessi 
merkitsee käytännössä sitä, että kun äänestäjä 
varsinaisessa vaalissa muodollisesti äänestää valit
sijamiesehdokasta, hän tosiasiassa äänestää jom
mankumman pääpuolueen presidenttiehdokasta. 

2.2. Asian valmistelu 

2. 2.1. Nykyisen vaalitavan syntyminen 

K. J. Ståhlbergin johdolla toimineessa vuoden 
1917 perustuslakikomiteassa oli ollut esillä erilai
sia vaalitapaehdotuksia, muun muassa jaostossa 
laadittu ehdotus välillisestä vaalitavasta, jossa 
edellytettiin, että kansanedustajat eivät saisi olla 
valitsijamiesehdokkaina. Mietinnössään N:o 7 
( 1917: 11) komitea kuitenkin päätyi esittämään 
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presidentin valitsemista suoralla vaalilla. Ehdo
tuksen mukaan oli, jos kukaan ei ensimmäisellä 
vaalikierroksella saavuttanut ehdotonta enemmis
töä, suoritettava kuukauden kuluttua toinen vaa
likierros, jossa äänestäjät voivat äänestää kolmea 
ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saanutta 
ehdokasta. Vaalitavalle mietinnössä esitetyt pe
rustelut ovat yhteydessä siihen, että Suomen 
edellytettiin tuossa vaiheessa jäävän suvereniteet
tia vailla olevaksi osaksi Venäjän valtakuntaa. 
Niinpä komitea perusteli omaa kotimaista presi
denttiä ja yleensä hallituksen riippumatonta ase
maa merkittävässä määrin juuri maan suhteella 
Venäjään. 

Vuoden 1917 perustuslakikomitean ehdotuk
sen mukaista vaalitapaa ehdotettiin ensimmäises
sä eduskunnalle annetussa esityksessä Suomen 
hallitusmuodoksi (hall. es. 1 1 1917 II vp). Tämän 
ehdotuksen käsittely keskeytyi sodan johdosta. 

Seuraavat kaksi hallitusmuotoesitystä (hall. es. 
62/1917 II vp ja hall. es. 111918 ylim. vp) 
edellyttivät monarkkista hallitusmuotoa. Ensim
mäisestä monarkkisesta hallitusmuotoesityksestä 
annettuun perustuslakivaliokunnan mietintöön 
(14/1917 II vp) liitettiin niin sanottu tasavalta
laisten vastalause N:o V. Tässä edustaja Ståhlber
gin ynnä muiden vastalauseessa esitettiin muun 
muassa, että presidentin valitsisi 300 valitsija
miestä, jotka eivät saisi olla kansanedustajia. 

Monarkkisten hallitusmuotoesitysten tultua 
maaliskuussa 1919 pidettyjen vaalien jälkeen hy
lätyiksi jatkettiin eduskunnassa hallitusmuotoky
symyksen käsittelyä jonkin aikaa edustaja Rita
vuoren tekemän eduskuntaesityksen pohjalta. 
Tämä esitys rakentui edellä mainitun vastalau
seen N :o V pohjalle ja siinä edellytettiin siten 
valitsijamiesten toimittamaa presidentin vaalia. 
Eduskuntaesityksen käsittely keskeytyi, kun halli
tus antoi toukokuussa 1919 uuden hallitusmuo
toesityksen (hall. es. 17/1919 vp). Esityksessä 
edellytettiin eduskunnan suorittavan presidentin 
valinnan. Esityksen eduskuntakäsittelyssä päädyt
tiin - vasemmiston kannattaessa eduskunnassa 
tapahtuvaa vaalia, oikeiston taas valitsijamiesten 
toimittamaa vaalia - lopulta sellaiseen kompro
missiin, että hallitusmuodon yleissäännöksessä 
edellytettiin presidentin vaali suoritettavaksi va
litsijamiesten toimesta, mutta samalla edellytet
tiin hallitusmuodon loppusäännöksessä, että 
eduskunta toimittaa ensimmäisen presidentin 
vaalin. Näihin kohtiin ei sitten enää tehty muu
toksia, kun eduskunta hallituksen esityksen jää
tyä lepäämään yli vaalien ryhtyi uudelleen käsit
telemään edustaja Ritavuoren eduskuntaesitystä 

ja hyväksyi sen pohjalta hallitusmuodon lopulli
sesti kesäkuussa 1919. 

2.2.2. Vaalitavan muutospyrkimyksiä 

2. 2. 2 .1. Eduskunta-aloitteet 

Presidentin vaalitavasta oli voimakkaita erimie
lisyyksiä jo hallitusmuotoa säädettäessä. Eriäviä 
käsityksiä on myös hallitusmuodon säätämisen 
jälkeen esitetty lukuisissa vaalitavan muuttami
seen tähdänneissä aloitteissa ja kannanotoissa, 
joista ensimmäiset ovat jo vuoden 1920 valtiopäi
viltä. Vuosina 1919-1966 tehtiin presidentin 
vaalitapaa koskevia eduskuntaesityksiä kahdek
san, lakialoitteita seitsemän ja toivomusaloitteita 
kuusi. Näistä aloitteista 13 tarkoitti vaalin usko
mista eduskunnalle, viidessä suositeltiin välitöntä 
kansanvaalia ainakin ensi vaiheessa, yhdessä ta
voiteltiin sekamuotoa eduskunnan toimittaman 
vaalin ja valitsijamiesten toimittaman vaalin vä
lillä, yhdessä ehdotettiin voimassaolevaan järjes
telmään vain vähäisiä muutoksia ja yhdessä aino
astaan vaalitapakysymyksen perinpohjaista tutki
mista. Aloitteet eivät johtaneet lainmuutoksiin. 

Vuosina 1967-1982 on eduskunta-aloitteita 
ollut kaikkiaan 38, joista kolmessa on ollut 
kysymys vähäisestä muutoksesta voimassa ollee
seen vaalitapaan. Varsinaisesti vaalitavan muutos
ta tarkoittavista 35 aloitteesta on 22 tarkoittanut 
siirtymistä suoraan kansanvaaliin. Vaalin siirtä
mistä eduskunnan toimitettavaksi on ehdotettu 
kuudessa aloitteessa, välittömän ja välillisen vaa
lin sekamuotoa on ehdotettu kolmessa aloitteessa 
ja neljässä aloitteessa on ehdotettu muunlaisia 
muutoksia. 

Eräät tehdyistä aloitteista on eduskunnassa 
hylätty tai ne ovat rauenneet, kun niitä ei ole 
ehditty käsitellä ennen seuraavia vaaleja. Mikään 
tehdyistä aloitteista ei ole johtanut lainmuutok
sen hyväksymiseen. Joissakin tapauksissa on aloit
teiden käsittelyssä kuitenkin päädytty toivomuk
sen esittämiseen hallitukselle. 

Vuoden 1969 valtiopäivillä perustuslakivalio
kunta antoi yhteisen mietinnön useista vuosien 
1966, 1967 ja 1968 valtiopäiville annetuista laki
ja toivomusaloitteista (prvm 4/1969 vp; 
Lak.al.miet. 211969 vp ). Mietinnössä perustus
lakivaliokunta ehdotti lakialoitteiden hylkäämis
tä, mutta ehdotti samalla niiden ja toivomus
aloitteiden pohjalta eduskunnan hyväksyttäväksi 
toivomuksen, että hallitus suorituttaisi tutkimuk
sen muun muassa siitä, olisiko perusteltua syytä 
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järjestää presidentin valitseminen tapahtuvaksi 
välittömällä kansanvaalilla sekä antaisi eduskun
nalle esityksen sellaisista muutoksista voimassa
olevaan lainsäädäntöön, johon tutkimuksen tulos 
antoi aihetta. Täysistuntokäsittelyssä 1 päivänä 
huhtikuuta 1969 toivomus hyväksyttiin yksimieli
sesti. 

Vuoden 1970 valtiopäivillä perustuslakivalio
kunta antoi yhteisen mietinnön kolmesta samoil
le valtiopäiville tehdystä, presidentin vaalitavan 
muuttamista koskeneesta aloitteesta, jotka kaikki 
tarkoittivat siirtymistä välittömään kansanvaaliin 
(prvm 15/1970 vp; Lak.al.miet. 411970 vp.). 
Mietinnössään valiokunta katsoi esitettyihin nä
kökohtiin yhtyen, että tasavallan presidentin va
litseminen olisi järjestettävä tapahtuvaksi välittö
mällä kansanvaalilla. Valiokunta esitti kuitenkin 
aloitteiden hylkäämistä, koska hallituksen tarkoi
tuksena oli asettaa asiantuntijaelin selvittämään 
kysymystä tasavallan presidentin vaalitavan 
muuttamisesta. Mietintöön liittyi kahdeksan jäse
nen vastalause, jossa katsottiin, että vaalitavan 
uudistukseen olisi tullut ryhtyä jo tehdyn laki
aloitteen pohjalta. Perustuslakivaliokunnan mie
tinnön täysistuntokäsittelyssä 3 päivänä marras
kuuta 1970 hyväksyttiin istunnossa tehty ehdotus 
toivomukseksi, että hallitus antaisi komitean teh
täväksi valmistella esityksen tasavallan presiden
tin vaalin toimittamisesta välittömällä kansan
vaalilla. 

2. 2. 2. 2. Vaalilainsäädännön tarkistamiskomitea 

Eduskunnan vuoden 1956 valtiopäivillä esittä
män toivomuksen mukaisesti asetettu vaalilain
säädännön tarkistamiskomitea päätyi mietinnös
sään (komiteanmietintö 1960: 14) ehdottamaan 
vaalitapaa, jossa ensi vaiheena suoritettaisiin suo
ra kansanvaali ja valittaisiin samalla valitsijamie
het. Mikäli kukaan presidenttiehdokkaista ei saisi 
suorassa vaalissa enemmistöä annetuista äänistä, 
toimittaisivat valitsijamiehet vaalin eniten ääniä 
saaneiden ehdokkaiden välillä. Presidenttiehdok
kaan asettamisoikeus kuului ehdotuksen mukaan 
vähintään kymmenelle kansanedustajalle tai vä
hintään 2 000 äänioikeutetulle. Valitsijamiesten 
toimitettavassa vaalissa olisivat mukana ne presi
denttiehdokkaat, jotka olivat saaneet välittömäs
sä vaalissa suurimman äänimäärän tai vähintään 
puolet siitä, kuitenkin aina vähintään kolme 
eniten ääniä saanutta ehdokasta. Komitean eh
dotus ei johtanut lainsäädäntötoimiin. 

2.2.2.3. Valtiosääntökomitea 

Valtioneuvoston 9 päivänä lokakuuta 1970 
asettama valtiosääntökomitea otti lähtökohdak
seen tarkastella valtiosääntöä kokonaisuutena. 
Tältä pohjalta komitean enemmistö (9 jä
sentä) päätyi välimietinnössä (komiteanmietintö 
1974:27) erilaiseen tulokseen kuin eduskunta 
edellä mainituissa toivomuksissa. Eduskunnan 
olisi suoritettava presidentin vaali. Eduskunnan 
suorittaman vaalin katsottiin johdonmukaisesti 
liittyvän siihen periaatteeseen, että eduskunnan 
tuli olla ylin valtioelin, jonka rinnalla ei ollut 
muita kilpailevia valtioelimiä. Komitean vähem
mistö (8 jäsentä) oli sitä mieltä, että ainakin 
vaalitoimituksen ensimmäinen vaihe tulisi suorit
taa välittömänä kansanvaalina. Vähemmistöstä 
neljä katsoi, että olisi toimitettava uusi kansan
vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan 
välillä, mikäli kukaan ei saisi ehdotonta enem
mistöä. Toiset neljä taas olivat sillä kannalla, että 
tällaisessa tilanteessa tulisi kansanvaalin yhteydes
sä valittavien valitsijamiesten suorittaa presiden
tin valinta. 

Asian jatkovalmistelua varten asetetun toisen 
valtiosääntökomitean mietintö (komiteanmietin
tö 1975:28) sisälsi selvityksen valtiosääntökomi
tean välimietinnöstä hankituista lausunnoista. Si
sällöltään lausunnot jakaantuivat vastaavasti kuin 
käsitykset valtiosääntökomiteassa. 

2. 2. 2. 4. Valtiosäännön tarkistamiskomitea 

Valtioneuvosto asetti 25 päivänä marraskuuta 
1982 komitean, jonka eräänä tehtävänä oli laatia 
ehdotus tasavallan presidentin vaalitavan muut
tamiseksi siten, että äänestäjät voivat nykyistä 
välittömämmin vaikuttaa presidentin valintaan. 
Komitea, joka otti nimekseen valtiosäännön tar
kistamiskomitea, jätti mietintönsä 24 päivänä 
toukokuuta 1983 (komiteanmietintö 1983:49). 

Tämä hallituksen esitys perustuu komitean 
ehdotuksiin tasavallan presidentin vaalitavan 
muuttamisesta. Oikeusministeriö pyysi komitean 
mietinnöstä lausunnot kaikilta eduskunnassa 
edustettuina olevilta puolueilta sekä kymmeneltä 
työnantajain, työntekijäin, teollisuuden, kaupan 
ja maataloustuottajain keskusjärjestöltä. Useim
mat lausunnonantajista suhtautuivat myönteisesti 
komitean ehdotuksiin. Eräät lausunnonantajat 
olivat tosin lähinnä kaksivaiheisen suoran kansan
vaalin kannalla. Myös eduskunnan suorittama 
vaali sai kannatusta. Lausunnot sisältyvät sellaisi-
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naan oikeusministeriön lainvalmisteluosaston jul
kaisuun n:o 13/1983. 

3. Uudistuksen toteuttamisesta 

Esityksen mukaan tasavallan presidentin vaali
tapaa uudistettaisiin niin, että se olisi välittömän 
vaalitavan ja nykyisen vaalitavan yhdistelmä. 
Seuraavassa käsitellään eräitä uudistuksen toteut
tamiseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä. 

3 .1. Presidenttiehdokkaan asettaminen 

Välittömän vaalitavan käyttöön ottaminen 
edellyttää, että presidenttiehdokkaiden asettami
nen järjestetään virallisesti. Varteenotettavat pre
sidenttiehdokkaat ovat käytännössä olleet puolu
eiden asettamia. Tähän asiaintilaan ei siten mer
kitsisi muutosta se, että presidenttiehdokkaiden 
asettamistehtävä myös muodollisesti uskonaisiin 
puolueille. Tälle ei myöskään ole estettä sen 
jälkeen, kun eräät puolueita koskevat kysymykset 
ovat tulleet puoluelailla ( 10169) lainsäädännölli
sesti järjestetyiksi. Puolueille on uskottu ehdok
kaiden asettamistehtävä myös kansanedustajain 
vaaleja koskevassa lainsäädännössä. Puolueille on 
katsottu voitavan antaa ehdokasasetteluun liitty
viä tehtäviä, vaikka perustuslaeissamme ei ole 
puolueita koskevaa yleissäännöstä. 

Oikeus presidenttiehdokkaan asettamiseen voi
daan antaa ainoastaan rekisteröidylle puolueelle. 
Jos pelkkä puoluerekisteriin merkittynä oleminen 
sellaisenaan riittäisi antamaan oikeuden asettaa 
presidenttiehdokas, voisi tämä käytännössä joh
taa siihen, että puolue perustettaisiin nimen
omaan presidenttiehdokkaan asettamista varten. 
Tällaista mahdollisuutta ei voida pitää asianmu
kaisena. Tämän vuoksi on syytä rajata ehdokkaan 
asettamisoikeus vain sellaisille puolueille, jotka 
ovat jo olleet mukana valtiollisessa toiminnassa ja 
siinä saavuttaneet ainakin jonkinlaisen vakiintu
neisuuden. Puolueiden tulee kuitenkin olla pre
sidenttiehdokkaan asettamisoikeuden suhteen 
mahdollisimman yhdenvertaiset. Hyväksyttävänä 
ei sen vuoksi voida pitää sitä, että rajoitusperus
teet säädettäisiin huomattavan tiukoiksi ja muo
dostettaisiin tätä kautta eräänlainen kahtiajako 
puolueisiin, joilla on oikeus asettaa president
tiehdokas, ja muihin puolueisiin. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että ehdokkaan asettamisoikeus an
netaan vain niille puolueille, joiden ehdokaslis
talta on viimeksi toimitetuissa kansanedustajain 

vaaleissa valittu ainakin yksi kansanedustaja. Rat
kaisevaa olisi siis viimeksi toimitettujen eduskun
tavaalien tulos eikä se, onko puolueen listalta 
valittuja henkilöitä eduskunnan jäseninä silloin, 
kun tasavallan presidentti valitaan. 

Kun otetaan huomioon tasavallan presidentin 
keskeinen asema ja se, että vain pieni osa äänes
täjäkunnasta toimii puolueissa, on myös puoluei
den ulkopuolella olevilla kansalaisryhmillä oltava 
oikeus asettaa presidenttiehdokkaita. Tällainen 
oikeus on aiheellinen myös siksi, että suppeaksi 
rajattu ehdokkaan asettamisoikeus saattaisi jär
kyttää äänestäjäkunnan keskuudessa vallitsevaa 
luottamusta vaalijärjestelmän oikeudenmukai
suuteen. Kysymykseen eivät voisi tulla mitkään 
jo olemassa olevat järjestöt, vaan ainoastaan ni
menomaan presidentinvaaliin tähtäävän kansa
laistoiminnan merkeissä muodostuneet äänestäjä
ryhmät. 

Siihen, kuinka suurelle puolueiden ulkopuoli
selle henkilöryhmälle ehdokkaan asettamisoikeus 
olisi annettava, vaikuttavat monet näkökohdat. 
Vaadittavan henkilömäärän tulisi olla niin suuri, 
että ehdokkaita voisivat tällä tavoin tulla asetta
maan vain äänestäjien kannalta huomionarvoisi
lla vaihtoehtoina pidettävät ryhmät. Toisaalta 
ryhmältä ei voida vaatia niin suurta kokoa, että 
mahdollisuus ehdokkaan asettamiseen tätä kautta 
muodostuu juuri ryhmältä vaadituo suuruuden 
vuoksi pelkästään näennäiseksi. Se, että ehdok
kaan asettamisoikeutta ei anneta kaikille puolu
eille, puoltaa osaltaan sitä, että puolueiden ulko
puoliselta ryhmältä vaaditaan puolueiden perus
tamiseen vaadittavan kannattajamäärän (5 000) 
selvästi ylittävää kokoa. 

Sen jälkeen kun presidenttiehdokkaat on viral
lisesti asetettu, painavat periaatteelliset näkökoh
dat puoltavat sitä, että kaikkia ehdokkaita koh
dellaan julkisten viranomaisten toiminnassa ja 
myös esimerkiksi Yleisradion ohjelmissa samalla 
tavoin. Tältäkään kannalta ei voida pitää tavoi
teltavana sitä, että virallisen presidenttiehdok
kaan asettaminen muiden kuin puolueiden ta
holta tehtäisiin hyvin helpoksi. Ehdokkaiden lu
kumäärän kasvaminen ei myöskään välttämättä 
lisää äänestäjän todellisia vaikutusmahdollisuuk
sia tai tee vaalijärjestelmän toimintaa kansan
valtaisemmaksi. Suurta lukumäärää merkittäväm
pää äänestäjän kannalta on se, että hänellä on 
valittavinaan sellaisia presidenttiehdokkaita, joil
la on reaalisia mahdollisuuksia tulla valituksi tai 
joita äänestämällä voidaan saada ilmaistuksi mer
kittävinä pidettäviä poliittisia kantoja. Näistä 
syistä esityksessä on päädytty ehdottamaan tällai-
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sen puolueiden ulkopuolisen henkilöryhmän 
suuruudeksi vähintään 20 000. 

3.2. Valitsijamiesehdokkaan asettaminen 

Valitsijamiesehdokkaan asettaruisoikeus olisi 
voimassa olevasta lainsäädännöstä poiketen oltava 
puolueiden ohella myös valitsijayhdistyksellä sa
maan tapaan kuin on säädetty kansanedusta
jaehdokkaiden asettamisesta. Tämä on aiheellis
ta, koska presidenttiehdokkaan asettamisoikeus
kin uskonaisiin puolueiden ulkopuoliselle ryh
mälle. Valitsijayhdistykseltä vaadittavan koon tu
lisi olla sama kuin kansanedustajain vaaleissa 
(100, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä 
30). Tätä tarkoittava lainmuutos sisältyykin jo 
eduskunnalle annettuun esitykseen vaalilainsää
dännön tarkistamiseksi (hall. es. 171 1984 vp ). 

Laissa ehdotetaan säädettäväksi, että vaaleissa 
voi olla vain valitsijamiesehdokkaita, joilla on 
nimeltä mainittu presidenttiehdokas. Näin tor
juttaisiin '' sammutetuin lyhdyin'' esiintyvien va
litsijamiesehdokkaiden mukanaolo, jollainen olisi 
vastoin sitä uudistuksen tavoitetta, että valitsijoi
den on voitava vaikuttaa vaalin tuloksen määräy
tymiseen. Puolueiden osalta saattaisi oikeudella 
asettaa valitsijamiesehdokkaita presidenttiehdo
kasta virallisesti asettamatta olla merkitystä käy
tännössä. Se saattaisi merkitä puolueelle mahdol
lisuutta mennä - virallisen presidenttiehdok
kaan valitsemisessa noudatettavasta menettelystä 
ja asettamismääräajasta riippumattomana - epä
virallisesti jonkun jo asetetun presidenttiehdok
kaan taakse ja asettaa sitten valitsijamiesehdok
kaita. Esityksessä ei ole pidetty tällaisen mahdol
lisuuden avoimeksi jättämistä tarpeellisena. 

Esillä on ollut kysymys siitä, pitäisikö presi
denttiehdokas ja valitsijamiesehdokkaat kytkeä 
toisiinsa myös niin, että presidenttiehdokkaalla 
tulisi aina olla valitsijamiesehdokkaita. Ilman 
nimenomaista säännöstäkin voidaan olettaa käy
tännössä muodostuvan pääsäännöksi, että presi
denttiehdokkaalla on myös valitsijamiesehdok
kaita. Eräät periaatteelliset ja käytännön syyt ovat 
kuitenkin sitä vastaan, että tämä kytkentä tehtäi
siin säännöksin pakolliseksi. Jo periaatteessa voi
daan katsoa, että valitsijamiesehdokkaiden pakol
lisuus ei ole sopusoinnussa sen kanssa, että ky
seessä on ensi vaiheessa välitön vaali, jonka 
tuloksesta riippuu, tullaanko valitsijamiehiä lain
kaan käyttämään. Vaalien käytännön toimeenpa
noon valitsijamiesehdokkaiden pakollisuus vai
kuttaisi sikäli, että asetettujen presidenttiehdok-

kaiden oleminen ehdokkaina välittömässä vaalis
sa ei ratkeaisikaan ehdokkaiden ilmoittamisajan 
päätyttyä, vaan vasta sitten kun olisi selvää, että 
asetetulle presidenttiehdokkaalle asetetaan myös 
valitsijamiesehdokkaita. Valitsijamiesehdokkai
den pakollisuus edellyttäisi myös sitä, että laista 
ilmenisi, kuinka monta valitsijamiesehdokasta 
vähintään pitää olla, ja ehkä myös sitä, kuinka 
monessa vaalipiirissä valitsijamiesehdokkaita pi
täisi asettaa. Esityksessä ei ole pidetty tämänkal
taisten säännösten ottamista lakiin perusteltuna. 

3.3. Vaalimenettely 

Äänestäruistavan osalta voidaan esittää mah
dollisuus, että äänestäjä antaisi vaalissa vain yh
den äänen, joka olisi samalla kertaa ääni tietylle 
valitsijamiesehdokkaalle ja tämän presidenttieh
dokkaalle. Tärkeänä olisi kuitenkin pidettävä 
sitä, että myös itse vaalitoimituksessa tulee selväs
ti havaittavaksi vaalin kaksiosaisuus: kysymys on 
sekä presidenttiehdokkaan välittömästä äänestä
misestä että valitsijamiesehdokkaan äänestämises
tä. Tämän vuoksi ehdotetaan järjestelyä, jossa 
äänestäjä äänestää kahdella lipulla, toisella presi
denttiehdokasta ja toisella valitsijamiesehdokasta. 

Vaalin toimittamista koskeva sääntely noudat
taisi muutoin nykyistä kansanedustajain vaaleja 
ja valitsijamiesvaaleja koskevaa sääntelyä. 

3.4. Valitsijamiesten tourutettavassa vaalissa 
huomioon otettavat presidenttiehdokkaat 

Jos presidentti jää valittavaksi valitsijamiesten 
toimittamassa vaalissa, on ratkaistava, ketkä ase
tetuista presidenttiehdokkaista voivat tulla tässä 
vaalissa huomioon otetuiksi. On perusteltua 
edellyttää valitsijamiesten toimitettava valinta 
suoritettavaksi vain sellaisten presidenttiehdok
kaiden välillä, jotka ovat äänestäjien keskuudessa 
saaneet huomionarvoista kannatusta. President
tiehdokkaiden lukumäärää rajoitettaessa tulee 
kuitenkin ottaa huomioon Suomen kaltaisessa 
monipuoluemaassa mahdollisena pidettävät vaa
litilanteet: useat ehdokkaat saattavat kansan
vaalissa saada suhteellisen tasavahvan vähäiseh
kön kannatuksen. 

Karsintaperusteena voidaan ajatella käytettä
vän joko presidenttiehdokkaan saamaa välittö
mien äänten määrää tai hänen saamiensa valitsi
jamiesten määrää. Ensiksi mainittu vaihtoehto 
perustuisi siihen suoraan kannatukseen, joka pre-
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sidenttiehdokkaalla on ollut koko maassa. Presi
denttiehdokkaan saamien valitsijamiesten luku
määrä taas ei näin tarkoin osoita kannatusta koko 
äänestäjäkunnassa. Toisaalta voidaan karsinnan 
suorittamista valitsijamiesten lukumäärän perus
teella puoltaa sillä, että valitsijamiesten toimitta
massa vaalissa lopputulos riippuu nimenomaan 
valitsijamiesten suorittamista valinnoista. 

Asian luonteen huomioon ottaen sovellettava 
karsintaperuste saisi johtaa vain verrattain lievään 
rajoitukseen. Ehdokkaan saamien välittömien ää
nien määrään nojautuminen merkitsisi ilmeisesti 
melko matalien prosenttilukujen tai äänimäärien 
asettamista rajaksi. Tätä ei voida pitää onnistu
neena ratkaisuna. Tämän vuoksi on parhaalta 
vaihtoehdolta selkeytensä vuoksi näyttänyt se, 
että mukaan pääsevät kaikki ne presidenttieh
dokkaat, jotka ovat saaneet ainakin yhden valitsi
jamiehen. Tällä rajoitustavalla on lisäksi se etu, 
että toimitettavassa vaalissa on jokaisella valitsija
miehellä ainakin periaatteessa mahdollisuus ää
nestää sitä presidenttiehdokasta, jota kannatta
maan äänestäjät ovat hänet valinneet. 

3.5. Valitsijamiesten toimittama vaali 

Esityksessä lähdetään siitä, että valitsijamiesten 
toimittamassa vaalissa seurataan voimassa olevaa 
ja käytännössä jo vakiintunutta säännöstöä. Huo
miota voidaan kuitenkin kiinnittää siihen, pitäi
sikö valitsijamiesten äänestää avoimin vai sulje
tuin lipuin. Ajateltavissa on, että vaatimus kai
ken julkisen toiminnan avoimuudesta ja kontrol
loitavuudesta ulotettaisiin myös valitsijamiesten 
toimittamaan äänestykseen. Kun julkisten orgaa
nien toimittamat henkilövaalit kuitenkin yleensä 
suoritetaan umpilipuin, ei tästä käytännöstä nyt
kään ehdoteta poikettavaksi. 

3.6. Presidenttiehdokkaan estyminen 

Tilanteet, joissa presidenttiehdokas tulisi esty
neeksi, jäävät epäilemättä harvinaisiksi. Kun eh
dotettu järjestelmä kuitenkin perustuu ehdokkai
den viralliselle asettamiselle ja sille, että näihin 
ehdokkaisiin ollaan sidottuja koko vaalimenette
lyn ajan, on vaalijärjestelmästä säädettäessä otet
tava huomioon myös se mahdollisuus, että ase
tettu ehdokas tulee pysyvästi estyneeksi. 

Tärkeätä on, että vaalijärjestelmä ei tee mah
dolliseksi ehdokkuudella spekuloimista esimer
kiksi siten, että asetettu ehdokas tietyssä vaihees-

sa ilmoittaa luopuvansa ehdokkuudesta ja luopu
misen tosiasiallisena tarkoituksena olisi edistää 
jonkun toisen henkilön valituksi tulemista. Tä
män vuoksi säännökset on laadittu niin, että 
kysymykseen käytännössä tulevat vain ehdokkaan 
kuolema ja todellinen pysyvä estyminen esimer
kiksi vakavan sairauden tai onnettomuuden seu
rauksena. 

Jos asetettu ehdokas olisi tullut pysyvästi esty
neeksi ennen kansanvaalia, olisi asianomaisella 
puolueella oikeus tiettyyn määräpäivään mennes
sä asettaa uusi ehdokas. Asianmukaista ei olisi, 
että puolue, joka on presidenttiehdokkaan aset
tamalla osallistunut vaalitaisteluun ja saanut suo
ritetussa kansanvaalissa valitsijamiesehdokkaita 
ehdokaslistoiltaan valituksi, joutuisi, jos se ei ole 
voinut nimetä uutta ehdokasta jo ennen kansan
vaalia, valitsijamiesten toimittamassa vaalissa tyy
tymään siihen, että sen listoilta valitut valitsija
miehet voivat äänestää muiden puolueiden tai 
kansalaisryhmien presidenttiehdokkaita. Käytän
nöllisistä syistä vastaavaa oikeutta uuden ehdok
kaan asettamiseksi ei ole katsottu voitavan uskoa 
ehdokkaan asettaneelle puolueiden ulkopuolisel
le henkilöryhmälle. 

Mikäli presidenttiehdokas tulisi pysyvästi esty
neeksi edellä tarkoitetun määräpäivän jälkeen, 
mutta ennen valitsijamiesten toimitettavaa vaa
lia, joudutaan harkitsemaan, kenelle uuden eh
dokkaan asettamisvalta uskotaan. Kun kyseessä 
on todennäköisesti hyvin harvinaiseksi jäävä ti
lanne ja kun valituilla valitsijamiehillä voidaan 
sanoa olevan äänestäjiltä saatu valtuutus siinä 
mielessä, että heidät on nimenomaisesti valittu 
presidenttiä valitsemaan, esityksessä on päädytty 
siihen, että uuden ehdokkaan nimeämistehtävää 
ei tule enää uskoa puolue-elimille, vaan asian
omaisille valitsijamiehille. Tämä on aiheellista 
myös siksi, että eri presidenttiehdokkaiden esty
neisyystilanteita on mahdollisuuksien mukaan 
käsiteltävä samalla tavoin ja puolueiden ulkopuo
lisen ryhmän presidenttiehdokkaan tullessa esty
neeksi ei hevin voida ajatella uuden ehdokkaan 
nimeämistä muulla tavoin kuin asianomaisten 
valitsijamiesten toimesta. 

Erityisten säännösten laatimista siitä menette
lystä, jossa ehdokkaansa menettäneet valitsija
miehet yhdessä nimeäisivät uuden ehdokkaan, ei 
ole pidetty tarpeellisena, vaan on katsottu riittä
väksi säätää, että jokainen tällä tavoin ehdok
kaansa menettänyt valitsijamies on oikeutettu 
nimeämään uuden ehdokkaan. Tällaisen yksittäi
sille valitsijamiehille annettavan oikeuden voi
daan katsoa periaatteessa sikäli sopivan valitsija-
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miehen asemaan, että valitsijamiehet on nykyisen 
lainsäädännön mukaan valittu periaatteessa itse
näisesti toimittamaan presidentin valintaa eikä 
heitä ehdotetussakaan lainsäädännössä tehdä 
muodollisesti sidomiksi esimerkiksi puolueen 
kantaan. Tätä merkittävämpää käytännön kan
nalta lienee kuitenkin se, että jos jonkin puolu
een tai puolueiden ulkopuolisen henkilöryhmän 
presidenttiehdokas on tullut estyneeksi, voidaan 
erityisesti puolueen valitsijamiesryhmästä olettaa 
tosiasiassa nimettävän vain yksi ehdokas, vaikka 
nimeämisoikeus muodollisesti olisikin kaikilla 
asianomaisilla valitsijamiehillä. 

Jos jo valittu presidentti tulisi pysyvästi esty
neeksi ennen toimeen astumistaan, tulisi presi
dentin valitseminen toimittaa uudelleen. 

4. Esityksen organisatoriset Ja 
taloudelliset vaikutukset 

Tasavallan presidentin valitsemisessa käytettäi
siin kansanedustajain vaaleista annetun lain mu
kaista organisaatiota. Uusia toimielimiä ei tarvit-

taisi. Uudistuksen toteuttamisella ei olisi olennai
sia taloudellisia vaikutuksia. 

5. Riippuvuus muista esityksistä 

Eduskunnalle on annettu yhdessä tämän esi
tyksen kanssa hallituksen esitys tasavallan presi
dentin eräiden valtaoikeuksien tarkistamista kos
kevaksi lainsäädännöksi ja hallituksen esitys laiksi 
valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta. Nämä esi
tykset liittyvät toisiinsa, minkä vuoksi ne tulisi 
käsitellä samanaikaisesti. 

Eduskunnalle on jo annettu esitys vaalilainsää
dännön tarkistamiseksi (hall. es. 1711984 vp). 
Siihen sisältyy muun ohella tasavallan presiden
tin valitsijamiesten vaaleista annettua lakia kos
keva muutosehdotus. Tämä on otettu huomioon 
laadittaessa tasavallan presidentin vaalitapaa kos
kevaa esitystä ja siihen sisältyvää lakiehdotusta 
tasavallan presidentin valitsemisesta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki Suomen hallitusmuodon 23 ja 
24 §:n muuttamisesta 

23 §. Perussäännökset tasavallan presidentin 
valitsemisesta sisältyvät hallitusmuodon 
23 §:ään. Ehdotus tasavallan presidentin uudeksi 
vaalitavaksi edellyttää näihin säännöksiin useita 
muutoksia. Lisäksi mainittuun pykälään on tehty 
eräitä vähäisempiä tarkistuksia. 

Vaalitavan muutos ei edellytä muutoksia pykä
län 1 momenttiin. 

Presidenttiehdokkaiden asettamisen tekeminen 
viralliseksi edellyttää nimenomaisten säännösten 
ottamista perustuslakiin. Tämän mukaisesti on 
pykälän 2 momenttiin otettu säännös siitä, ke
nellä on oikeus ehdokkaan asettamiseen. Tällai
nen oikeus olisi ensinnäkin rekisteröidyllä puolu
eella, jonka ehdokaslistalta on viimeksi toimite
tuissa kansanedustajain vaaleissa valittu vähin
tään yksi kansanedustaja. Presidenttiehdokkaan 

asettamisoikeuden edellytyksenä olisi siis se, että 
puolue on merkittynä oikeusministeriössä pidet
tävään puoluerekisteriin. Puolueen tulee olla 
merkittynä puoluerekisteriin silloin, kun puolu
een presidenttiehdokas virallisesti ilmoitetaan. 
Viimeksi toimitettuina edustajainvaaleina olisi 
pidettävä niitä vaaleja, joiden vaalipäivät ovat 
olleet lähinnä ennen sitä päivää, jolloin puolue 
voi säännösten mukaan aikaisintaan virallisesti 
ilmoittaa presidenttiehdokkaansa. 

Presidenttiehdokkaan asettamisoikeus olisi 
myös 20 000 vaalioikeutetulla, jotka ovat sopi
neet yhteisen ehdokkaan asettamisesta. Näiden 
henkilöiden tulisi siis täyttää ne yleiset edellytyk
set, jotka laissa on äänestäjille asetettu. He 
voisivat olla mistä vaalipiiristä tahansa. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyy niin ikään sään
nös siitä, että puolueella on oikeus asettaa uusi 
ehdokas kuolleen tai pysyvästi estyneeksi tulleen 
presidenttiehdokkaan sijaan. Säännös koskisi ti
lanteita, joissa ehdokas on kuollut tai tullut 
pysyvästi estyneeksi ennen presidentin välitöntä 
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vaalia. Tämän jälkeen vastaavissa tilanteissa so
vellettaisiin 5 momenttiin otettua säännöstä, jon
ka mukaan valitsijamiehellä olisi oikeus ilmoittaa 
ennen valitsijamiesten toimitettavaa vaalia uusi 
ehdokas. Pykälän 8 momenttiin sisältyvän val
tuutussäännöksen nojalla annenavaan lakiin tasa
vallan presidentin valitsemisesta on otettu muun 
ohella yksityiskohtaiset säännökset (14 §:n 2 mo
mentti ja 37 §:n 2 momentti) ehdokkaan asetta
~isesta 2 ja 5 momentissa tarkoitetuissa tapauk
sissa. 

Puolueiden ulkopuolisella henkilöryhmällä ei 
olisi käytännöllisistä syistä oikeutta asettaa uutta 
ehdokasta kuolleen tai estyneeksi tulleen presi
denttiehdokkaan sijaan. 

Kolmas momentti sisältää säännöksen sellaisen 
mahdollisuuden varalta, että asetettaisiin vain 
yksi presidenttiehdokas. Ottaen huomioon edellä 
mainitut laajat mahdollisuudet ehdokkaan aset
tamiseen säännöksellä ei olisi laajempaa käytän
nön merkitystä. 

Neljännen momentin säännöksestä ilmenevät 
valintamenettelyn keskeiset seikat: äänestäjät ää
nestävät samalla kertaa sekä presidenttiehdokasta 
että valitsijamiesehdokasta; vaali on ensi vaihees
sa välitön kansanvaali; vain jos tämä ei johda 
tulokseen, jää presidentin valinta valitsijamiesten 
tehtäväksi. 

Neljännessä momentissa on edellytetty, että 
presidentin välittömän vaalin - toisin kuin 6 
momentin mukaan välillisen vaalin - tulosta 
laskettaessa otetaan huomioon kaikkien vaalissa 
äänioikeuttaan käyttäneiden äänet. Ehdotetulla 
vaalin tuloksen laskentatavalla pyritään turvaa
maan, ettei ilmeisen laajan kannatuksen omaa
van presidenttiehdokkaan kuoltua tai tultua py
syvästi estyneeksi juuri ennen vaaleja pienen 
vähemmistöryhmän ehdokas tulisi välittömässä 
kansanvaalissa ilman varteenotettavaa vastaehdo
kasta valituksi tasavallan presidentiksi. Edellä 
kuvatunlainen tilanne on mahdollinen silloin, 
kun presidenttiehdokas kuolee tai tulee estyneek
si niin lähellä vaaleja, ettei hänen sijaansa ehditä 
asettaa uutta ehdokasta välittömään vaaliin. 

Pykälän 4 momentti sisältää lisäksi säännöksen 
välittömän vaalin ja valitsijamiesten vaalien ajan
kohdasta. Voimassa olevan hallitusmuodon 
23 §:n 3 momentin mukaan valitsijamiesten vaa
lit toimitetaan tammikuun kolmantena sunnun
taina ja sitä seuraavana maanantaina. Seuraavan 
helmikuun 15 päivänä valitsijamiehet valitsevat 
presidentin. Tältä osin valintamenettelyä ehdote
taan ajallisesti jonkin verran tiivistettäväksi. Kiin
nekohtana on pidetty helmikuun 15 päivää, joka 

aikanaan on tiettävästi valittu valitsijamiesten 
toimittaman presidentin vaalin päiväksi sen 
vuoksi, että tuona päivänä vuonna 1362 suoma
laiset saivat oikeuden osallistua Ruotsi-Suomen 
kuninkaanvaaliin. Kun välitön kansanvaali ja 
valitsijamiesten vaalit on kansanedustajain vaa
lien tapaan edelleenkin syytä toimittaa sunnun
taina ja maanantaina, ovat vaaleihin käytännössä 
tarvittavan ajan huomioon ottaen lähimmiksi 
mahdollisiksi päiviksi osoittautuneet tammikuun 
viimeinen sunnuntai ja sitä seuraava maanantai. 
Toinen vaalipäivä tulisi tällöin olemaan myöhäi
simmillään helmikuun ensimmäinen päivä. 

Pykälän 5 momentin alussa on lakiin nykyisin
kin sisältyvä säännös välillisen vaalin toimittami
sesta helmikuun 15 päivänä sekä säännös päämi
nisterin toimimisesta puheenjohtajana vaalitoi
mituksessa. Momentin toisessa virkkeessä sääde
tään edellä yleisperusteluissa selostettu rajoitus, 
jonka mukaan valitsijamiesten toimitettavan vaa
lin ulkopuolelle jäävät kaikki ne . presidenttieh
dokkaat, joille ei ole valittu yhtään valitsijamies
tä. 

Momenttiin on otettu säännös myös sen tilan
teen varalta, että presidenttiehdokas on kuollut 
tai tullut esimerkiksi vaikean sairauden tai onnet
tomuuden vuoksi pysyvästi estyneeksi. Kun eh
dokkaan nimeäruisvallan uskominen tällaisessa 
tilanteessa valitsijamiehille merkitsee poikkearuis
ta ehdokkaan asettaruisoikeutta koskevasta 2 mo
mentin pääsäännöstä, on sen katsottu vaativan 
erillisen säännöksen ottamista perustuslakiin. 
Kuten 2 momentin yhteydessä on todettu, lakiin 
tasavallan presidentin valitsemisesta sisältyvät tar
kemmat säännökset valitsijamiehen oikeudesta 
asettaa kuolleen tai estyneen ehdokkaan sijaan 
uusi ehdokas. 

Pykälän 6 momentti sisältää voimassa olevan 
23 §:n 3 momenttia pääosin vastaavan säännök
sen presidentin välillisen vaalin toimittamisesta. 
Sen mukaan laskettaessa sitä, onko joku ehdok
kaista saanut jo ensimmäisessä valitsijamiesten 
toimittamassa vaalissa enemmän kuin puolet an
netuista äänistä, otetaan nykyiseen tapaan huo
mioon ainoastaan annetut hyväksytyt äänet. Sitä 
vastoin laskennassa jätetään huomioon ottamatta 
tyhjät ja hylätyt äänestysliput. Säännöksessä tar
koitetussa toisessa ja kolmannessa vaalissa ehdo
ton enemmistö on niin ikään laskettava edellä 
selostetulla tavalla. 

Pykälän 7 momentti vastaa voimassa olevan 
23 §:n 4 momenttiin sisältyvää säännöstä. 

Pykälän 8 momenttiin on sisällytetty vaalime
nettelyn tarkempaa sääntelyä koskevat viittaus-
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säännökset. Ne vastaavat asiallisesti osittain voi
massa olevan lain säännöksiä. Momenttiin on 
ollut tarpeen lisätä säännös, jonka mukaan tasa
vallan presidentin valitsemisesta annetaan halli
tusmuodon 23 §:ää tarkemmat säännökset lailla. 
Sen nojalla annetaan muun muassa yksityiskoh
taiset säännökset presidenttiehdokkaan ja valitsi
jamiesehdokkaiden asettamisesta samoin kuin 
esimerkiksi kuolleen tai pysyvästi estyneeksi tul
leen presidenttiehdokkaan sijaan asetetun ehdok
kaan ilmoittamisesta ja siihen liittyvistä määrä
ajoista. 

Voimassa olevaan 23 §:n 5 momenttiin sisäl
tyy yleissäännös hallitusmuodossa säädettyjen 
määräpäivien siirtymisestä. Hallitusmuodon 
23 §:ään vuonna 1977 tehtyjen muutosten jäl
keen momentti koskee vain pykälän 3 momentis
sa mainittua helmikuun 15 päivää ja 24 §:ssä 
säädettyä presidentin toimeenastumispäivää, 
maaliskuun 1 päivää. Valtiolliset vaalit toimite
taan nykyään aina sunnuntaina ja maanantaina. 
Koska helmikuun 15 päivällä on tässä yhteydessä 
historiallista arvoa, voidaan valitsijamiesten toi
mitettava vaali edellyttää viikonpäivästä riippu
matta pidettäväksi juuri 15 päivänä. Kun otetaan 
huomioon, että myös presidentin toimeenastu
mispäivä ehdotetaan jäljempänä säädettäväksi 
kiinteäksi, nykyistä hallitusmuodon 23 §:n 5 
momenttia vastaavalla säännöksellä ei olisi enää 
merkitystä. Tämän vuoksi säännös määräpäivien 
siirtymisestä voidaan jättää tarpeettomana pois. 

Kun valitsijamiesten toimitettava vaali ehdote
taan edellä lausutulla perusteella toimitettavaksi 
aina helmikuun 15 päivänä, voitaisiin lähteä 
siitä, että myös kysymyksessä olevaa vaalia edeltä
vä valtakirjojen tarkastus tapahtuisi helmikuun 
14 päivänä viikonpäivästä riippumatta. 

24 §. Presidentin vaalitavan muutoksen vuoksi 
on tarpeen täydentää voimassa olevaa presidentin 
toimeenastumispäivää koskevaa säännöstä, jossa 
sen sanamuodon mukaisesti on säädetty vaalilla 
valitun presidentin toimikauden alkamispäivä. 
Säännöksen soveltamisalaa ehdotetaaukio laajen
nettavaksi koskemaan presidentin toimeenastu
mispäivää myös sellaisessa tilanteessa, jossa presi
denttiehdokas on tullut ehdotetun hallitusmuo
don 23 §:n 3 momentin nojalla ilman vaalia 
tasavallan presidentiksi. 

Jotta presidentin toimikauden päättyminen ja 
säännönmukaisena aikana valittavan presidentin 
toimikauden alkaminen eivät riippuisi presiden
tin vaalitavasta, tulisi presidentin toimeenastu
mispäivän olla sama kaikissa tilanteissa. Ehdotuk
sessa on pitäydytty nykyisessä toimeenastumispäi-

3 438400835D 

vässä. Näin ollen presidentti astms1 toimeensa 
maaliskuun 1 päivänä, olipa hän tullut presiden
tiksi ilman vaalia, välittömällä kansanvaalilla tai 
valitsijamiesten toimittamassa vaalissa. Ehdotet
tuun ratkaisuun on päädytty siitäkin huolimatta, 
että aika presidentin valitsemisesta toimeenastu
mispäivään muodostuu huomattavan pitkäksi sii
nä epätodennäköisessä tilanteessa, jossa presi
denttiehdokas tulee hallitusmuodon 23 §:n 3 
momentin nojalla ilman vaalia presidentiksi. 

Sen tapauksen varalta, että presidentin toi
meenastumispäivä sattuisi pyhäpäiväksi tai arki
lauantaiksi, ei ole katsottu aiheelliseksi enää 
sisällyttää hallitusmuotoon eikä muuhunkaan la
kiin säännöstä määräpäivän siirtymisestä seuraa
vaksi arkipäiväksi. Presidentin toimeenastumis
päivä ehdotetaaukio säädettäväksi kiinteäksi eli 
presidentti astuisi toimeensa maaliskuun 1 päivä
nä. 

1.2. Laki tasavallan presidentin valitsemisesta 

Hallituksen ehdottama tasavallan presidentin 
vaalitavan muutos vaatii paitsi hallitusmuodon 
säännösten muuttamista myös muutoksia ja täy
dennyksiä tavallisen lain tasoiseen lainsäädän
töön. 

Osa näistä muutoksista on sisällöllisesti merkit
täviä, osa taas laadultaan teknisiä. Tarvittavat 
muutokset ovat kaikkineen sellaisia, ettei niitä 
voida asianmukaisesti toteuttaa muutoksina ny
kyisiin lakeihin, vaan on perusteltua säätää yksi 
yhtenäinen laki tasavallan presidentin valitsemi
sesta. Tähän lakiin sisältyisivät säännökset tasa
vallan presidentin välittömästä vaalista ja samalla 
toimitettavista valitsijamiesten vaaleista sekä va
litsijamiesten toimitettavasta tasavallan presiden
tin vaalista. Lailla kumottaisiin laki tasavallan 
presidentin valitsijamiesten vaaleista ( 392 169) ja 
laki tasavallan presidentin vaalista (59/24). 

1 luku 

Yleiset säännökset 

Lakiehdotuksen 1 luku sisältää tasavallan presi
dentin välittömän vaalin ja samalla toimitetta
vien valitsijamiesten vaalien edellyttämät yleiset 
säännökset (1-11 §). Ne vastaavat pääosin voi
massa olevan tasavallan presidentin valitsijamies
ten vaaleista annetun lain 1-10 §:n ja 12 §:n 2 
momentin säännöksiä, ja niitä laadittaessa on jo 
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otettu huomioon eduskunnalle annettuun esityk
seen vaalilainsäädännön tarkistamiseksi (hall. es. 
1711984 vp) sisältyvä tasavallan presidentin va
litsijamiesten vaaleista annetun lain muutosehdo
tus. 

1 §. Perussäännös tasavallan presidentin välit
tömän vaalin toimittamisen ajankohdasta olisi 
ehdotetussa hallitusmuodon 23 §:n 4 momentis
sa. Siinä on ehdotettu tasavallan presidentin 
valinnan aikataulua kiristettäväksi siten, että ta
savallan presidentin välitön vaali ja valitsijamies
ten vaalit toimitettaisiin hieman myöhemmin 
kuin valitsijamiesvaalit voimassa olevan lain mu
kaan. 

Pykälän 1 momenttiin on selvyyden vuoksi 
sisällytetty säännös vaalien toimittamisen ajan
kohdasta. 

Sen varalta, ettei kukaan presidenttiehdokkais
ta tule valituksi välittömässä vaalissa, toimitetaan 
samalla myös tasavallan presidentin valitsijamies
ten vaalit. Tätä koskeva säännös on niin ikään 
otettu 1 momenttiin. Perussäännös valitsijamies
ten vaaleista sisältyisi hallitusmuodon 23 §:n 4 
momenttiin. 

Pykälän 2 momentti koskee uuden presidentin 
valitsemista hallitusmuodon 23 §:ssä säädetyllä 
tavalla tilanteessa, jossa tasavallan presidentti on 
kuollut tai tullut pysyvästi estyneeksi kesken 
toimikautensa. Momentin toisessa virkkeessä 
määritellään vaalitavasta riippuen uuden presi
dentin toimeenastumispäivä. Säännöksen mu
kaan valitsijamiesten toimittamassa vaalissa valit
tu uusi presidentti astuu toimeensa kolmantena 
päivänä siitä, kun pääministeri on julistanut 
vaalin tuloksen. Hallitusmuodon 23 §:n 3 tai 4 
momentin nojalla tasavallan presidentiksi tullut 
astuu presidentintoimeensa kolmantena päivänä 
siitä, kun valtioneuvosto on 16 ja 25 §:ssä ehdo
tetulla tavalla todennut presidenttiehdokkaan 
tulleen presidentiksi. 

Lakiehdotuksen 14 §:n 3 momentti sisältää 
säännöksen siitä, milloin asetetut presidenttieh
dokkaat on 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa 
ilmoitettava Helsingin kaupungin vaalipiirin kes
kuslautakunnalle. 

2 §. Vaalipiirijakoa koskevaan nykyiseen sään
nökseen on lisätty maininta tasavallan presiden
tin välittömästä vaalista. 

3-11 §. Täydennettyinä tasavallan presiden
tin välitöntä vaalia koskevilla lisäyksillä pykälät 
vastaavat sanonnallisia tarkistuksia ja selvennyksiä 
lukuun ottamatta tasavallan presidentin valitsija
miesten vaaleista annetun lain 3-10 §:n ja 

12 §:n 2 momentin säännöksiä edellä mainitussa 
hallituksen esityksessä ehdotetuin tarkistuksin. 

2 luku 

Presidenttiehdokkaan asettaminen 

12 §. Pykälän 1 momentti sisältää vain viit
tauksen hallitusmuodon 23 §:n 2 momenttiin. 
Hallitusmuotoon ehdotetun muutoksen mukaan 
oikeus presidenttiehdokkaan asettamiseen olisi 
puoluerekisteriin merkityllä puolueella, jonka 
ehdokaslistalta on viimeksi toimitetuissa kansan
edustajain vaaleissa valittu vähintään yksi edusta
ja. Viimeksi toimitettuina kansanedustajain vaa
leina olisi pidettävä niitä vaaleja, joiden vaalipäi
vät ovat viimeksi olleet ennen sitä päivää, jona 
presidenttiehdokkaan voi aikaisintaan virallisesti 
ilmoittaa. Hallitusmuodon 23 §:n 2 momentin 
mukaan oikeus asettaa ehdokas tasavallan presi
dentiksi olisi myös 20 000 vaalioikeutetulla, jotka 
ovat sopineet yhteisen ehdokkaan asettamisesta. 
Tällaisen puolueiden ulkopuolisen ryhmän toi
mesta asetettavan ehdokkaan valinnasta ei ole 
tarpeen antaa erillisiä säännöksiä. 

Pykälän 2 momenttiin on lisäksi pidetty tar
peellisena ottaa säännös siitä, että valintamenet
telyn puolueessa on turvattava puolueen jäsenis
tön kansanvaltaiset vaikutusmahdollisuudet. Va
lintamenettelystä on oltava määräykset puolueen 
säännöissä. Tämän tarkempaa säätelyä ehdok
kaan valinnasta puolueessa ei ole pidetty mah
dollisena eikä tarpeellisena ottaa itse lakiin. 

13 §. Siirtyminen presidenttiehdokkaiden vi
ralliseen asettamiseen edellyttää, että laissa sää
detään täsmällisesti menettely, jota noudattaen 
asetettu ehdokas ilmoitetaan viranomaisille. Il
moittamismenettely on järjestettävä niin täsmäl
lisesti, että säännösten nojalla voidaan aina luo
tettavasti ratkaista, ketkä ovat lain mukaisesti 
ilmoitettuja ehdokkaita. 

Periaatteellisesti merkittävä on kysymys siitä, 
mikä on se viranomainen, jolle ilmoitus tehdään. 
Vaihtoehtoina tulevat kysymykseen lähinnä oi
keusministeriö ja Helsingin kaupungin vaalipiirin 
keskuslautakunta. Oikeusministeriön puolesta 
puhuu se, että sille on vakiintuneesti kuulunut 
valtiollisten vaalien vaatimista järjestelyistä huo
lehtiminen ja tarpeellisten ohjeiden antaminen. 
Myös ne ilmoitukset, jotka tulevat olemaan tar
peen kansanvaalin tuloksen toteamiseksi, on oi
keusministeriöstä esiteltävä valtioneuvostolle. 
Toisaalta voidaan periaatteellisista syistä pitää 
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suotavana sitä, että ilmoituksia ei vastaanota eikä 
niihin mahdollisesti liittyviä epäselvyyksiä ratkai
se ministeriön kaltainen viranomainen, jonka 
johdossa yleensä on tiettyä puoluetta edustava 
ministeri, vaan mieluummin kolleginen elin, 
jonka kokoonpanossa ovat - vaalimenettelyn eri 
kansalaisryhmissä nauttiman luottamuksen tur
vaamiseksi - edustettuina kaikki merkittävät 
poliittiset ryhmät. Tällaisena elimenä tulisi lähin
nä kyseeseen Helsingin kaupungin vaalipiirin 
keskuslautakunta. Viimeksi mainituista syistä esi
tyksessä on pidetty parhaana vaihtoehtona kysy
myksessä olevien tehtävien antamista Helsingin 
kaupungin vaalipiirin keskuslautakunnalle. 

Annettavista säännöksistä olisi ilmettävä, että 
presidenttiehdokkaaksi nimeäminen edellyttää 
aina ehdokkaan suostumusta. Kyseessä ei olisi 
suostumus presidenttiehdokkuuteen yleensä, 
vaan suostumus nimenomaan tietyn puolueen tai 
ehdokkaan asettamiseen oikeutetun kansalaisryh
män ehdokkaaksi. Presidenttiehdokkuuteen suos
tumista koskeva vaatimus ei sulje pois mahdolli
suutta, että useat puolueet asettavat saman hen
kilön ehdokkaaksi tai että puolueen ulkopuolisel
la ryhmällä on sama ehdokas kuin jollakin puo
lueella. 

Pykälässä säädetään lisäksi ilmoituksen sisällös
tä ja ilmoituksen liitteistä. 

14 §. Pykälässä säännellään yksityiskohtaisesti 
ajankohdat, joiden puitteissa ilmoitukset ehdok
kaiden asettamisesta on tehtävä Helsingin kau
pungin vaalipiirin keskuslautakunnalle. 

Pykälän 1 momentin mukaan presidenttiä 
säännönmukaisesti valittaessa olisi puolueiden ja 
niiden ulkopuolisten henkilöryhmien ilmoitetta
va presidenttiehdokkaansa vaaliviranomaiselle ai
kaisintaan vaaleja edeltävän lokakuun 5 päivänä 
ja viimeistään saman kuun 15 päivänä. Säätämäl
lä varhaisin ajankohta presidenttiehdokkaan vi
ralliselle ilmoittamiselle pyritään ensi sijassa tor
jumaan niitä hankaluuksia, joita muuten saattaisi 
liittyä sen määrittelemiseen, mitä hallitusmuo
don 23 §:n 2 momentin mukaan on pidettävä 
viimeksi toimitettuina kansanedustajain vaaleina. 
Säännös ei vaikuta puolueiden tai niiden ulko
puolisten ryhmien mahdollisuuteen tosiasiassa 
nimetä presidenttiehdokkaansa sopivaksi katso
maoaan aikana. Säännös saattaa kuitenkin olla 
osaltaan vaikuttamassa siihen suuntaan; että pre
sidenttiehdokasta ei aseteta kovin varhain ja ettei 
vaalitaistelu siten muodostu aiheettoman pitkäk
si. 

Pykälän 2 momentti koskee tilannetta, jossa jo 
asetettu presidenttiehdokas olisi kuollut tai tullut 

pysyvästi estyneeksi ennen välittömän vaalin toi
mittamista. Presidenttiehdokkaan asettaneella 
puolueella olisi tällöin oikeus asettaa sijaan uusi 
ehdokas. 

Suotavana ei periaatteessa voida pitää sitä, että 
äänestämisen jo alettua voitaisiin vielä vaihtaa 
äänestyksen kohteena olevia ehdokkaita. Tämän 
mukaisesti olisi uuden ehdokkaan ilmoittamisen 
tapahduttava ennen ennakkoäänestyksen alka
mista. Kun ennakkoäänestys nykyään alkaa kol
misen viikkoa ennen ensimmäistä vaalipäivää, 
jäisi näin meneteltäessä kuitenkin pitkähkö aika, 
jonka kuluessa ilmennyttä estyneisyyttä ei voitaisi 
lainkaan ottaa huomioon. Yksi mahdollisuus 
olisi lyhentää ennakkoäänestykseen käytettävissä 
olevaa aikaa siitä, mikä se on kansanedustajain 
vaaleista annetun lain mukaan. Voitaisiin myös 
ajatella, että äänestämisen alkamisen jälkeen il
mennyt presidenttiehdokkaan estyneisyys johtaisi 
aina koko vaalitoimituksen uusimiseen taikka 
vaalin muuttumiseen pelkästään välilliseksi vaa
liksi. Esityksessä ei kuitenkaan ole pidetty tarkoi
tuksenmukaisena sitä, että presidenttiehdokkaan 
estyminen tai kuolema voisi johtaa niin tuntuviin 
muutoksiin vaalin toimittamisessa. 

Pykälässä uuden ehdokkaan ilmoittamiselle 
asetettua neljän päivän aikaa on pidetty nyky
oloissa riittävänä siihen, että uusi ehdokas voi
daan saattaa äänestäjäkunnan tietoisuuteen en
nen välittömän vaalin toimittamista. 

15 §. Pykälässä säännellään menettely, jota 
noudatetaan presidenttiehdokkaiden keskinäisen 
järjestyksen määräämisessä ja tästä järjestyksestä 
ilmoittamisessa. Kaikkien presidenttiehdokkai
den keskinäinen järjestys arvotaan samalla kertaa 
siitä riippumatta, onko ehdokkaan asettanut 
puolue vai henkilöryhmä. Ottaen huomioon 
11 §:n säännöksen noudatetaan muutoin, mitä 
kansanedustajain vaaleista annetussa laissa 
( 43 a §) on säädetty. Menettelyssä otetaan lu
kuun kaikki ne ehdokkaat, jotka on ilmoitettu 
Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslautakun
nalle 13 ja 14 §:n mukaisesti. 

Pykälän 3 momentista ilmenee, ettei kuolleen 
tai estyneeksi tulleen presidenttiehdokkaan sijaan 
ilmoitetulle ehdokkaalle anneta samaa järjestys
numeroa kuin ensin mainitulle, vaan hänelle 
annetaan uusi numero. Menettely johtuu siitä, 
ettei muutoin voitaisi - laskettaessa presidentin 
välittömässä vaalissa annettuja henkilökohtaisia 
ääniä - erottaa kuolleelle tai estyneeksi tulleelle 
ehdokkaalle annettuja ääniä tällaisen ehdokkaan 
sijaan asetetulle ehdokkaalle annetuista äänistä. 
Uudelle ehdokkaalle on annettava 2 momentissa 
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mainittuun luetteloon otetun viimeisen presi
denttiehdokkaan numeroa seuraava järjestysnu
mero. 

16 §.Jos vain yksi ehdokas on asetettu, tulee 
hän hallitusmuodon ehdotetun 23 §:n 3 momen
tin mukaan ilman vaalia tasavallan presidentiksi. 
Nyt puheena oleva pykälä koskee tämän tilan
teen toteamisessa noudatettavaa menettelyä. 

17 §. Pykälään on otettu lakiehdotuksen 2 
lukua koskevat viittaussäännökset kansanedusta
jain vaaleista annettuun lakiin. Ehdotuksen 
mukaan presidenttiehdokkaan asettamista koske
van puolueen päätöksen mitättömyydestä ja 
moiuimisesta on voimassa, mitä viimeksi maini
tun lain 31 §:ssä on säädetty. Niin ikään pykä
lästä ilmenee, että hallitusmuodon 23 §:n 2 
momentissa tarkoitetun henkilöryhmän muodos
taneet vaalioikeutetut voivat kuulua vain yhteen 
henkilöryhmään. Viittaus edustajainvaalilain 4 
lukuun merkitsee sitä, että lakiehdotuksen 
15 §:n 2 momentissa mainitusta presidenttieh
dokkaista laadittavasta luettelosta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä ehdokaslistojen lopullisesta 
yhdistelmästä on säädetty mainitussa luvussa. 
Oikeusministeriö antaa lakiehdotuksen 46 §:n 
nojalla tarkemmat ohjeet muun muassa luettelo
jen laatimisesta. 

3 luku 

Valitsijamiesehdokkaiden asettaminen, 
vaaliliitot, valitsijayhdistykset ja yhteislistat 

18 §. Pykälän 2 momenttiin on otettu nimen
omainen säännös siitä tärkeästä periaatteesta, että 
välillisessä vaalissa voi olla vain sellaisia valitsija
miesehdokkaita, jotka on asetettu nimeltä maini
tun presidenttiehdokkaan valitsemiseksi tasaval
lan presidentiksi. 

19 §. Pykälän 1 momentissa ehdotetaan sää
dettäväksi, että valitsijamiesehdokkaan asettamis
oikeus on vain sellaisella puolueella, joka on 
virallisesti asettanut presidenttiehdokkaan. 

Pykälää laadittaessa on otettu huomioon edus
kunnalle annettuun esitykseen vaalilainsäädän
nön tarkistamiseksi (hall. es. 17 1 1984 vp) sisälty
vä muutosehdotus, jonka mukaan puolueiden 
ohella myös valitsijayhdistyksellä olisi oikeus aset
taa valitsijamiesehdokas samaan tapaan kuin on 
säädetty kansanedustajaehdokkaiden asettamises
ta. Tämä menettely on aiheellinen, koska presi
denttiehdokkaan asettamisoikeus annettaisiin 
myös puolueiden ulkopuoliselle ryhmälle. 

Puolueen presidenttiehdokkaaksi suostuneelle 
ei voida antaa valtaa puuttua siihen, ketkä tule
vat olemaan puolueen valitsijamiesehdokkaina, 
eikä tähän myöskään ole asiallista tarvetta. Valit
sijayhdistyksen valitsijamiesehdokkaan asettami
nen on sen sijaan eri asemassa. Valitsijayhdistys 
saattaa asettaa jollekulle presidenttiehdokkaalle 
valitsijamiesehdokkaan, joka on presidenttieh
dokkaan poliittisille ja yhteiskunnallisille näke
myksille täysin vieras ja jonka kaltaisen ehdok
kaan asettamista hän ei ole voinut presidenttieh
dokkaaksi alun perin suostuessaan mitenkään 
ennakoida. Hallituksen mielestä onkin asetetulle 
presidenttiehdokkaalle annettava mahdollisuus 
torjua sellaiset valitsijayhdistysten asettamat, hä
nen valitsijamiehikseen pyrkivät valitsijamieseh
dokkaat, joiden esiintymistä kannattajanaan pre
sidenttiehdokas ei pidä suotavana. Käytännöllisin 
tapa antaa presidenttiehdokkaalle tällainen har
kintamahdollisuus on se, että näiden valitsija
miesehdokkaiden asettamiseen vaaditaan asian
omaisen presidenttiehdokkaan suostumus (pykä
län 2 momentti). 

20 §. Pykälä sisältää tarpeellisen viittaussään
nöksen kansanedustajain vaaleista annettuun la
kiin. Säännöksen sisällyttämisestä lakiin seuraa 
muun muassa, että puolueilla on oikeus muodos
taa vaaliliitto ja valitsijayhdistyksillä on oikeus 
antaa yhteislista. Esteenä vaaliliiton muodostami
selle ei ole se, että puolueilla on eri president
tiehdokkaat. Niin ikään myös ne valitsijayhdis
tykset, jotka ovat asettaneet eri presidenttiehdok
kaat, voivat antaa yhteislistan. Yhteislistojen väli
set vaaliliitot tai vaaliliitot puolueen ja yhteislis
tan välillä eivät olisi mahdollisia. Nykyisinkään 
tämä ei ole kansanedustajain vaaleista annetun 
lain mukaan mahdollista. 

Lisäksi pykälään on otettu säännökset valitsija
miesehdokkaiden järjestysnumeroinnista, presi
denttiehdokkaan mainitsemisesta puolueen ja va
litsijayhdistyksen ehdokaslistoissa sekä 19 §:n 2 
momentissa tarkoitetun suostumuksen liittämi
sestä valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaise
mista koskevaan hakemukseen. 

Valitsijamiesehdokkaiden asettamisen suhteen 
kansanedustajain vaaleista annetun lain säännös
ten noudattaminen merkitsisi muun ohella sitä, 
että valitsijamiesehdokkaat olisi ilmoitettava vaa
liviranomaiselle viimeistään 51. päivänä ennen 
välittömän vaalin toimittamista. 



1984 vp. - HE n:o 252 21 

4 luku 

Vaalitoimitus, ennakkoäänestys, äänten laskemi
nen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja valtakir

jan antaminen 

21 §. Pykälän 1 momentti vastaa tasavallan 
presidentin välitöntä vaalia koskevin täydennyk
sin voimassa olevan tasavallan presidentin valitsi
jamiesten vaaleista annetun lain 13 §:ää. 

Pykälän 2 momentti koskee äänestyslippua. 
Ehdotuksen mukaan tasavallan presidentin välit
tömässä vaalissa ja presidentin valitsijamiesten 
vaaleissa äänestetään kahdella eri värisellä lipulla, 
toisella presidenttiehdokasta ja toisella valitsija
miesehdokasta. 

22 §. Äänestyslipun mitättömyyden osalta 
noudatettaisiin samoja sääntöjä kuin kansanedus
tajain vaaleissa. 

23-26 §. Pykälät koskevat vaaleissa annettu
jen äänten laskemista, äänimäärien vahvistamis
menettelyä ja tasavallan presidentin välittömän 
vaalin tuloksen toteamista. 

Lakiehdotuksen 24 §:ssä tarkoitettu äänioi
keuttaan käyttäneiden määrä ilmenee vaalilauta
kunnan vaalipöytäkirjasta. Oikeusministeriö an
taa tarkemmat ohjeet siitä, miten äänioikeuttaan 
käyttäneiden määrä on ilmoitettava. 

Yhdenmukaisesti sen kanssa, mitä on ehdotet
tu presidenttiehdokkaan ilmoittamisesta, on pi
detty asianmukaisena, että tasavallan presidentin 
välittömän vaalin kokonaisäänimäärien vahvista
jana toimii Helsingin kaupungin vaalipiirin kes
kuslautakunta. Keskuslautakunta ilmoittaa tu
loksen oikeusministeriölle, jonka esittelystä val
tioneuvosto sitten toteaa tuloksen ja siitä riip
puen joko tietyn henkilön tulleen valituksi tasa
vallan presidentiksi tai vaalin jäävän valitsijamies
ten toimitettavaksi. 

27-29 §. Pykälät vastaavat tasavallan presi
dentin valitsijamiesten vaaleista annetun lain 
14-16 §:ää. Pykäliin on tehty vähäisiä sanonnal
lisia tarkistuksia. 

5 luku 

Valitsijamiesten toimittama 
tasavallan presidentin vaali 

Lakiehdotuksen 5 luku sääntelee yksityiskoh
taisesti valitsijamiesten toimitettavan tasavallan 
presidentin vaalin. Vaalissa ehdotetaan noudatet
tavaksi pääasiassa nykyisenkaltaisia säännöksiä 

(tasavallan presidentin vaalista annetun lain 1-
10 ja 15 §). 

Täydennystä aikaisempaan säännöstöön mer
kitsee kuitenkin säännös siitä, että vaaliin pääse
vät mukaan vain ne ehdokkaat, joille on valittu 
ainakin yksi valitsijamies (3 7 §:n 1 momentti). 

Edellä hallitusmuodon (23 §:n 5 momen
tin) muutoksen yhteydessä todetun mukaisesti 
on katsottu, että jos presidenttiehdokas, joka 
välittömän vaalin tuloksen mukaan voisi tulla 
huomioon otetuksi valitsijamiesten toimittamassa 
vaalissa, on kuollut tai tullut estyneeksi lakiehdo
tuksen 14 §:n 2 momentissa säädetyn määräpäi
vän jälkeen, on hänen valitsijamiehillään oikeus 
nimetä uusi ehdokas hänen tilalleen. Milloin 
presidenttiehdokas on kuollut tai tullut estyneek
si neljäntenä päivänä ennen vaaleja tai sitä aikai
semmin, valitsijamiehellä ei siis olisi oikeutta 
asettaa uutta ehdokasta. Sama on asianlaita siinä 
tapauksessa, että puolue ei ole käyttänyt sille 
hallitusmuodon 23 §:n 2 momentissa säädettyä 
oikeutta asettaa sijaan uusi ehdokas. Valitsijamie
hen puheena olevasta oikeudesta on otettu tar
kempi säännös lakiehdotuksen 37 §:n 2 moment
tiin. 

Hallitusmuodon muutosehdotuksessa on niin 
ikään lähdetty siitä, että presidentti astuu toi
meensa valitsemista seuraavan maaliskuun 1 päi
vänä. Valitun tuleminen estyneeksi vaalin tulok
sen toteamisen ja toimeen astumisen välillä on 
epätodennäköistä. Jos näin kuitenkin kävisi, olisi 
presidentin valitseminen toimitettava kokonaan 
uudelleen. Tämä ei vaadi nimenomaiscm sään
nöksen ottamista lakiin. 

6 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

Lakiehdotuksen 6 luku sisältää erinäisiä sään
nöksiä. Nämä koskevat valitusoikeuden rajoitta
mista (42 §), rangaistusseuraamuksia (43 §), va
litsijamiesten sekä sihteerin ja muun henkilökun
nan palkkioita (44 ja 45 §) ja valtuutta tarkem
pien määräysten ja ohjeiden antamiseen lain 
soveltamisesta ( 46 §). Säännökset vastaavat sisäl
löltään voimassa olevan tasavallan presidentin 
valitsijamiesten vaaleista annetun lain 17, 19 ja 
20 §:n sekä tasavallan presidentin vaalista anne
tun lain 13 ja 14 §:n säännöksiä. Lakiehdotuksen 
43 § vastaa lisäksi asiallisesti valtiopäiväjärjestyk
sen 5 §:ää. 
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2. Säätämisjärjestys 

Ehdotus laiksi Suomen Hallitusmuodon 23 ja 
24 §:n muuttamisesta on käsiteltävä perustuslain 
säätämisjärjestyksessä. 

1 . 

3. Voimaan tulo 

Ehdotetut hallitusmuodon muutokset ja laki 
tasavallan presidentin valitsemisesta on tarkoitus 
saattaa voimaan ennen seuraavia vuoden 1988 
säännönmukaisia presidentinvaaleja. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
Suomen Hallitusmuodon 23 ja 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, 
muutetaan Suomen Hallitusmuodon 23 ja 24 §, näistä 23 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 
23 päivänä kesäkuuta 1977 ja 13 päivänä marraskuuta 1981 annetuilla laeilla (490/77 ja 738/81), näin 
kuuluviksi: 

23 § 
Tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa 

syntyperäisten Suomen kansalaisten joukosta aina 
kuudeksi vuodeksi. 

Oikeus asettaa ehdokas presidentiksi on rekis
teröidyllä puolueella, jonka ehdokaslistalta on 
viimeksi toimitetuissa kansanedustajain vaaleissa 
valittu vähintään yksi kansanedustaja, taikka 
kahdellakymmenellätuhannella vaalioikeutetulla 
henkilöllä, jotka ovat sopineet yhteisen ehdok
kaan asettamisesta. Puolueella on oikeus asettaa 
kuolleen tai pysyvästi estyneeksi tulleen presi
denttiehdokkaansa sijaan uusi ehdokas. 

Jos vain yksi ehdokas on asetettu, tulee hän 
ilman vaalia presidentiksi. 

Milloin ehdokkaita on asetettu useampia kuin 
yksi, toimitetaan tammikuun viimeisenä sunnun
taina ja seuraavana maanantaina presidentin väli
tön vaali ja 301 valitsijamiehen vaalit. Jos presi
dentin vaalissa joku ehdokkaista saa enemmän 
kuin puolet äänioikeuttaan käyttäneiden äänistä, 
on hänet valittu presidentiksi. Muussa tapaukses
sa on presidentti valitsijamiesten valittava. 

Milloin vaali on valitsijamiesten toimitettava, 
nämä kokoontuvat 15 päivänä helmikuuta pää
ministerin puheenjohdolla valitsemaan presiden
tin. Vaalissa voidaan äänestää niitä ehdokkaita, 

joille on valittu ainakin yksi valitsijamies. Jos 
näistä ehdokkaista joku on kuollut tai tullut 
pysyvästi estyneeksi, on hänen valitsijamiehellään 
oikeus ilmoittaa pääministerille ennen vaalin toi
mittamista uusi ehdokas. 

Jos valitsijamiesten toimittamassa vaalissa, joka 
toimitetaan umpilipuin, joku ehdokas saa enem
män kuin puolet annetuista äänistä, on hänet 
valittu. Muussa tapauksessa toimitetaan heti uusi 
vaali ja, jollei silloinkaan kukaan saa ehdotonta 
enemmistöä, vieläkin uusi vaali niiden kahden 
ehdokkaan välillä, jotka toisessa vaalissa ovat 
saaneet suurimmat äänimäärät. Äänten jakautu
essa tasan ratkaisee arpa. 

Jos eduskunnan jäsen valitaan presidentiksi, 
lakkaa hänen edustajantoimensa. Valtion virassa 
oleva henkilö, joka valitaan presidentiksi, katso
taan virasta eronneeksi. 

Vaalioikeudesta presidentin ja valitsijamiesten 
vaaleissa sekä vaalikelpoisuudesta valitsijamiehek
si samoin kuin valitsijamiesten vaalien tavasta on 
voimassa, mitä vaalioikeudesta ja vaalikelpoisuu
desta sekä vaalien tavasta on kansanedustajain 
vaaleja varten säädetty. Tarkemmat säännökset 
presidenttiehdokkaiden ja valitsijamiesehdokkai
den asettamisesta sekä presidentin valitsemisessa 
noudatettavasta menettelystä annetaan lailla. 



1984 vp. - HE n:o 252 23 

24 § 
Presidentti astuu toimeensa valitsemista seu

raavan maaliskuun 1 päivänä ja antaa silloin 
eduskunnan edessä seuraavan juhlallisen vakuu
tuksen: 

"Minä N.N., jonka Suomen kansa on valinnut 
Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan, että 
minä presidentintoimessani tulen vilpittömästi ja 

2. 

uskollisesti noudattamaan ja voimassa pitämään 
tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voi
min edistämään Suomen kansan menestystä.'' 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
tasavallan presidentin valitsemisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 
Tasavallan presidentin välitön vaali totmne

taan tammikuun viimeisenä sunnuntaina ja seu
raavana maanantaina kuudentena vuotena sen 
vuoden jälkeen, jona tasavallan presidentti vii
meksi astui toimeensa, sitä vuotta lukuun otta
matta. Samalla toimitetaan tasavallan presidentin 
valitsijamiesten vaalit. 

Jos presidentin valitseminen on toimitettava 
muuna kuin hallitusmuodon 23 §:ssä säädettynä 
aikana, valtioneuvosto määrää Suomen säädösko
koelmassa julkaistavalla päätöksellä, minä sun
nuntaina ja seuraavana maanantaina tasavallan 
presidentin välitön vaali ja valitsijamiesten vaalit 
on toimitettava. Näin valittu uusi presidentti 
ryhtyy toimeensa kolmantena päivänä siitä, kun 
vaalin tulos on julistettu taikka presidenttiehdok
kaaksi asetetun henkilön on todettu hallitusmuo
don 23 §:n 3 tai 4 momentin nojalla tulleen 
tasavallan presidentiksi. 

2 § 
Tasavallan presidentin välittömässä vaalissa ja 

valitsijamiesten vaaleissa noudatetaan samaa vaa
lipiirijakoa kuin kansanedustajain vaaleissa. 

3 § 
Muissa vaalipiireissä paitsi Ahvenanmaan maa

kunnan vaalipiirissä valitaan suhteellisilla vaaleil
la 300 valitsijamiestä, joiden paikat jaetaan vaali-

piirien kesken niiden Suomen kansalaisina henki
kirjoitettujen asukkaiden lukumäärän mukaan. 

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 perusteella. Jaon toi
mittaa valtioneuvosto hyvissä ajoin ennen presi
dentin välitöntä vaalia ja valitsijamiesten vaaleja 
antamallaan päätöksellä, joka julkaistaan Suo
men säädöskokoelmassa. 

) § 
Tasavallan presidentin välitön vaali ja valitsija

miesten vaalit toimitetaan yhtäaikaisesti jokaises
sa kunnassa äänestysalueittain. Kunnan jakami
sesta äänestysalueisiin on voimassa, mitä kunnal
lisvaalilain 3 §:ssä on säädetty. 

Vaaleihin voidaan osallistua myös ennakolta 
noudattaen soveltuvin osin, mitä siitä on säädetty 
kansanedustajain vaaleista annetussa laissa (391 1 
69). 

6 § 
Vaalipiirin keskuslautakuntana toimii kussakin 

vaalipiirissä kansanedustajain vaaleja varten vii
meksi asetettu keskuslautakunta, joka ottaa itsel-
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leen sihteerin, laskijat ja muun tarvittavan henki
lökunnan. 

7 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnasta on voimas

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

8 § 
Kunnanvaltuuston on hyvissä ajoin ennen tasa

vallan presidentin välitöntä vaalia ja valitsijamies
ten vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta var
ten vaalilautakunta ja ennakkoäänestyspaikkoina 
olevia laitoksia varten yksi tai useampi vaalitoimi
kunta sillä tavoin kuin niiden asettamisesta on 
säädetty kansanedustajain vaaleista annetussa 
laissa. 

Väliaikaisen varajäsenen määräämisestä vaali
lautakuntaan ja vaalitoimikuntaan on voimassa, 
mitä siitä on säädetty kansanedustajain vaaleista 
annetun lain 10 §:n 2 momentissa. 

9 § 
Vaalipiirien keskuslautakunnat ja vaalilauta

kunnat ovat päätösvaltaisia viisijäsenisinä sekä 
vaalitoimikunnat kolmijäsenisinä. 

10§ 
Tasavallan presidentin välittömän vaalin ja 

valitsijamiesten vaalien toimittamista varten laa
ditaan vaalioikeutetuista henkilöistä äänestysalu
eiden vaaliluettelot ja vaalipiirien vaaliluettelot. 
Niistä on voimassa, mitä kansanedustajain vaa
leista annetussa laissa on säädetty. 

11§ 
Vaalip_iir~n .. keskuslautakunnan valmistavista 

toimenpttetsta tasavallan presidentin välitöntä 
vaalia ja valitsijamiesten vaaleja varten on sovel
tuvin osin voimassa, mitä vastaavista toimenpi
teistä on kansanedustajain vaaleja varten säädet
ty. 

2 luku 

Presidenttiehdokkaan asettaminen 

12 § 
Oikeudesta asettaa ehdokas tasavallan presi

dentiksi on säädetty hallitusmuodon 23 §:n 
2 momentissa. 

Puolueen presidenttiehdokas valitaan Jasenis
tön kansanvaltaiset vaikutusmahdollisuudet tur
vaavalla tavalla siten kuin puolueen säännöissä 
tarkemmin määrätään. 

13 § 
Puolueen taikka hallitusmuodon 23 §:n 2 mo

mentissa tarkoitetun henkilöryhmän on ilmoitet
tava presidenttiehdokas Helsingin kaupungin 
vaalipiirin keskuslautakunnalle. Henkilöryhmän 
puolesta ilmoituksen tekee sen asiamies. Ilmoi
tuksessa on selvästi mainittava ehdokkaan nimi 
sekä hänen arvonsa, ammattinsa tai toimensa ja 
hänen kotikuntansa. Ilmoitukseen on liitettävä 
rekisteriviranomaisen antama virkatodistus eh
dokkaasta sekä ehdokkaan allekirjoittama vakuu
tus, että hän suostuu olemaan hänet asettaneen 
puolueen tai henkilöryhmän ehdokkaana ja otta
maan vastaan presidentin toimen. 

Henkilöryhmän tulee liittää ilmoitukseen vä
hintään kahdenkymmenentuhannen vaalioikeu
tetun allekirjoittamat kortit, joissa nämä ilmoit
tavat haluavansa asettaa tietyn henkilön presi
denttiehdokkaaksi. Kortit on laadittava oikeus
ministeriön vahvistaman ja Suomen säädösko
koelmassa julkaistun kaavan mukaisesti. 

Kortissa tulee olla: 
1) vaalioikeutetun henkilötiedot; 
2) hänen vakuutuksensa, että hän on vaalioi

keutettu kansanedustajain vaaleissa; 
3) päiväys, joka ei saa olla yhtä vuotta van

hempi; sekä 
4) valtuutus tietylle henkilölle toimia henkilö

ryhmän asiamiehenä ja toiselle toimia tämän 
varamiehenä sekä heidän postiosoitteensa ja pu
helinnumeronsa. 

Jokaisessa saman ilmoituksen liitteenä olevassa 
kortissa on henkilöryhmän asiamieheksi ja tämän 
varamieheksi valtuutettava samat henkilöt. 

14 § 
Ilmoitus ehdokkaan asettamisesta on toimitet

tava Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslauta
kunnalle aikaisintaan vaalia edeltävän vuoden 
lokakuun 5 päivänä ja viimeistään saman kuun 
15 päivänä. 

Jos puolueen ilmoittama ehdokas kuolee tai 
tulee pysyvästi estyneeksi ennen tasavallan presi
dentin välittömän vaalin ja valitsijamiesten vaa
lien toimittamista, on puolueella oikeus viimeis
tään neljäntenä päivänä ennen vaaleja ilmoittaa 
Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslautakun
nalle uusi ehdokas. 

Milloin tasavallan presidentin valitseminen on 
totmttettava muuna kuin hallitusmuodon 
23 §:ssä säädettynä aikana, on 1 §:n 2 momentis
sa tarkoitetussa valtioneuvoston päätöksessä myös 
määrättävä päivät, joina presidenttiehdokkaat on 
aikaisintaan ja viimeistään ilmoitettava. 
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15 § 
Ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen maaraa 

Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslautakun
ta arvalla kokouksessa, joka on pidettävä viimeis
tään viidentenä päivänä siitä, kun ilmoitus presi
denttiehdokkaasta viimeistään on ollut tehtävä. 
Tässä tilaisuudessa on valtioneuvoston oikeus
kanslerin oltava saapuvilla. Presidenttiehdokkaan 
asettaneen puolueen edustajalla ja pres.ide~mieh
dokkaan asettaneen henkilöryhmän asiamiehellä 
on oikeus olla läsnä tilaisuudessa. 

Ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen tultua 
määrätyksi Helsingin kaupungin vaalipiirin kes
kuslautakunta ilmoittaa asetetut presidenttieh
dokkaat tiedonannolla oikeusministeriölle. Mi
nisteriön on julkaistava keskuslautakunnan tie
donanto viipymättä Suomen säädöskokoelmassa. 
Keskuslautakunnan on sen jälkeen painettava 
vaaleja varten presidenttiehdokkaista lue.ttelo, jo
hon heidät on otettava arvonnan osoittamassa 
järjestyksessä alkaen nu.merosta 2 .. . 

Kuolleen tai pysyvästi estyneeksi tulleen presi
denttiehdokkaan sijaan asetetulle uudelle ehdok
kaalle Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslau
takunnan on annettava numero, joka seuraa 2 
momentissa mainittuun luetteloon otetun vii
meisen ehdokkaan järjestysnumeroa. Keskuslau
takunnan on laadittava uudesta presidenttieh
dokkaasta luettelon lisäys, josta ilmenee ehdok
kaasta luetteloon otettavat tiedot, ja saatettava se 
mahdollisuuksien mukaan viipymättä vaaliviran
omaisten ja äänestäjien tiedoksi. 

16 § 
Jos määräajassa on asetettu vain yksi ehdokas 

tasavallan presidentiksi, Helsingin kaupungin 
vaalipiirin keskuslautakunnan on viipymättä il
moitettava tästä valtioneuvostolle. Todettuaan 
ehdokkaaksi asetetun henkilön hallitusmuodon 
23 §:n 3 momentin nojalla tulevan tasavallan 
presidentiksi valtioneuvos~o ilmoittaa tästä hä.nel
le kirjallisesti ja antaa asiasta kuulutuksen, JOka 
julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. 

17 § 
Presidenttiehdokkaan asettamista koskevasta 

puolueen päätöksestä, ~aalioik.euten~n kuuluJ?i
sesta henkilöryhmään 1a presidenttiehdokkaista 
vaaleja varten painettavasta luettelosta on sove~
tuvin osin voimassa, mitä puolueen edellä tarkoi
tetusta päätöksestä, henkilön jäsenyydestä valitsi
jayhdistyksessä ja ehdokas~i~tojen lo~ullisesta yh
distelmästä kansanedustaJalO vaaleista annetun 
lain 31 ja 31 c §:ssä sekä 4 luvussa on säädetty. 

4 4384008350 

3 luku 

Valitsijamiesehdokkaiden asettaminen, 
vaaliliitot, valitsijayhdistykset ja yhteislistat 

18 § 
Ehdokkaat tasavallan presidentin valitsijamies

ten vaaleihin asetetaan sen jälkeen kun tiedonan
to asetetuista ehdokkaista tasavallan presidentiksi 
on julkaistu. 

Valitsijamiesten vaaleissa voi olla vain sellaisia 
ehdokkaita, jotka on asetettu nimeltä mainitun 
presidenttiehdokkaan valitsemiseksi tasavallan 
presidentiksi. 

19 § 
Oikeus asettaa ehdokkaita valitsijamiesten vaa

leihin on puolueilla, jotka ovat asettaneet presi
denttiehdokkaan, sekä valitsijayhdistyksillä. 

Valitsijayhdistyksen asettamana valitsijamies
ehdokkaana voi olla vain henkilö, jolla on siihen 
asianomaisen presidenttiehdokkaan suostumus. 

20 § 
Sen lisäksi, mitä 18 ja 19 §:ssä on säädetty, on 

puolueiden ehdokkaiden asettamisesta ja vaalilii
toista sekä valitsijayhdistyksistä ja yhteislistoista 
valitsijamiesten vaaleissa soveltuvin osin voimas
sa, mitä kansanedustajain vaaleista annetun lain 
3 ja 3 a luvussa, 105 §:ssä sekä 106 §:n 2 
momentissa on säädetty. Valitsijamiesehdokkaille 
annettavat juoksevat järjestysnumerot alkavat 
kuitenkin numerosta 20. Puolueen ehdokaslistas
sa tulee olla myös maininta puolueen asettamasta 
presidenttiehdokkaasta ja valitsijayhdistyksen eh
dokaslistassa maininta presidenttiehdokkaasta, 
jota valitsijamiesehdokas kannattaa. Hakemuk
seen valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaise-

. misesta on liitettävä myös 19 §:n 2 momentissa 
mainittu presidenttiehdokkaan suostumus. 

4 luku 

Vaalitoimitus, ennakkoäänestys, äänten laskemi
nen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja valtakir

jan antaminen 

21 § 
Vaalitoimituksesta ja ennakkoäänestyksestä ta

savallan presidentin välittömässä vaalissa ja valit
sijamiesten vaaleissa on soveltuvin osin voimassa, 
mitä äänestysalueen vaalitoimituksesta ja ennak
koäänestyksestä on säädetty kansanedustajain 
vaaleista annetun lain 46 §:n 3 momentissa ja 47 
ja 48 sekä 49-79 §:ssä. 
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Tasavallan presidentin välittömässä vaalissa ja 
valitsijamiesten vaaleissa äänestetään kahdella eri 
värisellä äänestyslipulla, joista on soveltuvin osin 
voimassa, mitä kansanedustajain vaaleista anne
tun lain 48 a §:ssä on säädetty. 

22 § 
Äänestyslipun mitättömyydestä on soveltuvin 

osin voimassa, mitä äänestyslipun mitättömyy
destä on säädetty kansanedustajain vaaleista an
netun lain 83 §:ssä. 

23 § 
Äänet lasketaan siten, että ensin lasketaan 

tasavallan presidentin välittömässä vaalissa ja sit
ten valitsijamiesten vaaleissa annetut äänet. 

24 § 
Vaalipiirin keskuslautakunta vahvistaa 5. päi

vänä toisen vaalipäivän jälkeen pitämässään ko
kouksessa, joka alkaa kello 12, ne äänimäärät, 
jotka kukin presidenttiehdokas on tasavallan pre
sidentin välittömässä vaalissa saanut, sekä ilmoit
taa viipymättä Helsingin kaupungin vaalipiirin 
keskuslautakunnalle näin vahvistetut äänimäärät 
ja välittömässä vaalissa äänioikeuttaan käyttänei
den määrän. 

25 § 
Saatuaan 24 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen 

kaikkien vaalipiirien keskuslautakunnilta Helsin
gin kaupungin vaalipiirin keskuslautakunta vah
vistaa tasavallan presidentin välittömässä vaalissa 
koko maassa kullekin presidenttiehdokkaalle an
nettujen äänien lopullisen määrän ja äänioikeut
taan käyttäneiden määrän sekä ilmoittaa ne vii
pymättä valtioneuvostolle. 

Jos tasavallan presidentin välittömässä vaalissa 
joku ehdokas on koko maassa saanut enemmän 
kuin puolet äänioikeuttaan käyttäneiden äänistä, 
valtioneuvosto toteaa, että hän on hallitusmuo
don 23 §:n 4 momentin nojalla tullut valituksi 
tasavallan presidentiksi, ilmoittaa tästä hänelle 
kirjallisesti ja antaa vaalin tuloksesta kuulutuk
sen, joka julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. 
Kuulutuksessa on myös mainittava kunkin eh
dokkaan tasavallan presidentin välittömässä vaa
lissa koko maassa saamien äänien määrä. 

26 § 
Jos kukaan ehdokas ei ole tullut 25 §:ssä 

mainituin tavoin valituksi tasavallan presidentik
si, on valtioneuvoston annettava tasavallan presi
dentin välittömän vaalin tuloksesta kuulutus, 

joka julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. 
Kuulutuksessa on mainittava kunkin ehdokkaan 
tuossa vaalissa koko maassa saama äänimäärä. 
Siinä on myös mainittava, että tasavallan presi
dentti on hallitusmuodon mukaan valitsijamies
ten valittava. 

27 § 
Sen lisäksi mitä 22-26 §:ssä on säädetty, on 

äänten laskemisesta ja laskemisen perusteista sekä 
valitsijamiesten vaalien tuloksen vahvistamisesta 
ja julkaisemisesta soveltuvin osin voimassa, mitä 
kansanedustajain vaaleista annetun lain 81, 82 ja 
84-90 §:ssä on säädetty. 

Valtakirja valitsijamiehelle annetaan kuitenkin 
vain, jos tasavallan presidentin vaali on valitsija
miesten toimitettava. 

28 § 
Valitsijamiehen valtakirja on näin kuuluva: 
''Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaa-

leissa, jotka .... ja .... päivänä .... kuuta .... toimi-
tettiin ........ vaalipiirissä, on .... asuva N.N. 
valittu olemaan valitsijamiehenä . . . . päivänä 
.... kuuta .... toimitettavassa tasavallan presiden
tin vaalissa. 

Tämä todistus on valitsijamiehen valtakirja-
na.'' 

Paikka ja aika. 
Jos valitsijamiespaikka on joutunut avoimeksi, 

vaalipiirin keskuslautakunta antaa valtakirjan sil
le, joka 27 §:n mukaan tulee pois joutuneen 
tilalle. Tässä tapauksessa valtakirja on näin kuu
luva: 

"Sitten kun .... ja .... päivänä .... kuuta .... 
.... vaalipiirissä toimitetuissa tasavallan presiden
tin valitsijamiesten vaaleissa N.N. on valittu 
olemaan valitsijamiehenä .... päivänä .... kuuta 
. . . . toimitettavassa tasavallan presidentin vaalis
sa, mutta valitsijamiespaikka hänen jälkeensä on 
tullut avoimeksi, on voimassa olevien säännösten 
mukaan .... asuva N.N. valittu hänen sijaansa 
valitsijamieheksi. 

Tämä todistus on valitsijamiehen valtakirja-
na.'' 

Paikka ja aika. 

29 § 
Vaalien tuloksen tiedottamisesta, jollei 16, 25 

tai 26 §:ssä ole toisin säädetty, samoin kuin 
äänestyslippujen ja laskelmien säilyttämisestä 
sekä vaalipiirin keskuslautakunnan kokouksista, 
pöytäkirjasta ja toimituskirjoista, vaaliviranomais
ten vastuusta, vaalikustannuksista ja virkalähetys-
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oikeudesta sekä määräpäivän sattumisesta pyhä
päiväksi tai arkilauantaiksi on soveltuvia osin 
voimassa, mitä kansanedustajain vaaleista anne
tun lain 92-98, 101 ja 102 §:ssä sekä 103 §:n 2 
momentissa on säädetty. 

5 luku 

Valitsijamiesten toimittama 
tasavallan presidentin vaali 

30 § 
Tasavallan presidentin valitsijamiehet toimitta

va~ t~av~ll~n presiden~in vaalin pääkaupungissa, 
prutst mdlom se sotatdan tai muiden tärkeiden 
esteiden tähden on mahdotonta taikka .vaalin 
turvallisuudelle vaarallista, jolloin valtioneuvosto 
~äär~ä toisen kokouspaikan päätöksellä, joka 
Julkatstaan Suomen säädöskokoelmassa. 

Valtioneuvosto määrää, missä huoneistossa 
vaali toimitetaan. Ilmoitus siitä julkaistaan hyvis
sä ajoin ennen vaalia virallisessa lehdessä. 

31 § 
Jos valitsijamiesten on toimitettava tasavallan 

presidentin vaali muuna aikana kuin hallitus
muodon 23 §:ssä on säädetty, määrää valtioneu
vosto vaalipäivän päätöksellä, joka julkaistaan 
Suomen säädöskokoelmassa. 

32 § 
Tasavallan presidentin vaalin totmtttamista 

ed_eltävänä p~ivänä ~ello 11 on kaikkien valitsija
mtes~en vaalthuonetst?n ovelle kiinnitetyllä tie
dokstannolla tar~emmm ilmoitetussa järjestykses
sä tuotava valtaktrjansa sen tai niiden tarkastetta
vaksi, joille pääministeri on valtakirjain tarkasta
misen antanut. Tarkastuksessa tutkitaan, onko 
valtakirja asianomaisen viranomaisen antama ja 
laadittu säädettyjä muotovaatimuksia noudat
taen. 

Jos tarkastaja ei hyväksy valtakirjaa, on hänen 
ilmoitettava siit~ .Pääl_Ilinisterille, joka tutkit
tuaan, onko vahtstJamtes sen nojalla katsottava 
oikeir: valtuutetuksi, ratkaisee, onko valitsijamies 
merktttävä 33 §:n 1 momentissa mainittuun 
luetteloon. 

33 § 
_Ya~lipii~eittäin laadittu luettelo niistä valitsija

mtehtstä, JOtka ovat näyttäneet olevansa oikein 
valtuutetut, on vaalipäivänä ennen kello 14 an
nettava pääministerille. 

Valitsijamies,. joka ei viimeistään vaalipäivänä 
kello 12 ole estttänyt valtakirjaansa tarkastetta-

vaksi, ei ole oikeutettu ottamaan osaa presidentin 
vaaliin. 

34 § 
Valitsijamiehet kokoontuvat vaalipäivänä kello 

15 pääministerin puheenjohdolla valitsemaan 
presidenttiä. 

35 § 
Vaalitoimitus alkaa nimenhuudolla 33 §:n 1 

momentissa mainitun luettelon mukaan. 
Yhden tai useamman valitsijamiehen poissaolo 

ei estä vaalin toimittamista. 
Valitsijamies, joka nimenhuudossa merkitään 

poissaolevaksi, ei saa ottaa osaa presidentin vaa
liin. 

36 § 
.Er:ne~ kui~ vaalii~ ryhdytään, ilmoittaa pää

mtntsten, mttä halltmsmuodossa ja tässä laissa 
säädetään vaalin toimittamisesta, sekä kutsuu 
neljä valitsijamiestä avustamaan vaalissa. 

37 § 
Valitsijamiesten toimittamassa vaalissa voidaan 

ääne~tä~ ~aio sellaist~ ~~do~asta tasavallan presi
denttkst, JOlle on vahtstJamtesten vaaleissa valittu 
ainakin yksi valitsijamies. 

Jos ehdo~as tasavallan presidentiksi on 14 §:n 
2 momenussa säädetyn määräpäivän jälkeen 
kuollut tai .tullut pysyvästi estyneeksi, on hänen 
valitsijamiesehdokkaanaan valituksi tulleella va
l~~~ij~i~he~lä <?i~eus .ennen kuin vaaliin ryhdy
taan ktrJalltsesu timomaa pääministerille toinen 
henk~~? k.uoll~en tai esty~een ehdokkaan sijaan. 
Jos nam dmottettu henkdö täyttää hallitusmuo
dor: 23 §:n 1 momentissa tasavallan presidentiksi 
valtttavalle asetetut edellytykset, pääministerin 
on ennen vaaliin ryhtymistä ilmoitettava tällai
nen uusi ehdokas valitsijamiehille. Näin ilmoitet
tua uutta ehdokasta voidaan vaalissa äänestää 
kuten 1 momentissa tarkoitettua ehdokasta. 

Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle taikka 
2 momentiss~. mainitulle kuolleen tai estyneen 
ehdokkaan SlJaan asetetulle presidenttiehdok
kaalle annettu ääni on mitätön. 

38 § 
Vaali toimitet~~ _um~ilipuin. Äänestyslipussa 

on ehd~kkaan mmt dmrustava niin selvästi, ettei 
ole epädystä siitä, ketä sillä tarkoitetaan. 

Keskustelua ehdokkaista ei sallita 
Nimenhuuto toimitetaan 33 §:ssä mainitun 

luettelon ~ukaan ottaen huomioon, mitä 35 §:n 
3 momenussa on säädetty. Kunkin valitsijamie-
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hen tulee antaa äänestyslippunsa siinä järjestyk
sessä kuin hänen nimensä on huudettu. 

39 § 
Vaalin tuloksen pääministeri ilmoittaa kirjeellä 

presidentiksi valitulle sekä valtioneuvostolle, joka 
julkaisee sen Suomen säädöskokoelmassa. 

Pääministerin kirjeen varmentaa se, joka vaa
lissa on pitänyt pöytäkirjaa. 

40 § 
Pöytäkirjaa vaalitilaisuudessa pitää pääministe

rin kutsuma sihteeri. Pöytäkirjan taekastavat 
36 §:ssä tarkoitetut avustajat. Pääministeri ottaa 
myös muun tarvittavan henkilökunnan. 

Vaalitilaisuudessa pidetty pöytäkirja on julkais
tava Suomen säädöskokoelmassa. 

41 § 
Pääministerin ollessa estyneenä totmtttaa hä

nelle tämän lain mukaan kuuluvat tehtävät se 
valtioneuvoston 1asen, joka hallitusmuodon 
39 §:n mukaan toimii hänen sijaisenaan. 

6 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

42 § 
Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslauta

kunnan 25 §:n 1 momentissa tarkoitettuun pää
tökseen samoin kuin vaalipiirien keskuslautakun
tien vaalien tuloksen vahvistamista koskeviin pää
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

43 § 
Virkamies, joka koettaa virkavallallaosa vaikut

taa tasavallan presidentin välittömään vaaliin tai 
valitsijamiesten vaaleihin taikka tahallisesti vii
vyttää valtakirjan perille toimittamista, on tuo
mittava viralta pantavaksi. 

Joka houkuttelemalla tai viekoittelemalla häi
ritsee vaalivapautta, on tuomittava vankeuteen 
enintään kolmeksi kuukaudeksi. Jos rikos tapah
tui väkivaltaa taikka uhkausta käyttäen, on tekijä 
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tuomittava vankeuteen vähintään yhdeksi kuu
kaudeksi ja enintään yhdeksi vuodeksi. Jos rikok
sen on tehnyt virkamies, on hänet lisäksi tuomit
tava viralta pantavaksi. 

Työnantaja, joka estää hänen palveluksessaan 
olevaa käyttämästä äänioikeuttaan, on tuomittava 
sakkoon. 

44 § 
Valitsijamies saa valtion varoista palkkion ja 

korvauksen matkakuluistaan. 
Palkkion määrän ja korvauksen perusteet vah

vistaa valtioneuvosto. 

45 § 
Viimeistään valitsijamiesten totmtttaman vaa

lin jälkeisenä päivänä on kunkin valitsijamiehen 
annettava palkkio- ja matkalaskunsa vaalitilaisuu
dessa toimineelle sihteerille, joka tarkastettuaan 
laskut toimittaa ne varustettuina todistuksena 
siitä, että valitsijamies on ottanut osaa presiden
tin vaaliin, edelleen valtiokoottorille palkkion ja 
matkakulujen korvauksen suorittamista varten. 

Sihteerin ja muun henkilökunnan palkkiot 
~äärää pääministeri, ja ne suorittaa valtiokontto-
n. 

46 § 
Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain 

soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö, 
5 luvun sekä 44 ja 45 §:n osalta kuitenkin 
valtioneuvoston kanslia. 

~7 § 
Tämä laki tulee v01maan päivänä 

kuuta 19 
Tällä lailla kumotaan tasavallan presidentin 

valitsijamiesten vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 
1969 annettu laki (392 1 69) siihen myöhemmin 
tehtyine muutoksineen ja tasavallan presidentin 
vaalista 22 päivänä helmikuuta 1924 annettu laki 
(59/ 24). 

Jos tasavallan presidentin valitseminen joudu-
taan suorittamaan ennen päivää 
kuuta 19 , on kuitenkin sovellettava 2 momen
tissa mainittuja kumottavia lakeja. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 
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Lzi'te 

1 . 
Laki 

Suomen Hallitusmuodon 23 ja 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, 
muutetaan Suomen Hallitusmuodon 23 ja 24 §, näistä 23 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 
23 päivänä kesäkuuta 1977 ja 13 päivänä marraskuuta 1981 annetuilla laeilla (490/77 ja 738/81), näin 
kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

23 §. 
Tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa 

syntyperäisten Suomen kansalaisten joukosta aina 
kuudeksi vuodeksi. 

Presidentin vaalin totmtttavat valitsijamiehet, 
joiden lukumäärä on 301. Vaalioikeudesta ja 
vaalikelpoisuudesta valitsijamiesvaalissa sekä so
veltuvilta kohdin vaalin tavasta ja järjestyksestä 
sekä varamiesten asettamisesta on voimassa, mitä 
edustajavaalista on säädetty. (2 mom.) 

Valitsijamiesten vaalit toimitetaan tammikuun 
kolmantena sunnuntaina ja sitä seuraavana maa
nantaina, ja seuraavan helmikuun 15 päivänä 
kokoontuvat valitsijamiehet pääministerin pu
heenjohdolla valitsemaan presidenttiä. Jos vaalis
sa, joka toimitetaan umpilipuin, joku saa enem
män kuin puolet annetuista äänistä, hänet on 
valittu. Muussa tapauksessa toimitetaan heti uusi 
vaali ja, jollei silloinkaan kukaan saa ehdotonta 
enemmistöä, vieläkin uusi vaali niiden kahden 
ehdokkaan välillä, jotka toisessa vaalissa ovat 
saaneet suurimmat äänimäärät. Äänten jakaantu
essa tasan ratkaisee arpa. (3 mom.) 

4384008350 

Ehdotus 

23 § 
Tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa 

syntyperäisten Suomen kansalaisten joukosta aina 
kuudeksi vuodeksi. 

Oikeus asettaa ehdokas presidentiksi on rekis
teröidyllti puolueella, jonka ehdokaslistalta on 
vzimeksi toimitetuissa kansanedustajain vaaleissa 
valittu vähintään yksi kansanedustaja, taikka 
kahdellakymmenellätuhannella vaalioikeutetulla 
henkilöllä, jotka ovat sopineet yhteisen ehdok
kaan asettamisesta. Puolueella on oikeus asettaa 
kuolleen tai pysyvästi estyneeksi tulleen presi
denttiehdokkaansa sijaan uusi ehdokas. 

jos vain yksi ehdokas on asetettu, tulee hän 
tlman vaalia presidentiksi. 

Milloin ehdokkatla on asetettu useampia kuin 
yksi, toimitetaan tammikuun viimeisenä sunnun
taina ja seuraavana maanantaina presidentin väli
tön vaali ja 301 valitsijamiehen vaalit. jos presi
dentin vaalissa joku ehdokkaista saa enemmän 
kuin puolet äänioikeuttaan käyttäneiden äänistä, 
on hänet valittu presidentiksi. Muussa tapaukses
sa on presidentti vaitisijamiesten valt'ttava. 

Mtlloin vaali on vaitisijamiesten toimitettava, 
niimä kokoontuvat 15 päivänä helmikuuta pää
ministerin puheenjohdolla valitsemaan presiden
tin. Vaalissa voidaan äänestää niitä ehdokkaita, 
jozlle on valittu ainakin yksi valitsijamies. jos 
näistä ehdokkaista joku on kuollut tai tullut 
pysyvästi estyneeksi, on hänen valitsijamiehellään 
oikeus tlmot'ttaa päiiministerzl/e ennen vaalin toi
mittamista uusi ehdokas. 

Jos vaitisijamiesten toimittamassa vaalissa, joka 
toimitetaan umpilipuin, joku ehdokas saa enem
män kuin puolet annetuista äänistä, on hänet 
valittu. Muussa tapauksessa toimitetaan heti uusi 
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Voimassa oleva laki 

Jos eduskunnan jäsen valitaan presidentiksi, 
lakkaa hänen edustajatoimensa itsestänsä. Val
tion virassa oleva henkilö, joka valitaan presiden
tiksi, katsotaan virasta eronneeksi. (4 mom.) 

jos 3 momentissa mainittu helmikuun 15 päi
vä tai muualla tässii hallitusmuodossa säädetty 
määräpäivä sattuu pyhäpäiväksi tai arkilauantaik
si, pidetään seuraavaa arkipäivää määräpäivänä. 
(5 mom.) 

24 § 
Presidentti astuu toimeensa vaalia seuraavan 

maaliskuun 1 päivänä ja antaa silloin eduskun
nan edessä seuraavan juhlallisen vakuutuksen: 

"MinäN. N., jonka Suomen kansa on valinnut 
Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan täten, 
että minä presidentintoimessani tulen vilpittö
mästi ja uskollisesti noudattamaan ja voimassa 
pitämään tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä 
kaikin voimin edistämään Suomen kansan me
nestystä' ' . 

Ehdotus 

vaali ja, jollei silloinkaan kukaan saa ehdotonta 
enemmistöä, vieläkin uusi vaali niiden kahden 
ehdokkaan välillä, jotka toisessa vaalissa ovat 
saaneet suurimmat äänimäärät. Äänten jakautu
essa tasan ratkaisee arpa. 

Jos eduskunnan jäsen valitaan presidentiksi, 
lakkaa hänen edustajantoimensa. Valtion virassa 
oleva henkilö, joka valitaan presidentiksi, katso
taan virasta eronneeksi. 

Vaalioikeudesta presidentin ja valitsz/amiesten 
vaaleissa sekä vaaltkelpoisuudesta valitsijamiehek
si samoin kuin valitszjamiesten vaalien tavasta on 
voimassa, mitä vaalioikeudesta ;a vaalikelpoisuu
desta sekä vaalien tavasta on kansanedustajain 
vaale;a varten säädetty. Tarkemmat säännökset 
presidenttiehdokkaiden ja valitszjamiesehdokkai
den asettamisesta sekii presidentin valitsemisessa 
noudatettavasta menettelystä annetaan lazlla. 

24 § 
Presidentti astuu toimeensa valitsemista seu

raavan maaliskuun 1 päivänä ja antaa silloin 
eduskunnan edessä seuraavan juhlallisen vakuu
tuksen: 

"Minä N.N., jonka Suomen kansa on valinnut 
Suomen tasavallan presidentiksi, vakuutan, että 
minä presidentintoimessani tulen vilpittömästi ja 
uskollisesti noudattamaan ja voimassa pitämään 
tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voi
min edistämään Suomen kansan menestystä. '' 

Tåmä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänå· 


