
1988 vp. - HE n:o 232 

Hallituksen esitys Eduskunnalle tasavallan presidentin vaali
tavan muuttamista ja eräiden valtaoikeuksien tarkistamista kos
kevaksi lainsäädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tasavallan presiden
tin vaalitavan muuttamista välittömäksi, tarvit
taessa kaksivaiheiseksi kansanvaaliksi. Jos jo
ku presidenttiehdokkaista saisi ensimmäisessä 
vaalissa enemmän kuin puolet annetuista ää
nistä, tulisi hän valituksi tasavallan presiden
tiksi. Muussa tapauksessa toimitettaisiin neljän 
viikon kuluttua uusi vaali. Siinä olisivat ehdok
kaina ne kaksi ehdokasta, jotka ovat saaneet 
eniten ääniä ensimmäisessä vaalissa. Toisessa 
vaalissa tulisi suuremman äänimäärän saanut 
ehdokas valituksi tasavallan presidentiksi. 

Presidentinvaali olisi yksipäiväinen. Siihen 
voisi osallistua ennakolta, kuten eduskunta- ja 
kunnallisvaaleihin. Ennakkoäänestysaika olisi 
nykyistä jonkin verran lyhempi. Toisaalta en
nakolta voitaisiin äänestää myös lauantaisin ja 
sunnuntaisin. 

Samalla ehdotetaan, että presidentin toimi
kaudet rajoitetaan kahteen peräkkäiseen kuusi
vuotiskauteen. Rajoitus ei koskisi ennen lain 
voimaantuloa päättyneitä toimikausia. 

Tasavallan presidentin valtaoikeuksia suh
teessa eduskuntaan ja valtioneuvostoon ehdo
tetaan eräin osin tarkistettaviksi. Tasavallan 
presidentti voisi tehdä päätöksen eduskunnan 
hajottamisesta vain pääministerin niin esittäes
sä ja kuultuaan eduskunnan eri ryhmiä. Eron 
valtioneuvostolle tai sen jäsenelle presidentti 
voisi myöntää vain eduskunnalta saadun epä-

381503C 

luottamuslauseen tai esitetyn eronpyynnön joh
dosta taikka jos pääministeri niin esittää. Pää
tös eron myöntämisestä olisi tehtävä pääminis
terin esittelystä. 

Valtioneuvostolle tai sen jäsenelle, joka on 
saanut eduskunnalta epäluottamuslauseen, eh
dotetaan asetettavaksi nimenomainen velvoite 
pyytää eroa tehtävistään. Jos eroa ei pyydettäi
si, pääministerin 'tulisi kuitenkin esitellä asia 
presidentille. Jos E··äministeri ei asiaa esittelis. i, 
presidentin olisi yönnettävä ero epäluotta
muslauseen saane lle valtioneuvostolle tai sen 
jäsenelle ilman esittelyä. 

Valtioneuvoston on ehdotuksen mukaan jär
jestäydyttyään viivytyksettä annettava toimin
tasuunnitelmansa tiedonantona eduskunnalle. 
Vastaavasti olisi meneteltävä valtioneuvoston 
kokoonpanon merkittävästi muuttuessa. 

Vielä ehdotetaan luovuttavaksi vaatimukses
ta, jonka mukaan presidentin ministeriksi kut
suman henkilön tulee olla syntyperäinen Suo
men kansalainen. Riittävänä pidetään ehdotuk
sen mukaan sitä, että ministeri on Suomen 
kansalainen. 

Tarkoituksena on, että uudet tasavallan pre
sidentin vaalia koskevat säännökset olisivat 
voimassa seuraavassa säännönmukaisessa pre
sidentinvaalissa vuonna 1994. Muut ehdotetut 
lainmuutokset olisi saatettava voimaan saman
aikaisesti vaalitapauudistuksen kanssa. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Ehdotuksen mukaan säännökset tasavallan 
presidentin valinnasta muutettaisiin siten, että 
äänestäjillä olisi mahdollisuus suoraan vaikut
taa vaaliin sen kaikissa vaiheissa. 

Nykyistä vaalitapaa, jossa samaan menette
lyyn sisältyy sekä tasavallan presidentin välitön 
vaali että valitsijamiesten vaalit ja jossa äänes
tetään kahdella erivärisellä äänestyslipulla, on 
pidetty jossakin määrin hankalana. Vuoden 
1988 presidentinvaalissa hylättiin tavallista 
suurempi määrä äänestyslippuja. Kun hylätty
jen äänestyslippujen osuus viimeaikaisissa ylei
sissä vaaleissa on normaalisti ollut 0.3-0.6 pro
senttia, hylättiin tuolloin välittömässä vaalissa 
2.0 prosenttia ja valitsijamiesten vaaleissa 5.0 
prosenttia äänestyslipuista. Ainakin osaan hyl
käämisistä oli syynä äänestyslippujen sekaan
tuminen. Tämän vuoksi uuden vaalijärjestel
män tulee olla nykyistä selkeämpi. 

Jos vaali on suora, äänestäjä voi olla varma 
siitä, kenen hyväksi hänen antamansa ääni 
vaikuttaa. Välillisen vaalin osalta asia on toi
sin. Äänestäjän on varauduttava siihen, että se 
valitsijamies, jota hän on äänestänyt, saattaa 
joutua valitsijamiesten toimittamassa vaalissa 
ainakin kolmannessa äänestyksessä luopumaan 
alkuperäisestä ehdokkaastaan. 

Tavoitteena on, että ylimpien valtioelinten 
toimivaltasuhteet eivät sanottavasti muutu sen 
johdosta, että presidentin vaalitapa muuttuu. 
Toimivaltasuhteiden tasapainottamiseksi tar
vittavat muutokset tulisi toteuttaa korostamal
la parlamentarismin periaatteita ja siihen liit
tyen pääministerin asemaa sekä hänen ja mi
nisteristön poliittista vastuuta eduskunnalle. 

Presidentin valtaoikeuksia koskevien muu
tosten tavoitteena on, että menettelymuodot 

ovat selkeitä ja mahdollisimman suurelta osin 
valtiosääntöön kirjattuja. 

1.2. Keinot 

Edellä asetettujen tavoitteiden saavuttami
seksi ehdotetaan tasavallan presidentin valitse
misessa siirryttäväksi suoraan, tarvittaessa 
kaksivaiheiseen kansanvaaliin. Presidentinvaa
lissa äänestettäisiin jotakuta niistä president
tiehdokkaista, jotka on virallisesti asetettu eh
dokkaiksi. Jos joku näistä vaalissa saisi ehdot
toman enemmistön annetuista äänistä, hän tu
lisi valituksi. Muussa tapauksessa toimitettai
siin vastaavaa menettelyä noudattaen uusi vaali 
niiden kahden ehdokkaan kesken, jotka ensim
mäisessä vaalissa ovat saaneet eniten ääniä. 
Äänten enemmistön tässä vaalissa saanut ehdo
kas tulisi valituksi tasavallan presidentiksi. 
Äänten jakautuessa tasan ratkaisisi arpa. 

Ehdotettua vaalitapaa voidaan pitää äänes
täjien kannalta selväpiirteisenä. Ensimmäisessä 
vaiheessaan se vastaisi nykyistä tasavallan pre
sidentin välittömän vaalin vaalitapaa. Uuden 
vaalitavan mukaan kansalaisten vaikutusmah
dollisuus olisi välitön vaalin molemmissa vai
heissa. Lisäksi valittu presidentti saisi aina 
ehdottoman enemmistön annetuista äänistä, 
kun toiseen vaaliin osallistuisi vain kaksi en
simmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta eh
dokasta. Kansanvaltaisuuden periaate toteutui
si myös ehdokasasettelussa, joka menettelyi
tään vastaisi nykyistä järjestelmää. 

Ehdotetun vaalitavan on toisaalta katsottu 
helposti johtavan sellaisiin vastakkaisasettelui
hin, jotka eivät hyvin soveltuisi meillä voimas
sa olevaan monipuoluejärjestelmään. Tästä 
mahdollisesti seuraavia ennalta arvaamattomia 
haittavaikutuksia ei kuitenkaan ole syytä liioi
tella verrattaessa niitä etuihin, joita voidaan 
katsoa saavutettavan toteutettaessa laajalti toi-
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vottua kansalaisten suoraa vaikutusmahdolli
suutta olennaisesti lisäävää uutta vaalitapaa. 

Ehdotetun uuden vaalitavan vallitessa eivät 
myöskään enää olisi mahdollisia sellaiset use
ampaa ehdokasta koskevat neuvottelut, joita 
valitsijamiehet tähän asti ovat voineet vaalien 
välisillä tauoilla käydä. Toisessa vaalissa oltai
siin sidottuja niihin kahteen ehdokkaaseen, 
jotka ensimmäisessä vaalissa olisivat saaneet 
eniten ääniä. Tämän kaltaiset neuvottelut eivät 
kuitenkaan enää sopisikaan uuteen kaikissa 
vaiheissaan kansanvaltaiseen presidentin vaali
tapaan. 

Viimeaikaisessa keskustelussa tasavallan pre
sidentin suoran kansanvaalin eräänä vaihtoeh
toisena vaalitapana esillä ollutta hyväksymis
vaalia voidaan tuskin pitää äänestäjien kannal
ta riittävän selväpiirteisenä. Siinä äänestettäi
siin kaikkia niitä ehdokkaita, jotka äänestäjä 
katsoisi voivansa hyväksyä tasavallan presiden
tiksi, asettamatta näitä ehdokkaita kuitenkaan 
mihinkään ensisijaisjärjestykseen toinen toi
siinsa nähden. Vaalin tulos määräytyisi ehdok
kaiden yhteensä saamien hyväksymisäänten 
mukaan. Tällainen vaalitapa poikkeaisi huo
mattavasti siitä, mihin äänestäjät Suomessa 
ovat tottuneet. Se tarjoaisi myös vaalijärjestel
miin perehtyneille äänestäjille sellaisia mahdol
lisuuksia antamiensa hyväksymisäänten laskel
mointiin, joita Suomessa järjestettävissä ylei
sissä vaaleissa ei voitaisi pitää hyväksyttävinä. 
Lisäksi voidaan presidentinvaalin ollessa kysy
myksessä asettaa periaatteelliselta kannalta ky
symyksenalaiseksi vaali, jossa ei nimenomai
sesti ilmaista juuri sitä henkilöä, joka halutaan 
presidentiksi, vaan vain ne henkilöt, jotka 
kukin äänestäjän mielestä kelpaisivat tähän 
tehtävään. Hyväksymisvaalin piirteitä on kat
sottu sisältyvän valitsijamiesten toimittamaan 
presidentinvaaliin, josta ehdotuksen mukaan 
luovuttaisiin. 

Tasavallan presidentin vaalitapaa koskeva 
muutos toteutettaisiin muuttamalla Suomen 
Hallitusmuotoa sekä antamalla erityinen laki 
tasavallan presidentin vaalista. Viimeksi maini
tulla lailla kumottaisiin laki tasavallan presi
dentin valitsemisesta (574/87) siihen tehtyine 
muutoksineen. 

Ylimpien valtioelinten valtasuhteiden tasa
painottamiseksi uudessa tilanteessa, jossa tasa
vallan presidentti olisi kansan suoraan valitse
ma, ehdotetaan presidentin valtaoikeuksiin 
tehtäväksi eräitä tarkistuksia. Tarkistukset 
koskisivat oikeutta hajottaa eduskunta sekä 

oikeutta myöntää ero valtioneuvostolle ja sen 
yksittäiselle jäsenelle. Tarkistuksilla pyritään 
samalla vahvistamaan eduskunnan ja päämi
nisterin asemaa. 

Päätöksen eduskunnan hajottamisesta voisi 
presidentti ehdotuksen mukaan tehdä vain pää
ministerin valtioneuvostossa hänelle asiasta te
kemästä esityksestä. Lisäksi presidentin tulisi 
ennen päätöksen tekemistä kuulla eduskunnan 
eri ryhmiä. Presidentillä olisi kuitenkin valta 
vapaasti harkita, onko eduskunta hajotettava 
vai ei. 

Päätös eron myöntämisestä valtioneuvostolle 
tai sen jäsenelle ehdotetaan tehtäväksi päämi
nisterin esittelystä. Ero voitaisiin myöntää 
vain, jos valtioneuvosto tai sen jäsen olisi 
saanut eduskunnalta epäluottamuslauseen tai 
muusta syystä pyytänyt eroa taikka jos päämi
nisteri olisi tehnyt esityksen eron myöntämises
tä. Tähän liittyen ehdotetaan nimenomaisesti 
säädettäväksi siitä, että epäluottamuslauseen 
saaneen valtioneuvoston tai sen jäsenen on 
pyydettävä eroa. Presidentin olisi tällöin 
myönnettävä ero, tarvittaessa jopa ilman pää
ministerin esittelyä, jollei pääministeri samalla 
esittäisi eduskuntaa hajotettavaksi. Muutoksil
la halutaan korostaa parlamentarismin periaat
teen noudattamista. Jo nyt voimassa olevan 
lain mukaan on presidentin valtioneuvoston 
kokoonpanon merkittävästi muuttuessa kuul
tava eduskunnan puhemiestä ja eduskunnan eri 
ryhmiä. Lisäksi eduskunnan on tällöin oltava 
koolla. 

Lisäksi ehdotetaan, että presidentin toimi
kaudet rajattaisiin kahteen peräkkäiseen kau
teen. Sääntely ei estäisi kahdeksi peräkkäiseksi 
toimikaudeksi valitun presidentin myöhemmin 
tapahtuvaa uudelleenvalintaa, mikäli kahden 
peräkkäisen toimikauden ja mahdollisesti kysy
mykseen tulevan uuden toimikauden välissä 
olisi ainakin yksi toisen presidentiksi valitun 
henkilön täysimittainen tai jopa ennenaikaises
ti päättynyt toimikausi. Ehdotuksen mukaan 
peräkkäisiä mahdollisia toimikausia laskettaes
sa ei otettaisi lukuun toimikausia, jotka lain 
voimaan tullessa jo ovat päättyneet. Tästä 
säädettäisiin hallitusmuodon muuttamisesta 
annettavan lain voimaantulosäännöksessä. 

Presidentin valtaoikeuksien tarkistamisen 
ohella ehdotetaan tarkistettavaksi eräin osin 
myös valtioneuvoston ja eduskunnan välisiä 
suhteita. Ehdotuksen mukaan uuden tai ko-
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koonpanoltaan merkittävästi muuttuneen val
tioneuvoston tulee järjestäydyttyään välittö
mästi antaa eduskunnalle toimintasuunnitel
maansa koskeva tiedonanto. Asian käsittelyssä 
eduskunnassa noudatettaisiin menettelymuoto
ja, joita tiedonannon käsittelyssä jo voimassa 
olevan lain mukaan on noudatettava. Edus
kunta voisi valtiopäiväjärjestyksen 36 §:n mu
kaisesti hyväksyä asiassa joko yksinkertaisen 
tai perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen. 
Viimeksi mainitussa tapauksessa eduskunnan 
päätös voisi sisältää myös hallitukselle annetta
van epäluottamuslauseen. Ehdotuksen pää
asiallinen tarkoitus on kuitenkin parantaa val
tioneuvoston ja eduskunnan välistä mielipi
teenvaihtoa. 

Valtioneuvoston jäseneksi valittavan henki
lön osalta ehdotetaan poistettavaksi vaatimus 
syntyperäisestä Suomen kansalaisuudesta. Riit
tävää olisi, että ministeriksi nimitettävä olisi 
Suomen kansalainen. 

Ehdotettujen uudistusten toteuttamista käsi
tellään asiaryhmittäin tarkemmin jäljempänä. 

2. Nykyinen tilanne ja asian val
mistelu 

2.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1. Tasavallan presidentin vaalitapa 

Voimassa olevat tasavallan presidentin valit
semista koskevat säännökset on annettu 26 
päivänä kesäkuuta 1987. Hallitusmuodon 23 ja 
24 §:ää muuttamalla annettiin asiasta perus
tuslaintasoiset pääsäännökset. Lailla tasavallan 
presidentin valitsemisesta annettiin tarkemmat 
säännökset vaalien ehdokasasettelusta ja presi
dentin valitsemisessa noudatettavasta menette
lystä. Hallitusmuotoon ja mainittuun lakiin 
otettujen viittaussäännösten kautta on presi
denttiä valittaessa lisäksi eräin osin sovelletta
vana, mitä kansanedustajain vaaleja varten on 
säädetty. 

Mainittujen säännösten mukaan tasavallan 
presidentin vaalitapa on välittömän kansan
vaalin ja välillisen, valitsijamiesten toimitta
man vaalin yhdistelmä. Aikaisempien säännös
ten mukaan vaalitapana on ollut välillinen 

vaali, johon kansalaiset ovat voineet osallistua 
vain valitsemalla vaaleilla valitsijamiehet. 

Presidenttiehdokkaat asetetaan virallisesti. 
Ehdokkaan saattaa asettaa puolue, jonka eh
dokaslistalta viimeksi toimitetuissa kansan
edustajain vaaleissa on valittu ainakin yksi 
kansanedustaja, ja 20 000 vaalioikeutetun yh
teisen ehdokkaan asettamisesta sopineen henki
lön henkilöryhmät. Puolueella on oikeus aset
taa kuolleen tai pysyvästi estyneeksi tulleen 
ehdokkaan sijaan uusi ehdokas. Muita kuin 
virallisesti asetettuja presidenttiehdokkaita ei 
saa äänestää. Jos presidenttiehdokkaita asete
taan vain yksi, hän tulee ilman vaalia valituksi 
presidentiksi. 

Jos ehdokkaita on useampia kuin yksi, toi
mitetaan asianomaisen vaalivuoden tammi
kuun viimeisenä sunnuntaina ja seuraavana 
maanantaina presidentin välitön vaali ja 301 
valitsijamiehen vaalit. Tuolloin toimitetaan siis 
yhdessä menettelyssä kahdet vaalit, joissa käy
tetään kahta eriväristä äänestyslippua. Jos jo
ku presidenttiehdokkaista vaalissa saa enem
män kuin puolet äänioikeuttaan käyttäneiden 
äänistä, on hänet valittu presidentiksi. Muussa 
tapauksessa valitsevat presidentin vaalioikeu
tettujen valitsemat valitsijamiehet. 

Jos vaalissa joudutaan turvautumaan valitsi
jamiehiin, he kokoontuvat seuraavan helmi
kuun 15 päivänä pääministerin puheenjohdolla 
valitsemaan presidentin. Valitsijamiehet voivat 
vaalissa äänestää vain niitä presidenttiehdok
kaita, joiden valitsemiseksi on valittu ainakin 
yksi valitsijamies. Siinä tapauksessa, että tällai
sista ehdokkaista joku vaalia toimitettaessa on 
kuollut tai tullut pysyvästi estyneeksi, hänen 
valitsijamiehellään on oikeus ilmoittaa päämi
nisterille ennen vaalia uusi ehdokas. Valitsija
miesten toimittamassa vaalissa tulee presiden
tiksi valituksi se ehdokas, joka saa enemmän 
kuin puolet annetuista äänistä. Jos kukaan 
ehdokkaista ei saa ehdotonta enemmistöä, toi
mitetaan heti uusi vaali. Jollei uudessakaan 
vaalissa kukaan saa ehdotonta äänten enem
mistöä, toimitetaan vielä uusi vaali niiden kah
den ehdokkaan välillä, jotka toisessa vaalissa 
ovat saaneet eniten ääniä. Kolmannessa vaalis
sa tulee valituksi se ehdokas, joka saa enem
män ääniä. Äänten jakautuessa tasan ratkais
taan presidentiksi valittava arvalla. 

Valittu tasavallan presidentti ryhtyy toi
meensa valitsemista seuraavan maaliskuun 1 
päivän'ä. 
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Nykyistä presidentin vaalitapaa on sovellettu 
yksissä, tammikuun 31 ja helmikuun 1 päivinä 
1988 toimitetuissa vaaleissa. Vaaleja edelsi oi
keusministeriön tiedotuskampanja, jolla uutta 
vaalitapaa tehtiin tunnetuksi äänestäjille. Ääni
oikeuttaan käytti presidentin välittömässä vaa
lissa 78.2 prosenttia vaalioikeutetuista. Valitsi
jamiesten vaaleissa äänestysprosentti oli 77.8 
eli jonkin verran alhaisempi. Vertailun vuoksi 
voidaan todeta, että vuoden 1982 tasavallan 
presidentin valitsijamiesten vaaleissa äänestys
prosentti oli 81.3 prosenttia, kun se taas vuo
den 1978 vastaavissa vaaleissa oli ollut vain 
64.3 prosenttia. 

Hylättyjen äänten määrä oli vuoden 1988 
vaaleissa jonkin verran tavallista suurempi. 
Äänestyslipuista hylättiin suorassa kansan
vaalissa 2.0 prosenttia ja valitsijamiesten vaa
leissa 5.0 prosenttia. Viimeksi mainituissa vaa
leissa oli 2. 7 prosenttia äänestyslipuista tyhjiä. 
Tämän on arvioitu ainakin osittain johtuneen 
äänestäjien tahdosta ilmaista puoltava kantan
sa suoraan kansanvaaliin. Osa äänestyslipuista 
jouduttiin hylkäämään sen vuoksi, että äänes
täjät olivat sekoittaneet käyttämänsä eriväriset 
äänestysliput keskenään. 

Presidentinvaaliin asetettiin viisi ehdokasta: 
Jouko Kajanoja, Paavo Väyrynen, Kalevi Ki
vistö, Harri Holkeri ja Mauno Koivisto. Suo
rassa kansanvaalissa ehdokkaat saivat äänioi
keuttaan käyttäneiden äänistä seuraavat osuu
det: 

Mauno Koivisto 
Paavo Väyrynen 
Harri Holkeri 
Kalevi Kivistö 
Jouko Kajanoja 

47.9 OJo 
20.2% 
18.1% 
10.5% 
1.4% 

Kukaan ehdokkaista ei saanut valituksi tule
miseksi tarvittavaa enemmistöä. Sen vuoksi 
presidentin valitseminen jäi valitsijamiesten 
tehtäväksi. Valitsijamiesten toimittamassa toi
sessa vaalissa Mauno Koivisto sai 301 valitsija
miehen äänistä 189 ja tuli valituksi seuraavaksi 
kuusivuotiskaudeksi. 

2.1.2. Presidentin toimikaudet 

Tasavallan presidentti valitaan hallitusmuo
don 23 §:n 1 momentin mukaan aina kuudeksi 
vuodeksi. Tämä lainkohta on säilynyt hallitus
muodossa koko sen voimassaoloajan muuttu-

mattomana. Presidentin uudelleenvalintaa ei 
lailla ole rajoitettu. 

Suomen tasavallan presidenteistä on vain 
Urho Kekkonen ja Mauno Koivisto valittu 
uudelleen säännönmukaiseksi kuusivuotiskau
deksi sen jälkeen, kun he ovat toimineet presi
denttinä vähintään yhden täyden kuusivuotis
kauden. Kekkonen valittiin hallitusmuodon 
tuolloin voimassa olleen 23 §:n mukaan valitsi
jamiesten toimittamalla vaalilla kuudeksi vuo
deksi vuosina 1956, 1962 ja 1968. Tämän 
jälkeen hänen toimikauttaan pidennettiin 
vuonna 1973 annetulla poikkeuslailla (232/73) 
neljällä vuodella vuodesta 1974, jolloin hänen 
tuolloinen toimikautensa olisi päättynyt. 
Vuonna 1978 Kekkonen taas valittiin presiden
tiksi säännönmukaisella tavalla valitsijamiesten 
toimesta kuudeksi vuodeksi, mutta vuonna 
1981 hän tuli sairauden vuoksi pysyvästi esty
neeksi hoitamasta tehtäviään, minkä johdosta 
ryhdyttiin toimenpiteisiin uuden presidentin 
valitsemiseksi. Mauno Koivisto puolestaan on 
valittu tasavallan presidentiksi kahdesti, vuosi
na 1982 ja 1988, säännönmukaisella hallitus
muodossa säädetyllä tavalla kuuden vuoden 
pituiseksi toimikaudeksi. 

Myös Risto Ryti ja J. K. Paasikivi on valittu 
kahdesti presidentiksi. Kumpikaan heistä ei 
kuitenkaan uudelleenvalinnan ajankohtana ol
lut toiminut presidenttinä säännönmukaista 
kuusivuotiskautta. Ryti valittiin vuosina 1940 
ja 1943 vuonna 1937 valittujen valitsijamiesten 
toimittamalla vaalilla perustuslain säätämisjär
jestyksessä säädettyjen poikkeuslakien (667/40 
ja 879/42) nojalla. Vuonna 1940 hänet valittiin 
vain presidentti Kyösti Kallion toimikaudesta 
jäljellä olevaksi, 1 päivänä maaliskuuta 1943 
päättyväksi toimikaudeksi. Rytin jälkimmäi
nen toimikausi päättyi hänen eroonsa vuonna 
1944. Paasikiven taas valitsi ensimmäisen ker
ran presidentiksi vuonna 1946 eduskunta erityi
sen poikkeuslain (189/46) nojalla, kun presi
dentti C. G. E. Mannerheim oli eronnut tehtä
västään. Paasikivi valittiin tuolloin Mannerhei
min toimikaudesta jäljellä olevaksi ajaksi eli 
vuoteen 1950 saakka. Vuonna 1950 Paasikivi 
valittiin uudelleen säännönmukaisin menette
lyin kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. 

2.1.3. Presidentin oikeus hajottaa eduskunta 

Hallitusmuodon 27 §:n mukaan tasavallan 
presidentillä on valta hajottaa eduskunta mää-
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räämällä uudet vaalit toimitettaviksi. Valtio
päiväjärjestyksen 3 §:n 2 momentin mukaan 
hän voi näin menetellä havaitessaan sen tar
peelliseksi. Mitään rajoittavia erityissäännöksiä 
ei asiasta ole. 

Hajotuspäätöstä tehtäessä noudatettavasta 
menettelystä ei ole nimenomaista säännöstä. 
Kun toisaalta toisinkaan ei ole säädetty, on 
sovellettava hallitusmuodon 34 §:n 1 moment
tiin sisältyvää säännöstä. Sen mukaan presi
dentti tekee päätöksensä valtioneuvostossa sen 
ministerin esittelystä, jonka toimialaan asia 
kuuluu. Pykälän 2 momentin mukaan presi
dentin on allekirjoitettava päätöksensä ja asian 
esitelleen ministerin on se varmennettava. 

Uusien vaalien määräämistä ja eduskunnan 
hajottamista koskevan päätöksen esittelemisen 
on vakiintuneen valtiokäytännön mukaan kat
sottu kuuluvan pääministerin toimialaan, ja 
hän onkin aina esitellyt tällaisen asian presi
dentille tämän johtamassa valtioneuvoston is
tunnossa tekentättä kuitenkaan varsinaisesti 
esitystä asiassa. Pääministeri on myös sään
nönmukaisesti varmentanut tasavallan presi
dentin asiasta antaman avoimen kirjeen ja 
käskyn. 

Asian valmistelu on tapahtunut vaihtelevas
ti. Useimmissa tapauksissa asia on ollut epävi
rallisena pidettävässä ennakkokäsittelyssä val
tioneuvoston yleisistunnossa. Viimeisimmän, 
vuonna 1975 toimeenpannun eduskunnan ha
jotuksen yhteydessä asia ei kuitenkaan lain
kaan ollut esillä yleisistunnossa. Pöytäkirjaan 
merkittyjä erimielisyyksiä on asian virallisen 
käsittelyn yhteydessä esiintynyt vain vuonna 
1929 kahden ministerin merkitytettyä vastusta
van kantansa pöytäkirjaan. 

Nykyisen hallitusmuodon voimassa ollessa 
hajotuspäätöksiä on tehty seitsemän kertaa, 
vuosina 1924, 1929, 1930, 1953, 1961, 1971 ja 
1975. 

2.1.4. Eron myöntäminen valtioneuvostolle 
ja sen jäsenelle 

Eron myöntämisestä valtioneuvostolle tai 
sen jäsenelle ei valtiosääntöön sisälly nimeno
maista säännöstä. Asiassa noudatettava menet
tely on suurimmalta osaltaan käytännön va
kiinnuttama. Hallitusmuodon 36 §:n 2 mo
mentissa (575/87) säädetään kuitenkin, että 
valtioneuvoston kokoonpanon merkittävästi 
muuttuessa on eduskunnan puhemiestä ja 

eduskunnan eri ryhmiä kuultava sekä eduskun
nan oltava koolla. Varsinaisen päätöksensä 
eron myöntämistä koskevassa asiassa presi
dentti tekee hallitusmuodon 34 §:n 1 momentin 
mukaisesti valtioneuvostossa. 

Käytännössä tasavallan presidentti on yhtä 
poikkeusta lukuun ottamatta vapauttanut hal
lituksen tai sen jäsenen tehtävistään vain pyyn
nöstä, jonka on esittänyt koko ministeristö, 
pääministeri hallituksensa puolesta tai asian
omainen eroava ministeri. Ilman edeltävää 
eronpyyntöä on ministeri vapautettu vain 
vuonna 1948 tämän saatua epäluottamuslau
seen eduskunnalta. Koska valtioneuvoston jä
senen tulee hallitusmuodon 36 §:n mukaan 
nauttia eduskunnan luottamusta, on parlamen
taarisen käytännön mukaista, että ministeri 
eduskunnan luottamuksen menetettyään pyy
tää eroa. Epäluottamuslauseen saamista taval
lisempia eron syitä ovat kuitenkin käytännössä 
uuden eduskunnan kokoontuminen ja tasaval
lan presidentin vaihtuminen sekä tilanne, jossa 
hallitus on syystä tai toisesta havainnut tulleen
sa toimintakyvyttömäksi. 

2.1.5. Kelpoisuus valtioneuvoston jäseneksi 

Kirjelmässään 2 päivältä kesäkuuta 1987, 
jolla eduskunta on ilmoittanut hyväksyneensä 
vuoden 1986 valtiopäivillä lepäämään hyväksy
tyt ehdotukset tasavallan presidentin eräiden 
valtaoikeuksien tarkistamista koskeviksi laeiksi 
(hall. es. 253/1984 vp.), eduskunta on kiinnit
tänyt huomiota valtiosääntöön sisältyvään vaa
timukseen valtioneuvoston jäsenen syntyperäi
sestä Suomen kansalaisuudesta ja edellyttänyt 
vaatimuksen väljentämistä. Tämän johdosta 
on tässä hallituksen esityksessä otettu tarkas
teltavaksi myös kysymys kelpoisuudesta valtio
neuvoston jäseneksi. 

Hallitusmuodon 36 §:n 2 momentin mukaan 
valtioneuvoston jäseneksi nimitettävän henki
lön tulee olla syntyperäinen Suomen kansalai
nen. Tämä puolestaan määräytyy kansalaisuus
lain (401/68) ja sitä ennen voimassa olleiden 
Suomen kansalaisuuden saamista koskeneiden 
säännösten mukaan. 

Vaikka ministerin kelpoisuusehdot ovat ko
ko nykyisen hallitusmuodon voimassaolon 
ajan olleet samoja, on Sukselaisen toisessa 
hallituksessa vuonna 1961 kuitenkin ollut il
meisesti epähuomiossa lyhyen ajan ministerinä 
henkilö, joka syntyperältään ei ollut Suomen 
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kansalainen (Björn Westerlund, joka oli 
kauppa- ja teollisuusministerinä 19.6.-
14.7.1961). 

2.1.6. Hallitusohjelman esittäminen eduskun
nalle 

Lainsäädäntöön ei sisälly säännöksiä halli
tusohjelmasta. Käytännössä hallitukset ovat 
kuitenkin tällaisen ohjelman usein laatineet. 
Luonteeltaan hallitusohjelma on hallitukseen 
osallistuvien puolueiden välillä tehty sopimus 
hallitusyhteistyön suuntaviivoista, eräänlainen 
hallituksen toimintasuunnitelma. 

Kahdesti hallituksen ohjelma on esitelty 
eduskunnalle. Vuonna 1926 pääministeri Tan
ner oli pyytänyt tilaisuutta saattaa eduskunnan 
tietoon hallituksen ohjelma. Puhemies salli 
ilmoituksen tekemisen, mutta ei katsonut voi
vansa sallia keskustelua asiasta tai päätöksen 
tekemistä ilmoituksen johdosta, koska asiasta 
ei ollut säädetty valtiopäiväjärjestyksessä. Hal
lituksen ohjelmasta tehtiin kuitenkin välikysy
mys, jota käsiteltäessä pääministeri ilmoitti 
hallituksen odottavan, että eduskunta hyväk
syy yksinkertaisen siirtymisen päiväjärjestyk
seen. Näin eduskunta myös menetteli ilmaisten 
täten 116 äänellä 62 vastaan luottamuksensa 
hallitukselle. 

Vuonna 1945 pääministeri Paasikivi halusi 
hallituksen puolesta esittää eduskunnalle halli
tuksen ohjelman. Hallitus käytti tuolloin vuon
na 1928 säädetyn, edelleen voimassa olevan 
valtiopäiväjärjestyksen mukaista tiedonanto
menettelyä. Eduskunta hyväksyi äänestyksettä 
asiassa yksinkertaisen päiväjärjestykseen siirty
misen. 

Tiedonantomenettelyä on käytetty vuosina 
1930-1988 erilaisissa asioissa 31 kertaa. Kertaa
kaan hallitus ei ole saanut antamansa tiedon
annon johdosta eduskunnalta epäluottamus
lausetta. 

2.2. Oikeusvertaileva katsaus 

2.2.1. Yleistä 

Seuraavassa tarkastellaan yleispiirteittäin 
valtionpäämiehen valintamenettelyä ja tässä 
ehdotuksessa kysymyksessä olevia valtaoikeuk
sia eräissä muissa maissa. Tarkastelussa on 
pääasiassa rajoituttu niihin Euroopan tasaval-

toihin, joiden yhteiskunnalliset ja valtiolliset 
olot eniten vastaavat Suomen oloja. Lisäksi 
katsaukseen on otettu Amerikan Yhdysvallat. 

Valtionpäämiehen valtiollinen asema vaihte
lee tarkasteltavina olevissa maissa suuresti. 
Poikkeuksellisen voimakas se on Amerikan 
Yhdysvalloissa, jonka valtiollista järjestelmää 
voidaan kutsua presidenttivaltaiseksi, ja Rans
kassa, jota Suomen tavoin voidaan kutsua 
valtiojärjestelmäitään parlamentaaris-presi
denttivaltaiseksi, sekä Portugalissa, jossa val
litsevaa järjestelmää on pidettävä parlamentaa
risena. Selkeitä yhteyksiä toisaalta vaalitavan 
ja valtaoikeuksien, toisaalta valtaoikeuksien ja 
toimikausien rajoittamisen välillä ei ole juuri
kaan havaittavissa. 

2.2.2. Islanti 

Presidentti valitaan Islannissa suoralla kan
sanvaalilla neljän vuoden pituiseksi toimikau
deksi. Uudelleenvalintaa ei ole mitenkään ra
joitettu. Vaalissa, joka on yksipäiväinen, voi
daan äänestää vain virallisesti asetettuja eh
dokkaita. Ehdokkaalla tulee olla kannattaji
naan vähintään 1 500 ja enintään 3 000 vaalioi
keutettua. Jos vain yksi ehdokas on nimetty, 
hän tulee valituksi presidentiksi ilman vaalia. 
Muussa tapauksessa toimitetaan vaali, jossa 
tulee valituksi se ehdokkaista, joka saa eniten 
ääniä. Ehdotonta enemmistöä ei siis vaadita. 

Presidentti voi hajottaa kansankäräjät ja 
määrätä uudet vaalit toimitettaviksi. Hän ni
mittää hallituksen ja ottaa vastaan sen eron
pyynnön. 

2.2.3. Saksan liittotasavalta 

Saksan Iiittotasavallan liittopresidentin valit
see 994-jäseninen liittokokous viiden vuoden 
pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voi
daan valita vain kahdeksi peräkkäiseksi toimi
kaudeksi. Liittokokous kokoontuu liittopäi
vien puheenjohtajan kutsusta suorittamaan 
vaalin vähintään 30 päivää ennen liittopresi
dentin toimikauden päättymistä. Vaali toimite- r 

taan keskustelutta. Jos joku saa vaalissa ehdot
toman äänten enemmistön, hän tulee valituksi. 
Muussa tapauksessa toimitetaan uusi vaali, ja 
jos siinäkään kukaan ei saa ehdotonta enem
mistöä, vielä uusi vaali, jossa valituksi tulee se, 
joka on saanut eniten ääniä. 
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Liittopresidentin valtaoikeudet ovat varsin 
rajoitetut. Hän voi hajottaa liittopäivät vain, 
jos liittohallituksen johdossa toimivan liitto
kanslerin vaalissa ei kukaan liittopäivillä saa 
äänten enemmistöä. Liittopäivien valittua liit
tokanslerin liittopresidentti vain muodollisesti 
nimittää valitun. Mikäli liittokansleri saa liitto
päiviltä epäluottamuslauseen, liittopresidentin 
tulee vapauttaa tämä tehtävistään. Liittohalli
tuksen ministerit liittopresidentti nimittää ja 
vapauttaa tehtävistään liittokanslerin ehdotuk
sesta. 

2.2.4. Itävalta 

Itävallan liittopresidentti valitaan suoralla 
yksipäiväisellä kansanvaalilla kuuden vuoden 
pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voi
daan valita vain kahdeksi peräkkäiseksi kau
deksi. Ehdokkaan nimeämiseksi tarvitaan vä
hintään 2000 vaalioikeutetun tai viiden kansal
lisneuvoston jäsenen allekirjoittama vaaliehdo
tus. Ehdotusta jätettäessä on suoritettava mää
rätty rahasumma vaalikustannuksia varten. 
Vaalissa tulee valituksi ehdokas, joka on saa
nut enemmän kuin puolet annetuista äänistä. 
Jos kukaan ehdokkaista ei ole saanut ehdoton
ta enemmistöä, toimitetaan toinen vaalikierros 
niiden kahden ehdokkaan välillä, jotka ensim
mäisellä vaalikierroksella ovat saaneet eniten 
ääniä. Ryhmä, jonka ehdokas on päässyt toi
selle vaalikierrokselle, voi kuitenkin vaihtaa 
ehdokkaan. Liittopresidentiksi tulee toisella 
vaalikierroksella ehdokas, joka on saanut eh
dottoman äänten enemmistön. 

Liittopresidentti voi hajottaa kansallisneu
voston. Hän nimittää liittokanslerin ja tämän 
ehdotuksesta liittohallituksen ministerit. Eron 
Iiittokanslerilie ja koko liittohallitukselle liit
topresidentti voi myöntää ilman edeltävää eh
dotusta, mutta yksittäiselle ministerille vain 
liittokanslerin ehdotuksesta. 

2.2.5. Ranska 

Ranskan presidentti valitaan suoralla kan
sanvaalilla seitsemän vuoden pituiseksi toimi
kaudeksi. Uudelleenvalintaa ei ole mitenkään 
rajoitettu. Hallitus määrää perustuslaissa mää
ritellyissä aikarajoissa presidentinvaalin toimit
tamisen ajan presidentin toimikauden päättyes
sä tai toimen tullessa muutoin avoimeksi. Eh-
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dokasasetteluun tarvitaan vähintään 500 kan
salaisen kannatus. Lisäksi ehdokkaiden tulee 
määräajassa suorittaa 10 000 frangin takuu
summa. Se palautetaan, jos ehdokkaan vaalis
sa saama ääniosuus on vähintään 5 prosenttia. 
Myös vaalikampanja on laissa säännelty. Ne 
ehdokkaat, jotka vaalissa saavat vähintään 5 
prosenttia annetuista äänistä, saavat valtiolta 
kampanjan kuluihin 250 000 frangia. Ehdok
kaan itsensä maksettavaksi jääville Vaalikam
panjakuluilie on säädetty yläraja, joka ensim
mäisellä äänestyskierroksella on 120 miljoonaa 
frangia ja toisella äänestyskierroksella 140 mil
joonaa frangia. 

Äänestys toimitetaan yksipäiväisenä ja vaali
päivä on sunnuntai. Kutakin ehdokasta varten 
on oma valmiiksi hänen nimellään merkitty 
äänestyslippu. Jos joku ehdokkaista saa ehdot
toman äänten enemmistön, hän tulee valituksi 
presidentiksi. Muussa tapauksessa toimitetaan 
toinen äänestyskierros kahden viikon kuluttua. 
Tällä kierroksella ovat ehdokkaina vain ne 
kaksi ehdokasta, jotka ovat ensimmäisellä 
kierroksella saaneet eniten ääniä. Ehdokkaalla 
on kuitenkin oikeus vetäytyä toiselta äänestys
kierrokselta, jolloin hänen sijaansa tulee seu
raavaksi eniten ääniä saanut ehdokas. Vetäyty
misestä on ilmoitettava viimeistään ensimmäis
tä äänestyskierrosta seuraavana torstaina. Toi
sella äänestyskierroksella tulee äänten enem
mistön saanut ehdokas valituksi presidentiksi. 

Presidentti voi hajottaa kansalliskokouksen 
neuvoteltuaan pääministerin ja kansallisko
kouksen puhemiesten kanssa. Uusien vaalien 
jälkeisen yhden vuoden aikana presidentti ei 
voi uudelleen hajottaa kansalliskokousta. Pre
sidentti nimittää pääministerin ja tämän ehdo
tuksesta muut ministerit sekä vapauttaa päämi
nisterin tehtävästään tämän jätettyä hallituksen 
eronpyynnön. Muille ministereille presidentti 
myöntää eron pääministerin ehdotuksesta. 

2.2.6. Portugali 

Portugalissa presidentti valitaan suoralla 
kansanvaalilla viiden vuoden pituiseksi toimi
kaudeksi. Sama henkilö voi toimia presidentti
nä enintään kaksi peräkkäistä toimikautta. 
Presidenttiehdokkaan nimeämiseen tarvitaan 
vähintään 7 500 ja enintään 15 000 äänioikeu
tetun kannatus. Vaali on yksipäiväinen. Jos 
joku ehdokkaista vaalissa saa enemmän kuin 
puolet annetuista äänistä, hän tulee valituksi 
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presidentiksi. Muussa tapauksessa suoritetaan 
toinen vaalikierros kolmen viikon kuluttua en
simmäisestä. Toisella vaalikierroksella voivat 
olla ehdokkaina vain ne kaksi ehdokasta, jotka 
ensimmäisellä vaalikierroksella ovat saaneet 
eniten ääniä. Ehdokkuudesta voi kuitenkin 
vetäytyä, jolloin seuraavaksi eniten ääniä saa
nut ehdokas tulee sijaan. 

Presidentti voi hajottaa parlamentin ja mää
rätä uudet vaalit toimitettaviksi kuultuaan par
lamentissa edustettuina olevia ryhmiä ja tasa
vallan neuvostoa. Parlamenttia ei saa hajottaa 
kuuden sen valitsemista seuraavan kuukauden, 
presidentin toimikauden viimeisen vuosipuolis
kon eikä poikkeustilan aikana. Pääministerin 
presidentti nimittää kuultuaan parlamenttiryh
miä ja vapauttaa tehtävästään nimittäessään 
uuden pääministerin. Muut ministerit hän ni
mittää ja erottaa pääministerin esityksestä. Il
man edeltävää eronpyyntöä tai parlamentilta 
saatua epäluottamuslausetta presidentti saa 
erottaa hallituksen vain, kun tämä osoittautuu 
välttämättömäksi demokraattisten instituutioi
den säännöllisen toiminnan turvaamiseksi, ja 
kuultuaan tasavallan neuvostoa. 

2.2. 7. Italia 

Italiassa tasavallan presidentin valitsee parla
mentti molempien kamarien yhteisistunnossa, 
johon kamarien jäsenten lisäksi osallistuu val
tuutettuja maakunnista. Vaali toimitetaan sa
laisella lippuäänestyksellä. Jos joku saa valtuu
tettujen kahden kolmanneksen äänet, hän tulee 
valituksi. Jos taas tällaista enemmistöä ei syn
ny, vaali toimitetaan samoin ehdoin uudelleen. 
Jos kukaan ei saa vaadittavaa enemmistöä 
toisessakaan vaalissa, toimitetaan edelleen sa
moin ehdoin kolmas vaali. Kolmannen vaali
kierroksen jälkeen riittää valituksi tulemiseen 
ehdoton enemmistö äänistä. Presidentin toimi
kausi on seitsemän vuotta eikä uudelleenvalin
taa ole rajoitettu. 

Presidentti voi hajottaa parlamentin tai sen 
jommankumman kamarin, edustajainhuoneen 
tai senaatin, niiden puhemiehiä kuultuaan. Ha
jotuspäätöstä hän ei voi kuitenkaan tehdä toi
mikautensa viimeisen vuosipuoliskon aikana. 
Presidentti nimittää perustuslain mukaan pää
ministerin ja tämän esityksestä muut ministe
rit. Eron myöntäminen hallitukselle tai sen 
jäsenille sen sijaan perustuu vain parlamentaa
riseen käytäntöön. 

2.2.8. Kreikka 

Kreikan tasavallan presidentin valitsee parla
mentti viiden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. 
Sama henkilö voi toimia presidenttinä enintään 
kaksi toimikautta. Vaali toimitetaan nimen
huudon mukaisessa järjestyksessä julkisesti. 
Jos joku saa parlamentin jäsenten kahden 
kolmanneksen kannatuksen, on hänet valittu 
presidentiksi. Muussa tapauksessa toimitetaan 
viiden päivän kuluttua toinen vaalikierros sa
moin edellytyksin. Jos tällöinkään kukaan ei 
saa vaadittavaa enemmistöä, toimitetaan kol
mas vaalikierros jälleen viiden päivän kuluttua. 
Jos joku tässä vaalissa saa kolmen viidesosan 
enemmistön parlamentin kaikkien jäsenten ää
nistä, on hänet valittu. Jos sen sijaan kukaan 
ei saa kolmannellakaan vaalikierroksella vaa
dittua enemmistöä, on parlamentti hajotettava 
kymmenen päivän kuluessa ja uudet parla
menttivaalit toimitettava. 

Uuden parlamentin asiana on ryhtyä heti 
kokoonnuttuaan valitsemaan presidenttiä. Jos 
joku saa kahden kolmasosan enemmistön par
lamentin kaikkien jäsenten äänistä, hänestä 
tulee presidentti. Muussa tapauksessa on parla
mentissa viiden päivän kuluttua toimitettava 
uusi vaalikierros. Jos jotakuta tällöin kannat
taa enemmän kuin puolet parlamentin jäsenis
tä, hän tulee valituksi. Mutta jos tällöinkään 
kukaan ei saa vaadittavaa enemmistöä, on 
viiden päivän kuluttua toimitettava vielä kol
mas vaalikierros niiden kahden henkilön välil
lä, jotka ovat saaneet eniten ääniä edellisellä 
vaalikierroksella. Tässä vaalissa enemmän ää
niä saanut tulee valituksi presidentiksi. 

Vuonna 1986 tehdyllä perustuslain muutok
sella presidentin valtaoikeuksia on rajoitettu 
lisäämällä samalla pääministerin valtuuksia. 
Presidentti voi hajottaa parlamentin ja määrä
tä uudet vaalit toimitettaviksi vain, jos kaksi 
hallitusta on peräkkäin eronnut tai saanut 
parlamentilta epäluottamuslauseen ja jos par
lamentin kokoonpano ei takaa hallituksen va
kautta. Pääsääntöisesti hajotuspäätöksen tulee 
olla pääministerin varmentama. Presidentin tu
lee lisäksi hajottaa parlamentti hallituksen esi
tyksestä, jos kansallisesti poikkeuksellisen tär
keä asia sitä vaatii. Kuten edellä on todettu, 
parlamentti on hajotettava myös, jos presi
denttiä ei ole parlamentissa saatu valituksi 
kolmannellakaan vaalikierroksella. Lisäksi 
parlamentti tulee hajottaa pitkittyneen hallitus
kriisin yhteydessä pääministerin tehtyä asiasta 
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esityksen, ja tällöin presidentin on nimitettävä 
virkamieshallitus. Presidentti nimittää päämi
nisterin tarkoin säädetyn menettelyn jälkeen. 
Suurimmille parlamentissa edustettuina oleville 
puolueille on vuoroin annettava selvitystehtä
vä. Pääministerin presidentti vapauttaa tehtä
västään, kun tämä on pyytänyt eroa tai kun 
hallitus on menettänyt parlamentin luottamuk
sen. Muut ministerit presidentti nimittää ja 
vapauttaa tehtävistään pääministerin esitykses
tä. 

2.2.9. Irlanti 

Irlannissa valitaan presidentti suoralla yksi
vaiheisella yksipäiväisellä kansanvaalilla seitse
män vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama 
henkilö voidaan valita vain kerran uudelleen. 
Ehdokkaan vaaliin voivat nimetä vähintään 20 
kansanedustajan ryhmä tai vähintään neljän 
piirikunnan piirikuntaneuvostot. Tämän lisäksi 
virassa olevalla presidentillä ja entisillä presi
denteillä on oikeus asettua ehdokkaiksi. Jos 
vain yksi ehdokas on nimetty tai ilmoittautu
nut, tulee hän ilman vaalia presidentiksi. Vaa
lissa puolestaan tulee valituksi se, joka on 
saanut eniten ääniä. Ehdotonta enemmistöä ei 
näin ollen vaadita. 

Presidentti voi pääministeriä kuultuaan ha
jottaa edustajainhuoneen. Pääministerin presi
dentti nimittää edustajainhuoneen esityksestä 
ja muut ministerit pääministerin esityksestä 
edustajainhuoneen annettua etukäteen suostu
muksensa. Pääministerin esityksestä presidentti 
vapauttaa hallituksen tai sen jäsenen tehtävis
tään tai ottaa vastaan hallituksen eronpyyn
nön. 

2.2.10. Amerikan Yhdysvallat 

Yhdysvaltain presidentti valitaan välillisillä 
vaaleilla neljän vuoden pituiseksi toimikaudek
si. Uudelleenvalinta voi tapahtua vain kerran. 
Vaalin toimittavat valitsijamiehet, joita vali
taan kustakin osavaltiosta yhtä monta kuin 
osavaltiosta valitaan edustajia kongressiin. Va
litsijamiehet suorittavat valinnan muodollisesti 
osavaltioittain. Kussakin osavaltiossa eniten 

valitsijamiehiä saanut ehdokas saa vaalin tulos
ta määrättäessä hyväkseen osavaltion valitsija
miesten äänet kokonaisuudessaan. 

Lähes vuoden kestävien esivaalien edeltämä 
valitsijamiesten vaali toimitetaan koko maassa 
samanaikaisesti. Kun valitsijamiehet on valittu, 
he kokoontuvat laissa määrättynä päivänä osa
valtion pääkaupunkiin valitsemaan president
tiä. Vaalin tultua suoritetuksi äänestysliput 
lähetetään suljetuissa kuorissa kongressille. 
Kongressissa senaatin puheenjohtaja avaa kuo
ret ja laskee äänestysliput kongressin jäsenten 
läsnä ollessa. Valituksi tulee ehdokas, joka on 
saanut enemmän kuin puolet annetuista äänis
tä. Presidentti tulee Yhdysvalloissa säännön
mukaisesti valituksi tällä tavoin. Jos kukaan 
ehdokkaista ei saisi ehdotonta enemmistöä, 
olisi edustajainhuoneen valittava presidentti 
niiden kolmen ehdokkaan joukosta, jotka ovat 
saaneet eniten ääniä. Vaali tapahtuisi osavalti
oittain ja kutakin osavaltiota edustavilla jäse
nillä olisi siinä yhteensä yksi ääni. Vaalitoimi
tuksessa tulisi olla läsnä edustus vähintään 
kahdesta kolmasosasta osavaltioita ja valituksi 
tulemisen edellytyksenä olisi, että ehdokasta 
kannattaisi enemmistö kaikista osavaltioista. 

Käytännössä Yhdysvaltain välillinen vaali
järjestelmä on rinnastettavissa suoraan kansan
vaaliin. Merkittäviä puolueita on käytännössä 
kaksi ja niiden presidenttiehdokkaat ovat esi
vaalikierroksen jälkeen etukäteen tiedossa. 
Kun valitsijamiehet ovat sitoutuneet ennalta 
tietyn ehdokkaan taakse, merkitsee valitsija
miesehdokkaiden äänestäminen tosiasiallisesti 
suoraa ääntä jommallekummalle pääehdok
kaista. 

Presidentillä on Yhdysvalloissa hyvin laajat 
valtaoikeudet. Hän toimii hallituksen johdossa 
ja nimittää sen ministerit vapauttaen heidät 
tarpeen vaatiessa myös tehtävistään. Hallitus 
on vastuussa vain presidentille. Oikeutta kong
ressin hajottamiseen presidentillä ei kuitenkaan 
ole. 

2.2.11. Yhteenveto 

Seuraavaan taulukkoon on koottu tietoja 
valtionpäämiesten vaalitavasta ja toimikausista 
vertailun kohteina olevissa maissa: 
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Taulukko 1. Presidentin vaalitapa ja toimikausi eräissä maissa. 

Valtio Vaalitapa Toimikausi 

Islanti Suora kansanvaali; vain yksi vaali 4 vuotta; uudelleenvalintaa ei ole 
rajoitettu 

Saksan liitto
tasavalta 

Erityinen liittokokous valitsee 5 vuotta; sama henkilö vain kah
deksi peräkkäiseksi toimikaudeksi 

Itävalta Suora kansanvaali; kaksi vaalikierrosta 6 vuotta; sama henkilö vain kah
deksi peräkkäiseksi toimikaudeksi 

Ranska Suora kansanvaali; kaksi vaalikierrosta 7 vuotta; uudelleenvalintaa ei ole 
rajoitettu 

Portugali Suora kansanvaali; kaksi vaalikierrosta 5 vuotta; sama henkilö vain kah
deksi peräkkäiseksi toimikaudeksi 

Italia Parlamentti valitsee molempien kamarien 
laajennetussa yhteisistunnossa 

7 vuotta; uudelleenvalintaa ei ole 
rajoitettu 

Kreikka Parlamentti valitsee 5 vuotta; sama henkilö vain kah
deksi toimikaudeksi 

Irlanti Suora kansanvaali; vain yksi vaali 7 vuotta; sama henkilö vain kah
deksi toimikaudeksi 

Amerikan 
Yhdysvallat 

Välillinen vaali (rinnastettavissa suoraan 
kansanvaaliin) 

4 vuotta; sama henkilö vain kah
deksi toimikaudeksi 

Valtionpäämiehen valta hajottaa parlamentti 
vaihtelee tarkasteltavina olevissa maissa suu
resti ja on usein sidottu tiettyjen tarkoin määri
teltyjen edellytysten täyttymiseen. Useissa 
maissa edellytetään pääministerin, parlamentin 
puhemiesten tai parlamenttiryhmien myötävai
kutusta. Joissakin maissa on määritelty aikara
joja, joiden puitteissa hajotus ei ole mahdollis
ta. Vapain hajotusvalta näyttää kirjoitetun val
tiosäännön mukaan olevan Islannin presiden
tillä ja Itävallan liittopresidentillä. 

Varsin yleisesti on hallituksen tai sen yksit
täisen ministerin tehtävistään vapauttamisen 
edellytyksenä, että hallitus tai asianomainen 
ministeri on pyytänyt eroa taikka että päämi
nisteri on tehnyt ehdotuksen eron myöntämi
sestä. Useissa maissa on lisäksi ministeristön 
tai ministerin erottamisen edellytyksenä parla
mentilta saatu epäluottamuslause. Toisaalta 
voidaan havaita, että esimerkiksi Yhdysvallois
sa ministerin erottaminen tehtävistään on pre
sidentin vapaan harkinnan varassa. 

2.3. Asian valmistelu 

Hallitus antoi 5 päivänä joulukuuta 1984 
eduskunnalle esitykset tasavallan presidentin 

vaalitapaa koskevaksi lainsäädännöksi (hall. 
es. 252/1984 vp.) ja tasavallan presidentin 
eräiden valtaoikeuksien tarkistamista koske
vaksi lainsäädännöksi (hall. es. 253/1984 vp.). 
Esitykset perustuivat 25 päivänä marraskuuta 
1982 asetetun valtiosäännön tarkistamiskomi
tean mietintöön (komiteanmietintö 1983:49) ja 
siitä annettuihin lausuntoihin (oikeusministe
riön lainvalmisteluosaston julkaisu n:o 13/ 
1983). 

Hyväksyessään 2 päivänä kesäkuuta 1987 
normaalin perustuslain säätämisjärjestyksen 
mukaisesti mainituissa esityksissä tarkoitetut, 
vuoden 1986 valtiopäivillä lepäämään jätetyt 
lait eduskunta edellytti, että hallitus antaa 
esityksen presidentin vaalitavan muuttamisesta 
suoraksi, tarvittaessa kaksivaiheiseksi kansan
vaaliksi. Samalla eduskunta edellytti selvitettä
väksi, miten presidentin valtaoikeuksia tulisi 
tarkistaa suhteessa eduskuntaan ja valtioneu
vostoon. Eduskunta kiinnitti samassa yhtey
dessä huomiota hallitusmuodon 36 §:ään sisäl
tyvään vaatimukseen valtioneuvoston jäsenen 
syntyperäisestä Suomen kansalaisuudesta ja 
edellytti vaatimuksen väljentämistä esimerkiksi 
siten, että valtioneuvoston jäseneksi kutsutta
van henkilön on tullut olla Suomen kansalaise-
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na riittävän pitkä nimittämistä edeltävä aika, 
esimerkiksi kymmenen tai 18 vuotta. 

Pääministeri Harri Holkerin hallitusohjel
man mukaan hallitus antaa esityksen tasaval
lan presidentin vaalitavan muuttamisesta suo
raksi kaksivaiheiseksi kansanvaaliksi. Tämä 
hallituksen esitys on hallitusohjelman mukai
sesti ja mainittujen eduskunnan asettamien 
edellytysten täyttämiseksi valmisteltu oikeus
ministeriössä virkatyönä. 

Vuodesta 1917 alkaen on presidentin suoras
ta kansanvaalista tehty lukuisia ehdotuksia, 
toivomuksia ja aloitteita. Näitä on selostettu 
edellä mainitussa hallituksen esityksessä tasa
vallan presidentin vaalitapaa koskevaksi lain
säädännöksi. 

3. Ehdotetut uudistukset 

3.1. Tasavallan presidentin valitseminen 
suoralla kansanvaalilla 

3.1.1. Yleistä 

Tasavallan presidentin vaalitapa ehdotetaan 
muutettavaksi nykyisestä, välittömän ja välilli
sen vaalitavan yhdistelmän sisältävästä menet
telystä välittömäksi, tarvittaessa kaksivaihei
seksi kansanvaaliksi. Kuten edellä on todettu, 
tällainen valtionpäämiehen vaalitapa on Eu
roopassa varsin yleinen. Seuraavassa tarkastel
laan pääkohdittain ehdotettavaa menettelyä 

3.1.2. Ehdokasasettelu 

Vaalissa voitaisiin äänestää vain virallisesti 
asetettuja presidenttiehdokkaita. Ehdokkaita 
voisivat asettaa, kuten myös voimassa olevan 
lain mukaan, sekä puolueet että presidenttieh
dokkaan asettamiseksi muodostetut henkilö
ryhmät. 

Oikeus ehdokkaan asettamiseen olisi niillä 
puolueilla, joiden ehdokaslistalta viimeksi toi
mitetuissa kansanedustajain vaaleissa on valit
tu vähintään yksi kansanedustaja. Merkitystä 
ei olisi sillä, että tällaisen puolueen listalta 
valittua ei enää olisi kansanedustajana presi
denttiehdokasta asetettaessa. Muiden puoluei-

den, jotka haluaisivat asettaa presidenttiehdok
kaan, tulisi noudattaa, mitä puolueiden ulko
puolisen henkilöryhmän oikeudesta asettaa eh
dokas olisi säädetty. 

Voidakseen asettaa presidenttiehdokkaan 
puolueiden ulkopuolisena esiintyvän äänestäjä
ryhmän tulisi olla niin suuri, että presidenttieh
dokkaan asettamisella olisi todellista merkitys
tä vaalin lopputuloksen tai häntä äänestämällä 
ilmaistavissa olevan poliittisen kannanoton 
kannalta. Toisaalta ryhmän kokoa ei tulisi 
säätää niin suureksi, että säännös käytännössä 
estäisi tässä tarkoitetun kansalaistoiminnan on
nistumisen. Edellisistä vaaleista saatujen koke
musten pohjalta voidaan todeta, että ainakaan 
voimassa olevaa lakia säädettäessä sopivaksi 
harkittua 20 000 vaalioikeutetun rajaa ei voida 
tässä mielessä pitää liian korkeana. Tämän 
vuoksi ehdotetaan, että tällaisen henkilöryh
män suuruudeksi säädettäisiin edelleen 20 000 
vaalioikeutettua henkilöä. 

Jos ehdokkaita asetettaisiin vain yksi, ei 
vaalitoimitukseen tarvitsisi ryhtyä. Valtioneu
voston asiana olisi tällöin todeta ainoan ehdok
kaan tulleen valituksi tasavallan presidentiksi. 
Vastaavan sisältöinen sääntely sisältyy voimas
sa olevaan lakiin. 

3.1.3. Vaalimenettely 

Jos ehdokkaita asetettaisiin kaksi tai useam
pia, toimitettaisiin presidentinvaali. Vaalin toi
mittamista koskeva sääntely vastaisi suurelta 
osaltaan kansanedustajain vaaleja koskevaa 
sääntelyä. Presidentinvaali olisi kuitenkin yksi
päiväinen ja tarvittaessa kaksivaiheinen. Sekä 
ensimmäisessä että toisessa vaalissa järjestettäi
siin ennakkoäänestys. 

Presidentinvaalissa äänestettäisiin vain presi
denttiehdokasta. Muita kuin virallisesti asetet
tuja ehdokkaita ei saisi äänestää. Yleisissä 
vaaleissa totuttuun tapaan äänestettäisiin vain 
yhtä ehdokasta. Esillä on ollut myös järjestel
mä, jossa voitaisiin äänestää ehdokkaista use
ampia joko asettamalla nämä äänestäjän mie
len mukaiseen paremmuusjärjestykseen tai täl
laista järjestystä asettamatta, kuten esimerkiksi 
niin sanotussa hyväksymisvaalissa. Tällainen 
järjestelmä ei äänestäjien kannalta ole kyllin 
selkeä. Vaalin tuloksesta tulisi käydä selvästi 
ilmi, kenestä kansalaiset haluavat presidentin 
eikä, ketkä kaikki kenties olisivat tähän tehtä
vään hyväksyttäviä. Kun valitsijamiehiä ei 
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enää valittaisi, käytettäisiin nykyisten kahden 
äänestyslipun sijasta vain yhtä äänestyslippua. 

Presidentinvaali toimitettaisiin tammikuun 
kolmantena sunnuntaina. Vaalitoimitus ei siis 
jatkuisi totuttuun tapaan seuraavana maanan
taina. Kun ennakkoäänestys on tullut yhä ylei
sempään käyttöön ja kun ennakolta äänestämi
nen ehdotuksen mukaan olisi mahdollista 
posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa myös lau
antaisin ja sunnuntaisin, on toisesta äänestys
päivästä katsottu voitavan luopua. Kuten edel
lä oleva oikeusvertailukin osoittaa, yleiset vaa
lit ovat muualla Euroopassa jo lähes poikkeuk
setta yksipäiväisiä. Äänestyspäiväksi on ehdo
tettu sunnuntaita sen johdosta, että äänestäjien 
enemmistöllä olisi tällöin vapaapäivä. Toisaal
ta sunnuntain valitseminen äänestyspäiväksi on 
perusteltua kustannusten säästämiseksi. Tällai
sella järjestelyllä säästettäisiin muun muassa 
ansionmenetysten korvauksissa ja niissä kus
tannuksissa, joita kunnille aiheutuisi äänestys
paikkoina olevien koulujen koulutyön järjestä
miseen liittyvistä erityistoimenpiteistä. 

Ehdotettujen uusien säännösten mukaan 
presidentinvaali alkaisi yhtä tai kahta viikkoa 
aikaisemmin kuin nykyisten säännösten mu
kaan. Otettaessa lähtökohdaksi, että president
ti edelleen ryhtyisi toimeensa maaliskuun 1 
päivänä, edellyttää uusi kahden kansanvaalin 
sisältämä vaalitapa, jossa molempiin vaaleihin 
voitaisiin osallistua ennakolta, presidentinvaa
lin kokonaisaikataulun pitkittämistä ehdote
tuin tavoin. Ennakkoäänestyksen saavuttaman 
suosion vuoksi sen järjestäminen olisi välttä
mätöntä. Vaalin kokonaisaikataulu on kuiten
kin katsottu tarkoituksenmukaiseksi pitää 
mahdollisimman kireänä. Tällä on pyritty vält
tämään raskaan vaalikampanjan tarpeeton pit
kittyminen uudessa kaksivaiheisessa menette
lyssä. Tämän johdosta on mahdollisesti tarvit
tavan toisen vaalin ennakkoäänestyksen aikaa 
katsottu tarpeelliseksi lyhentää. Johdonmukai
sena seurauksena tästä on, että myös ensim
mäisen vaalin ennakkoäänestysaika lyhenee 
vastaavasti. Ehdotuksen mukaan ennakkoää
nestys alkaisi 11. päivänä ennen vaalitoimitusta 
ja päättyisi ulkomailla 8. päivänä ja kotimaas
sa 5. päivänä ennen vaalitoimitusta. Toisaalta 
ennakkoäänestysmahdollisuuksia lisättäisiin si
ten, että äänestäminen posti- ja telelaitoksen 
toimipaikoissa olisi mahdollista myös ennak
koäänestyksen ajalle sattuvina lauantai- ja sun
nuntaipäivinä. 

Presidentinvaalin tulos voisi ratketa jo en
simmäisessä vaalissa. Jos joku ehdokkaista 
saisi enemmän kuin puolet annetuista äänistä 
hän tulisi valituksi tasavallan presidentiksi: 
Suomessa vallitsevissa poliittisissa oloissa eh
dottoman enemmistön vaatiminen valituksi tu
lemiseen on välttämätöntä. Alle 50 prosentin 
osuudella annetuista äänistä ei presidentiksi 
tulisi ketään voida valita. Ehdotonta enemmis
~.~ä .~ääriteltäes~ä ei otettaisi lukuun hylättyjä 
aämä, kuten votmassa olevan lain mukaan on 
meneteltävä. Valituksi voisi näin ollen tulla alle 
50 prosentin osuudella kaikkien äänioikeuttaan 
käyttäneiden äänistä. 

Jos kukaan ehdokkaista ei saisi ehdotonta 
enemmistöä ensimmäisessä vaalissa toimitet-. .. . . . ' 
tatsnn tomen vaah neljäntenä sunnuntaina en-
simmäisestä vaalista. Tämän lyhemmäksi vaa
lien välistä aikaa ei voida säätää vaarantamatta 
toisen vaalin ennakkoäänestyksen toteuttamis
~~h~_ollisu~tta:. Myös toinen vaali olisi yksi
patvamen Ja snhen voitaisiin osallistua enna
kolta. 

Toisessa vaalissa olisivat ehdokkaina kaksi 
ensimmäises~ä vaalissa eniten ääniä saanutta 
ehdokasta. Aänten jakautuessa ensimmäisessä 
vaalissa tasan, ratkaistaisiin toisessa vaalissa 
mukana olevat ehdokkaat arvalla. Useamman 
kuin kahden ehdokkaan mukanaotosta toisessa 
vaalissa saattaisi seurata, ettei kukaan ehdok
kaista saisi ehdotonta enemmistöä, mitä ei 
voitaisi pitää suotavana. 

Toisessa vaalissa tulisi tasavallan presiden
tiksi valituksi se ehdokkaista, jonka saama 
äänimäärä olisi suurempi. Äänten mennessä 
tasan valittaisiin presidentti arvalla. Vaikka 
tällaisen tilanteen todennäköisyys ei olekaan 
kovin suuri, on asiasta kuitenkin tarpeen ottaa 
säännös lakiin. 
. Toi!fieensa tasavallan presidentti ryhtyisi va

htsemtsta ~~~raavan maaliskuun 1 päivänä riip
pumatta snta, onko hänet valittu ensimmäises
sä tai toisessa vaalissa taikka ainoana ehdok
kaana ilman vaalia. 

3 .1. 4. Poikkeuksellisena aikana toimitettava 
vaali 

Presidentinvaali toimitettaisiin säännönmu
~aisesta aj~nko~dasta poikkeavana aikana, jos 
JOku presidenttiehdokkaista kuolee tai tulee 
pysyvästi estyneeksi ennen sen vaalin vaalitoi-
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mituksen päättymistä, jossa hän on ehdokkaa
na. 

Voimassa olevan lain mukaan presidenttieh
dokkaan asettaneella puolueella on oikeus en
nen vaaleja asettaa uusi ehdokas, jos puolueen 
ehdokas kuolee tai tulee pysyvästi estyneeksi. 
Sen sijaan ehdokkaan asettaneella henkilöryh
mällä ei tällaista oikeutta ole. Myös valitsija
miehet voivat ilmoittaa uuden ehdokkaan, jos 
ehdokas, jonka valitsemiseksi heidät on valit
tu, kuolee juuri ennen vaaleja tai vaalien jäl
keen. Kun tällaista usein hyvinkin kiireesti 
tehtävää ehdokkaan vaihtamista tuskin voi
daan järjestää kansanvaltaiset vaikutusmah
dollisuudet riittävän hyvin turvaavalla tavalla 
ja kun puolueet ja puolueiden ulkopuolisina 
esiintyvät kansalaisryhmät nykyisin voimassa 
olevan lain kaltaisessa ehdokkaan vaihtamis
menettelyssä eivät olisi tasavertaisessa asemas
sa, ehdotetaan luovuttavaksi oikeudesta aset
taa tällaisissa tilanteissa uusi ehdokas. Sen 
sijaan ehdotetaan tällaisen tapauksen varalta 
säädettäväksi, että presidentin valitsemiseen 
olisi ryhdyttävä ehdokasasettelumenettelyä 
myöten uudelleen. Presidenttiehdokkaan aset
taneen vaalioikeutettujen henkilöryhmän ei täl
löin kuitenkaan tarvitsisi enää uudelleen kerätä 
kannattajakortteja, vaan sen ehdokas voisi olla 
jo tehdyn ilmoituksen pohjalta ehdokkaana 
myös uudelleen käynnistyvässä presidentinvaa
lissa. 

Säännönmukaisesta poikkeavana aikana voi
taisiin joutua toimittamaan vaali silloinkin, jos 
presidentti toimikautensa aikana kuolisi tai 
tulisi pysyvästi estyneeksi taikka jos presiden
tiksi jo valittu kuolisi tai tulisi pysyvästi esty
neeksi ennen kuin on ehtinyt ryhtyä toimeensa. 

Vaalin ajankohdan määräisi edellä kuvatuis
sa tilanteissa valtioneuvosto. Vaali toimitettai
siin sen ajankohdasta johtuvia vähäisiä poik
keuksia lukuun ottamatta samaa menettelyä 
noudattaen kuin säännönmukainen presiden
tinvaali. Toimeensa täten valittu presidentti 
ryhtyisi kolmantena päivänä siitä, kun hänen 
on todettu tulleen valituksi tasavallan presiden
tiksi. 

3.2. Presidentin toimikausien rajoittaminen 

Esityksessä ehdotetaan, että presidentin toi
mikausia rajoitettaisiin siten, että sama henkilö 
voitaisiin valita presidentiksi vain kahdeksi pe
räkkäiseksi kaudeksi. Lain voimaan tullessa jo 

päättyneitä kausia ei otettaisi kuitenkaan lu
kuun. 

Uudelleenvalintamahdollisuuden säilyttämis
tä sinänsä on pidetty välttämättömänä. Presi
dentin toimikausien ei tulisi rajoittua vain yh
teen kauteen. Eduskunnan vaalikauden ollessa 
nelivuotinen ja hallituksen ollessa parlamenta
rismin periaatteiden mukaisesti eduskunnan 
luottamuksesta riippuvainen, tasavallan presi
dentin tulee ylimpien valtioelinten tasolla edus
taa jatkuvuutta. Tätä on pidettävä välttämät
tömänä ennen kaikkea presidentin tehtävänä 
olevan ulkopolitiikan hoidon pitkäjänteisyyden 
varmistamiseksi. Toisaalta presidentin toimi
kauden ollessa kuuden vuoden pituinen, voi
daan kahdesta toimikaudesta muodostuvan 
kahdentoista vuoden pituisen ajan katsoa riit
tävän tarvittavan jatkuvuuden takaamiseen. 

Presidentin toimikausien rajoittamista on 
vastustettu ennen kaikkea viittaamalla siihen, 
että tällainen sääntely rajoittaisi kansanvallan 
periaatteiden vastaisesti kansalaisten vapaata 
harkintavaltaa valtionpäämiestä valittaessa. 
Asiaa on kuitenkin tarkasteltava laajemmin 
valtiojärjestelmämme kokonaisuudesta käsin. 
Kansan valitseman presidentin aseman on olta
va hänelle kuuluvat tehtävät huomioon ottaen 
oikeassa ja tasapainoisessa suhteessa kansan 
valitseman eduskunnan asemaan ja tehtäviin. 
Liian pitkien yhtenäisten toimikausien voidaan 
myös katsoa käytännössä rajoittavan kansa
laisten vapaata valintavaltaa ja korostavan val
tiojärjestelmämme rakenteen helposti peittä
vällä tavalla presidentin henkilön merkitystä. 
Tämän vuoksi on pidetty tärkeänä rajoittaa 
presidentin valintaa nimenomaan ja vain pe
räkkäisten kausien osalta. Uudelleenvalinnan 
tulee voida olla mahdollista jo yhdenkin väliin 
jäävän toimikauden jälkeen. 

3.3. Kysymys eduskunnan hajottamisesta 

Oikeus hajottaa eduskunta ja määrätä uudet 
eduskuntavaalit toimitettaviksi on eräs presi
dentin keskeisimmistä valtaoikeuksista. Se 
kuuluu olennaisena osana Suomessa omaksut
tuun parlamentaaris-presidenttivaltaiseen val
tiojärjestelmään eikä siitä sinänsä ole syytä 
luopua. Haluttaessa säilyttää valtioelinten väli
nen tasapaino uudessa tilanteessa, jossa presi
dentin vallan on katsottava suoraan vaalita
paan siirtymisen johdosta kasvavan, on tätä 
presidentin valtaoikeutta ja sen käyttämisen 
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muotoja kuitenkin aihetta tarkistaa. Pyrki
myksenä on saavuttaa menettely, joka olisi 
omiaan vahvistamaan valtiojärjestyksemme 
parlamentaarisia piirteitä. 

Presidentillä on voimassa olevan lain mu
kaan täysin vapaa harkintavalta tehdä hajotus
päätös havaitessaan sen tarpeelliseksi. Mitään 
rajoittavia erityissäännöksiä ei asiasta ole. Par
lamentarismin periaatteiden mukaisesti tulisi 
eduskunnan luottamusta nauttivan hallituksen 
tahto hajotuspäätöstä tehtäessä kuitenkin ottaa 
huomioon. Tämän vuoksi on katsottu aiheelli
seksi ehdottaa säädettäväksi, että päätös edus
kunnan hajottamisesta voidaan tehdä vain pää
ministerin niin presidentille valtioneuvostossa 
esittäessä. 

Käytännössä presidentti on useimmiten en
nen hajotuspäätöksen tekemistä keskustellut 
asiasta eduskunnassa edustettuina olleiden ryh
mien edustajien kanssa. Tilanteen poikkeuksel
lisuuden huomioon ottaen tällainen menettely 
onkin paikallaan. Tämän vuoksi ehdotetaan 
säädettäväksi, että presidentin on, ennen kuin 
hän tekee asiassa päätöksensä, kuultava edus
kunnan eri ryhmiä. 

Pääministerin tehtyä esityksensä ja presiden
tin kuultua eduskuntaryhmiä presidentti voisi 
kuitenkin tehdä päätöksensä asiassa vapaan 
harkintansa mukaan. Hänellä olisi näin ollen 
oikeus myös päättää, että eduskuntaa ei hajo
teta. 

3.4. Eron myöntäminen valtioneuvostolle ja 
sen jäsenelle 

Eron myöntämisestä valtioneuvostolle tai 
sen jäsenelle ja sen edellyttämästä menettelystä 
ehdotetaan säädettäväksi hallitusmuodossa. 

Ehdotuksen mukaan presidentti voisi myön
tää eron valtioneuvostolle tai sen yksittäiselle 
ministerille vain hallitusmuodossa nimen
omaan mainituilla perusteilla. Ensinnäkin eron 
myöntäminen tulisi kysymykseen valtioneuvos
ton tai sen jäsenen saatua eduskunnalta epä
luottamuslauseen. Toiseksi presidentti voisi 
myöntää hallitukselle tai sen jäsenelle eron 
esitetystä pyynnöstä. Kolmanneksi eron myön
täminen olisi mahdollista, jos pääministeri te
kisi esityksen siitä, että joku tai jotkut ministe-

reistä vapautettaisiin tehtävistään. Muutokset 
selkiinnyttäisivät pääministerin asemaa presi
denttiin nähden ja korostaisivat valtiojärjes
tyksemme parlamentaarisia piirteitä. 

Päätös eron myöntämisestä olisi tehtävä 
pääministerin esittelystä. Pääministerin tulisi 
myös varmentaa hänen esittelystään tehty eron 
myöntämistä koskeva päätös. Pääministerin 
esiteltyä asian presidentin tulisi kuitenkin har
kintansa mukaan voida myös olla myöntämät
tä pyydettyä eroa, paitsi jos eroa olisi pyydetty 
eduskunnalta saadun epäluottamuslauseen joh
dosta. 

Parlamentarismin periaatteita muutoinkin 
korostettaessa on katsottu aiheelliseksi nimen
omaisin säännöksin kirjata valtiosääntöön se 
valtiokäytännössä omaksuttu keskeinen peri
aate, että valtioneuvoston tai sen jäsenen, joka 
ei enää nauti eduskunnan luottamusta, on 
pyydettävä eroa tehtävistään. Tähänastisen 
käytännön perusteella voidaan arvioida, että 
eroa myös lähes poikkeuksetta tällaisissa ta
pauksissa pyydettäisiin. Pääministerin tulisi eh
dotuksen mukaan kuitenkin esitellä eron 
myöntämistä koskeva asia presidentin ratkais
tavaksi silloinkin, kun eroa epäluottamuslau
seesta huolimatta jostakin syystä ei pyydettäisi. 

Jos pääministeri ei eduskunnan annettua 
epäluottamuslauseensa esittelisi eron myöntä
mistä koskevaa asiaa, presidentin tulisi myön
tää ero valtioneuvostolle tai sen asianomaiselle 
jäsenelle ilman esittelyä. Presidentin päätöksen 
varmentaisi tällöin valtioneuvoston kanslian 
kansliapäällikkö. 

Voimassa olevan lain mukaan eduskunnan 
puhemiestä ja eduskunnan eri ryhmiä on kuul
tava valtioneuvoston kokoonpanon merkittä
västi muuttuessa ja eduskunnan on tällöin 
oltava koolla. Kun eron myöntämisestä eroa
valle ministeristölle tai ministerille ja uuden 
hallituksen tai ministerin nimittämisestä sään
nönmukaisesti päätetään samassa menettelys
sä, eduskunnan puhemiehellä ja eduskuntaryh
mien edustajilla on hallitusmuodossa edellyte
tyn kuulemisen yhteydessä mahdollisuus lausua 
näkemyksensä myös ministereiden vapauttami
sesta tehtävistään. Tämän laajempaa, yleistä 
eduskunnan puhemiehen tai sen ryhmien kuu
lemisvelvoitetta ei hallituksessa tapahtuvien 
vaihdosten osalta ole pidettävä tarpeellisena. 
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3.5. Valtioneuvoston jäsenen kelpoisuusvaati
musten muuttaminen 

Maassamme toimii aktiivisesti erilaisissa, 
usein myös hyvin vastuullisissa yhteiskunnalli
sissa tehtävissä kansalaisia, jotka eivät ole 
syntyperäisiä Suomen kansalaisia. He voivat 
voimassa olevan lain mukaan Suomen kansa
laisina tulla nimitetyiksi korkeisiinkin valtion 
virkoihin ja tulla valituiksi kansanedustajiksi. 
Ministereinä he eivät kuitenkaan voi toimia, 
koska ministeriksi nimitettävän tulee olla Suo
men kansalainen myös syntyperältään. 

Nykyisissä oloissa syntyperäisyysvaatimuk
sen tueksi ei ole esitettävissä enää kestäviä 
perusteita. Jos tässä tarkoitettu henkilö nauttii 
sellaista luottamusta, että hän tämän puolesta 
tulisi huomioon otettavaksi ministereitä nimi
tettäessä, tulisi nimittämisen voida olla mah
dollista. Tämän johdosta ehdotetaan, että syn
typeräisyysvaatimuksesta ministeriksi nimitet
tävän kansalaisen osalta luovuttaisiin. Ottaen 
huomioon sen, että kansalaisuuden saaminen 
kansalaisuuslain mukaan edellyttää pääsään
töisesti viiden vuoden pituista yhtämittaista 
asumista maassa, on katsottu riittäväksi, että 
ministeri yleensä on Suomen kansalainen. Käy
tännön poliittisessa toiminnassa sitä paitsi tus
kin nimitettäisiin taikka edes ehdotettaisiin ni
mitettäväksi ministeriksi henkilöä, joka vast
ikään on saanut Suomen kansalaisuuden. Kel
poisuusvaatimusten tällainen Iieventäminen on 
Suomea sitovan kansalaisoikeuksia ja poliitti
sia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleisso
pimuksen (SopS 8176) 25 artiklassa edellytetyn 
yhdenvertaisuusperiaatteen suuntainen. 

Tasavallan presidentiksi valittavan edellyte
tään myös olevan syntyperäinen Suomen kan
salainen. Presidentin ollessa estyneenä hoitaa 
hänen tehtäviään pääministeri tai tämän ollessa 
estyneenä se ministeri, jonka presidentti on 
määrännyt pääministerin sijaiseksi, taikka tä
mänkin ollessa estyneenä se ministeri, joka on 
virkaiältään vanhin, mikä puolestaan määräy
tyy sen mukaan, kuka ministereistä on aikai
simmin tullut ensimmäistä kertaa valtioneuvos
ton jäseneksi. Presidentin sijaisena toimiva 
ministeri voi sijaisuuden kestäessä käyttää 
kaikkia presidentin valtaoikeuksia. Jos minis
terin osalta poistetaan vaatimus syntyperäisestä 
Suomen kansalaisuudesta, saattaa presidentin 
tehtäviä joskus hoitaa sijaisena henkilö, joka ei 
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täytä presidentin osalta vaadittavaa syntyperäi
syysedellytystä. Tämän ei kuitenkaan katsota 
olevan esteenä nyt ehdotettavan muutoksen 
toteuttamiselle, kun presidentin sijaisena toimi
minen kuitenkin on aina luonteeltaan vain 
tilapäistä ja useimmiten myös lyhytaikaista. 

3.6. Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnal
le toimintasuunnitelmastaan 

Valtioneuvoston ja eduskunnan välisen tie
donkulun edistämiseksi ja hallituksen eduskun
nassa nauttiman luottamuksen varmistamiseksi 
ehdotetaan, että vasta nimitetyn tai kokoonpa
naltaan merkittävästi muuttuneen valtioneu
voston tulisi järjestäydyttyään viivytyksettä an
taa eduskunnalle toimintasuunnitelmaansa 
koskeva tiedonanto. Vakiintuneen käytännön 
mukaan tällaiset suuntaviivat sisältyvät halli
tusohjelmaan, josta hallituspuolueet valtioneu
voston järjestäytymisen yhteydessä sopivat. 

Tiedonannon käsittelyssä eduskunnassa nou
datetaan valtiopäiväjärjestyksen 36 §:n mu
kaan samanlaisia muotoja kuin välikysymyk
sen käsittelyssä. Keskustelu voi päättyä joko 
yksinkertaiseen tai perusteltuun päiväjärjestyk
seen siirtymiseen. Perusteltua päiväjärjestyk
seen siirtymistä koskeva päätös voidaan antaa 
asianomaisen valiokunnan valmisteltavaksi. 
Päätös perustellusta päiväjärjestykseen siirty
misestä voi sisältää eduskunnan hallitukselle 
antaman luottamus- tai epäluottamuslauseen. 

Hallituksen eduskunnassa nauttimaa luotta
musta ei meillä ole tarvinnut punnita hallituk
sen nimittämisen yhteydessä. Vakiintuneen 
kannan mukaari hallituksen on oletettu nautti
van eduskunnan luottamusta, kunnes eduskun
ta on itse osoittanut olevan toisin. Tätä luotta
muksen olettamaa ei tehtävällä ehdotuksella 
haluta asettaa kysymyksenalaiseksi. Ehdote
tulla tiedonantomenettelyllä halutaan vain luo
da uusi lakisääteinen mahdollisuus hallituksen 
eduskunnassa nauttiman luottamuksen selvittä
miseen. 

Paitsi uutta hallitusta muodostettaessa, eh
dotettavaa tiedonantomenettelyä tulee käyttää 
tilanteissa, joissa valtioneuvoston kokoonpano 
merkittävästi muuttuu. Säännös tulee sovellet
tavaksi silloin, kun hallituksessa toimeenpan
nulla muutoksella voidaan katsoa olevan mer-
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kitystä hallituksen eduskunnassa nauttiman 
luottamuksen kannalta. Tämä seikka puoles
taan on jo ennen hallituksen järjestäytymistoi
mia tullut punnituksi, mikäli hallituskoostu
muksen muutosten toimeenpanovaiheessa on 
katsottu tarpeelliseksi soveltaa hallitusmuodon 
36 §:n 2 momenttia sekä kuulla sen mukaisesti 
eduskunnan puhemiestä ja eri ryhmiä. 

4. Esityksen vaikutukset 

4.1. Organisatoriset ja taloudelliset vaikutuk
set 

Tasavallan presidenttiä valittaessa toimisivat 
vaaliviranomaisina tähänastiseen tapaan kan
sanedustajain vaaleista annetun lain mukaiset 
toimielimet. Uusia toimielimiä ei tarvittaisi. 

Esityksen taloudellisia vaikutuksia arvioita
essa on otettava huomioon, että eräät ehdote
tut muutokset vaikuttavat kustannuksia lisää
västi ja toiset taas näitä vähentävästi. Kustan
nuksia lisäävästi vaikuttavat muun muassa 
mahdollisesti tarvittava toinen vaali ja ennak
koäänestyksen toimittaminen posti- ja telelai
toksen toimipaikoissa myös lauantaisin ja sun
nuntaisin. Kustannuksia säästävästi vaikutta
vat puolestaan muun muassa vaalin yksipäiväi
syys, ennakkoäänestysajan lyhentäminen sekä 
valitsijamiesten vaalien ja valitsijamiesten toi
mittaman vaalin poisjäänti. Presidentinvaalin 
ratkeaminen yhdessä vaalissa aiheuttaisi tuntu
vaa säästöä nykyisen vaalitavan aiheuttamiin 
kustannuksiin verrattaessa. Kaksivaiheisena 
toimitettaessa vaali ei sen sijaan juurikaan olisi 
nykymuotoista vaalia kalliimpi tai halvempi. 
Lauantai- ja sunnuntaityön korvausten maksa
misesta postin henkilöstölle aiheutuisi kuiten
kin runsaan neljän miljoonan markan uusi 
kustannuserä. Kaiken kaikkiaan olisivat en
nakkoäänestyksestä postissa aiheutuvat kus
tannukset uudentyyppisessä kaksivaiheisessa 
presidentinvaalissa lähes 13 miljoonaa mark
kaa. 

Uuden vaalitavan saattamiseen tehokkaasti 
kansalaisten tiedoksi on varattava riittävät 
määrärahat ennen kaikkea ensimmäistä uuden 
lainsäädännön mukaisesti toimitettavaa presi
dentinvaalia edeltävän vuoden ja presidentin-

vaalin toimittamisvuoden tulo- ja menoarvi
oon. 

Muilla ehdotuksilla ei ole erityisiä organisa
torisia tai taloudellisia vaikutuksia. 

4.2. Vaikutukset kansalaisiin 

Koko nykyisen hallitusmuodon voimassaolo
ajan sen 23 §:ssä on ollut julki lausuttuna 
pääsääntö, jonka mukaan "tasavallan presi
dentin valitsee Suomen kansa''. Aina vuoteen 
1987 saakka presidentin vaalitapa on kuitenkin 
ollut välillinen. Tällaisen vaalitavan sisältämiä 
kansan suoran vaikutusmahdollisuuden toteu
tumiseen liittyviä puutteita on jo kauan arvos
teltu. Vaalijärjestelmää muutettiinkin vuonna 
1987 jo välittömän kansanvaalin suuntaan. 
Kuitenkin vasta nyt ehdotettu suora kansan
vaali, jossa myös ehdokasasettelumenettelyssä 
pyritään mahdollisimman hyvin turvaamaan 
kansanvaltaiset vaikutusmahdollisuudet, antaa 
kansalaisille todellisen välittömän vaikutus
mahdollisuuden maan valtionpäämiehen valin
taan. Ehdotus korostaa näin ollen voimakkaas
ti kansan tahdon huomioon ottamista presi
denttiä valittaessa. 

Valtioneuvoston toimintasuunnitelmaa kos
kevan tiedonannon eduskuntakäsittelyn ja sen 
yhteydessä esitettävien kannanottojen voidaan 
arvioida tulevan erilaisten viestimien välityksel
lä laajalti kansalaisten tietoisuuteen. Tämä oli
si tärkeätä tiedonautoon sisältyvistä kansalaisia 
keskeisesti koskevista kysymyksistä käytävän 
keskustelun ja tätä kautta hallituksen näistä 
asioista saaman palautteen kannalta. 

5. Riippuvuus muista esityksistä 

K~tipaikkapäätösten muutoksenhakujärjes
telmien yhtenäistämistoimikunnan mietinnön 
(komiteanmietintö 1986: 14) pohjalta valtioneu
vostossa o~ valmisteltavana lakiehdotus, jolla 
nykymuotomen henkikirjoitus korvattaisiin yk
sinkertai~e~malla menettelyllä. Tähän liittyen 
on valmisteilla myös ehdotus vaalilainsäädän-
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nön muuttamisesta. Kun vaaliluettelot ovat 
pohjautuneet henkikirjoitukseen, tulee niiden 
laatimisesta henkikirjoituksesta luovuttaessa 
antaa uudet säännökset. Tätä esitystä valmis-

teltaessa on otettu huomioon ne muutokset, 
jotka mainitun toimikunnan ehdotuksen mu
kaan olisi tehtävä vaaliluettelojen sisältöä ja 
laadintaa koskeviin säännöksiin. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Suomen Hallitusmuoto 

23 §. Nykyiseen hallitusmuodon 23 §:ään si
sältyvät perussäännökset tasavallan presidentin 
valitsemisesta. Pykälä käsittää kahdeksan mo
menttia. Lakiteknisen selkeyden parantamisek
si uudistettavat säännökset ehdotetaan otetta
viksi seitsemään eri pykälään (23-23 f §). 

Hallitusmuodon 23 §:n 1 momentissa ehdo
tetaan säädettäväksi, että presidentti valitaan 
suoralla kansanvaalilla. Lisäksi momentti sisäl
täisi voimassa olevan 1 momentin tavoin sään
nöksen siitä, että presidentiksi valittavan tulee 
olla syntyperäinen Suomen kansalainen ja että 
presidentin toimikausi on kuuden vuoden pi
tuinen. Toimikautta koskevaan sääntelyyn eh
dotetaan eräitä vähäisiä sanonnallisia muutok
sia. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan presiden
tin uudelleenvalinta rajoitettavaksi siten, että 
sama henkilö voidaan valita presidentiksi vain 
kahdeksi toimikaudeksi peräkkäin. Lain voi
maantulosäännöksestä ilmenisi, että niitä toi
mikausia, jotka ovat päättyneet ennen lain 
voimaantuloa, ei otettaisi lukuun säännöstä 
sovellettaessa. 

23 a §. Pykälä vastaisi voimassa olevan hal
litusmuodon 23 §:n 2 momenttia. President
tiehdokkaan asettaminen olisi sen mukaan ny
kyiseen tapaan virallista. Vaalissa voitaisiin 
äänestää vain lainmukaisessa järjestyksessä 
asetettuja ehdokkaita. Ehdokkaan voisivat 
asettaa sekä rekisteröidyt puolueet, joiden eh
dokaslistalta viimeksi toimitetuissa edustajain
vaaleissa on valittu vähintään yksi kansanedus
taja, että vähintään 20 000 vaalioikeutetun 

henkilön henkilöryhmät. Kuolleen tai pysyvästi 
estyneeksi tulleen ehdokkaan sijaan ei kuiten
kaan ehdotuksen mukaan saisi asettaa uutta 
ehdokasta. Sen mukaisesti kuin 23 e §:ssä eh
dotetaan säädettäväksi, annettaisiin tarkemmat 
säännökset ehdokkaan asettamisesta laissa ta
savallan presidentin vaalista sekä säännönmu
kaisen vaalin että ehdotuksen 23 c §:ssä tarkoi
tetun poikkeuksellisen tilanteen varalta (2 lu
ku). 

23 b §. Pykälän 1 momentissa annettaisiin 
voimassa olevaa 23 §:n 3 momenttia vastaava 
säännös sellaisen tilanteen varalta, että asetet
taisiin vain yksi presidenttiehdokas. Vaalia ei 
tällöin järjestettäisi, vaan ainoa ehdokas tulisi 
presidentiksi sen mukaisesti kuin laissa tasaval
lan presidentin vaalista tarkemmin säädettäi
siin (14 §). Momenttiin ehdotetaan tehtäväksi 
myös vähäinen sanonnallinen tasavallan presi
dentin valituksi tulemista koskeva täsmennys. 

Pykälän 2 ja 3 momenttiin sisältyisivät pe
russäännökset valintamenettelystä. Tarkemmat 
säännökset annettaisiin laissa tasavallan presi
dentin vaalista. Presidentinvaali olisi välitön, 
tarvittaessa kaksivaiheinen kansanvaali. Valit
sijamiehiä, jotka voimassa olevan lain mukaan 
valitaan presidentin välittömän vaalin yhtey
dessä vaalia toimittamaan siltä varalta, että 
kukaan ehdokkaista ei suorassa kansanvaalissa 
saisi yli puolta äänioikeuttaan käyttäneiden 
äänistä, ei enää valittaisi. 

Presidentinvaali ehdotetaan toimitettavaksi 
sekä ensimmäisessä että mahdollisesti tarvitta
vassa toisessa vaalissa yksipäiväisenä. Vaalipäi
vä olisi sunnuntai, jolloin vaalioikeutettujen 
enemmistöllä on vapaapäivä. Kun ennakkoää
nestys on tullut yhä yleisemmäksi ja kun en
nakkoäänestysmahdollisuuksia ehdotuksen mu-
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kaan lisättäisiin, on katsottu voitavan luopua 
toisesta vaalipäivästä. 

Kun presidentin toimeenryhtymispäivä on 
katsottu aiheelliseksi säilyttää 1 päivänä maa
liskuuta, aiheutuisi kahden vaalin järjestelmän 
käyttöön otosta, että vaalitoimitukseen olisi 
ryhdyttävä jonkin verran nykyistä aikaisem
min. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
presidentinvaalin ensimmäinen vaali toimite
taan tammikuun kolmantena sunnuntaina. Tä
mä ajankohta vastaisi sitä presidentin valitsija
miesten vaalien toimittamisen ajankohtaa, jo
ka oli voimassa ennen viimeisintä vaalitavan 
muuttamista. 

Pykälän 2 momentin mukaan ensimmäisen 
vaalin tulos määräytyisi annettujen, hyväksyt
tyjen äänten mukaan. Tyhjiä äänestyslippuja ei 
otettaisi huomioon annettuina ääninä. Tasaval
lan presidentiksi tulisi valituksi ehdokas, joka 
olisi saanut enemmän kuin puolet annetuista 
äänistä. 

Voimassa olevan lain mukaan vaaditaan va
lituksi tulemiseen presidentin välittömässä vaa
lissa enemmän kuin puolet äänioikeuttaan 
käyttäneiden äänistä. Jos presidenttiehdokas 
kuolee tai tulee pysyvästi estyneeksi vain vähän 
aikaa ennen vaalia tar vaalitoimituksen aikana 
eikä uutta ehdokasta ole voitu asettaa, tulevat 
tällaiselle ehdokkaalle annetut äänet hylätyiksi. 
Jos tällä perusteella hylättäviä ääniä olisi pal
jon, voisi presidentiksi tulla suhteellisen pie
nenkin äänimäärän saanut ehdokas, jos tulok
sen määräytymisperusteena olisivat annetut, 
hyväksytyt äänet. 

Kun ehdotuksen mukaan ryhdyttäisiin uu
teen vaaliin, jos joku ehdokkaista kuolee tai 
tulee pysyvästi estyneeksi, ei kuolleelle tai py
syvästi estyneelle ehdokkaalle mitätöitävässä 
vaalissa annetuilla äänillä enää olisi merkitystä 
vaalin tuloksen kannalta. Tämän vuoksi on 
katsottu voitavan ottaa vaalin tuloksen mää
räytymisperusteeksi annetut äänet. Annettujen 
äänten ottaminen tuloksen määräytymisperus
teeksi vastaisi myös muualla valtiosäännössä, 
esimerkiksi valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä pe
rustuslakia säädettäessä tai muutettaessa tarvit
tavan määräenemmistön laskemisen osalta 
omaksuttua käytäntöä. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin toisesta 
vaalista. Se toimitettaisiin neljän viikon kulut
tua ensimmäisestä vaalista. Vaalien välistä ai
kaa määriteltäessä on toisaalta pyritty siihen, 
että toinen vaali olisi mahdollisimman pian 
ensimmäisen jälkeen, ja toisaalta siihen, että 

ennakkoäänestyksen järjestäminen myös toi
sessa vaalissa olisi mahdollista. 

Toisessa vaalissa olisivat ehdokkaina vain ne 
kaksi ehdokasta, jotka ovat ensimmäisessä 
vaalissa saaneet suurimmat äänimäärät. Vas
taavaan tapaan, kahden toisessa vaalissa eniten 
ääniä saaneen ehdokkaan välillä, tulee voimas
sa olevan lain mukaan käydä kolmas valitsija
miesten toimittama presidentin vaali. Äänten 
jakautuessa tasan ratkaistaisiin toiseen vaaliin 
ehdokkaiksi tulevat arvalla. 

Vain kahden ehdokkaan mukana olo toises
sa vaalissa takaisi sen, että kukaan ei voisi tulla 
valituksi presidentiksi alle 50 prosentin suurui
sella osuudella annetuista hyväksytyistä äänis
tä. Jos toisessa vaalissa olisi paljon hylättyjä 
ääniä, presidentiksi valitun saama osuus kaik
kien äänioikeuttaan käyttäneiden äänistä voisi 
kuitenkin jäädä alle 50 prosentin. 

Ehdokas, joka toisessa vaalissa saisi enem
män ääniä, tulisi valituksi tasavallan presiden
tiksi. Äänten jakautuessa tasan ratkaisisi arpa. 

23 c §. Pykälä sisältäisi säännöksen sellaisen 
tapauksen varalta, että ehdokkaista joku kuo
lee tai tulee pysyvästi estyneeksi esimerkiksi 
sairauden vuoksi. 

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädettä
väksi valtioneuvoston tehtäväksi viipymättä 
määrätä, että presidentin valitsemiseen on ryh
dyttävä uudelleen, jos joku ehdokkaista kuolee 
tai tulee pysyvästi estyneeksi ennen ensimmäi
sen vaalin vaalitoimituksen päättymistä. Vas
taavalla tavalla uuteen valitsemismenettelyyn 
johtaisi jommankumman toiseen vaaliin osal
listuvan kuolema tai pysyvä este ennen tämän 
vaalin vaalitoimituksen päättymistä. Valinta
menettely alkaisi tällöin alusta, ja siinä tulisi 
noudattaa, mitä 23-23 b §:ssä sekä laissa tasa
vallan presidentin vaalista (13 §) tällaisten ti
lanteiden varalta tarkemmin olisi säädetty. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin presi
dentin toimikauden jatkumisesta nyt kysymyk
sessä olevissa tapauksissa. Tämä olisi tarpeen 
sen johdosta, että ryhdyttäessä uudelleen presi
dentin valitsemiseen presidentin säännönmu
kainen toimikausi ehtisi päättyä ennen kuin 
uudelleen käynnistetyssä menettelyssä valittu 
presidentti voisi ryhtyä hoitamaan tointansa. 

23 d §. Pykälässä täsmennettäisiin voimassa 
olevaan 23 §:n 7 momenttiin sisältyvää presi
dentiksi valitun eduskunnan jäsenen edustajan
toimen lakkaamista ja valtion virassa olevan 
presidentiksi valitun henkilön virkasuhteen lak
kaamista koskevaa sääntelyä määrittelemällä 
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edustajantoimen ja virkasuhteen lakkaamis
ajankohta. Selvyyden vuoksi ehdotetaan pykä
lässä säädettäväksi myös ministerintoimen lak
kaamisesta, kun ministerin on todettu tulleen 
presidentiksi. Asiasta ei aikaisemmin ole ni
menomaisesti säädetty. 

Presidentiksi valitun edustajan- tai ministe
rintoimi taikka virkasuhde jatkuisi siihen saak
ka, kunnes presidentti ryhtyy toimeensa. Presi
dentiksi valittu saisi tähän saakka myös toi
mestaan tai virastaan hänelle kuuluvan palk
kion tai palkan. Tällä olisi erityistä merkitystä 
etenkin silloin, kun olisi asetettu vain yksi 
presidenttiehdokas, koska ehdokkaan tällöin 
todettaisiin tulleen valituksi presidentiksi jo 
noin kolme kuukautta ennen sitä päivää, jol
loin presidentti ryhtyy toimeensa. Kuitenkaan 
valitun valtionpäämiehen ei tulisi valituksi tul
tuaan enää osallistua eduskunnan työskente
lyyn eikä hoitaa ministerin tehtäviään tai hä
nellä olevaa valtion virkaa. Presidentiksi vali
tun kansanedustajan tilalle eduskuntaan tulisi 
varamies kuitenkin vasta, kun presidentti on 
ryhtynyt toimeensa. 

23 e §. Pykälän 1 momenttiin sisältyisi viit
taussäännös, jonka mukaan se, mitä vaalioi
keudesta kansanedustajain vaaleissa on säädet
ty, olisi voimassa vaalioikeudesta presidentin 
välittömässä vaalissa. Kysymykseen tulisivat 
sekä valtiopäiväjärjestyksen (4 ja 6 §) että 
kansanedustajain vaaleista annetun lain (3911 
69) asiaa koskevat säännökset. 

Pykälän 2 momenttiin sisältyisi valtuutus
säännös, jonka mukaan lailla voitaisiin säätää 
ennakkoäänestyksestä presidentinvaalissa sekä 
antaa tarkemmat säännökset ehdokkaan aset
tamisesta ja vaalimenettelystä. Sovellettaviksi 
tulisivat tasavallan presidentin vaalista annet
tuun lakiin sisällytettäviksi ehdotettujen viit
taussäännösten kautta näiltäkin osin myös 
useat kansanedustajain vaaleista annetun lain 
säännökset. 

23 f §. Pykälän 1 momentti vastaisi pienin 
sanonnallisin tarkistuksin voimassa olevan lain 
24 §:n ensimmäistä lausetta. Sen mukaan pre
sidentin toimikausi alkaisi valitsemista seuraa
van maaliskuun 1 päivänä. 

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan perus
tuslain tasaisesti säädettäväksi, että 23 c §:n 1 
momentissa tarkoitetuissa oloissa poikkeuksel
lisena ajankohtana valittu presidentti ryhtyy 
toimeensa kolmantena päivänä siitä, kun hä
nen on todettu tulleen presidentiksi. Siihen 
saakka jatkuisi 23 c §:n 2 momentin mukaan 

aikaisemmin valitun presidentin toimikausi. 
Voimassa olevassa laissa vastaava toimeenryh
tymispäivää koskeva sääntely on toteutettu lain 
tasolla (tasavallan presidentin valitsemisesta 
annetun lain 1 §:n 2 momentti). 

24 §. Nykyinen 24 § ehdotetaan jaettavaksi 
kahteen pykälään. Presidentin toimikauden al
kamisesta säädettäisiin 23 f §:ssä sen mukaises
ti kuin edellä on todettu, ja juhlallisen vakuu
tuksen antamisesta tässä pykälässä. Pykälän 
jakaminen on tarpeen 23 f §:n 2 momentissa 
annettavaksi ehdotetun uuden säännöksen 
vuoksi. Sisällöltään pykälä vastaisi voimassa 
olevaa sääntelyä. 

25 §. Voimassa olevan lain mukaan on niin 
pian kuin mahdollista valittava uusi president
ti, jos presidentti tulee pysyvästi estyneeksi 
hoitamaan tehtäviään. Vastaavasti olisi ehdo
tuksen mukaan meneteltävä, jos presidentiksi 
valittu henkilö kuolee tai tulee pysyvästi esty
neeksi valitsemisensa jälkeen, mutta ennen 
kuin on ryhtynyt toimeensa. Yhtenäisyyden 
vuoksi mainittaisiin pykälässä myös toimessa 
olevan presidentin osalta pysyvänä esteenä se, 
että hän olisi kuollut. 

Uuden presidentin toimeen ryhtymisen ajan
kohta ehdotetaan määriteltäväksi myös halli
tusmuodossa nykyistä täsmällisemmin. Presi
dentin tai presidentiksi valitun pysyvän esteen 
johdosta valittu uusi presidentti ryhtyisi ehdo
tuksen mukaan toimeensa kolmantena päivänä 
siitä, kun hänen on todettu tulleen valituksi 
tasavallan presidentiksi. Vastaava sääntely on 
jo nykyisin omaksuttu lain tasolla tasavallan 
presidentin valitsemisesta annetun lain 1 § :n 2 
momentissa. 

27 §. Voimassa olevan lain mukaan presi
dentillä on valta hajottaa eduskunta määrää
mällä uudet vaalit toimitettaviksi. Valtiopäivä
järjestyksen 3 §:n 2 momentin mukaan hän voi 
näin tehdä, jos hän havaitsee sen tarpeelliseksi. 
Nimenomaista säännöstä ei ole siitä, minkä
laista menettelyä hajotuspäätöstä tehtäessä tu
lee noudattaa. 

Pykälä ehdotetaan jaettavaksi kahteen mo
menttiin ja sen 2 momenttiin ehdotetaan sisäl
lytettäväksi myös menettelysäännös eduskun
nan hajottamisen varalta. Siinä ehdotetaan 
säädettäväksi, että presidentti voi tehdä hajo
tuspäätöksen vain pääministerin niin esittäessä 
ja kun hän on kuullut eduskunnan eri ryhmiä. 
Ratkaisunsa presidentti tekisi kuitenkin, kuten 
tähänkin asti, itsenäisesti olematta sidottu pää
ministerin tai eduskuntaryhmien kannanot-
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toon. Niinpä hän voisi pääministerin hajotuse
sityksestä huolimatta päättää, että eduskuntaa 
ei ole syytä hajottaa. 

Sanajärjestystä ehdotetaan 2 momenttiin si
sällytettäväksi ehdotetun säännöksen osalta sa
malla muutettavaksi säännöksen selkeyden säi
lyttämiseksi myös muutosehdotuksen toteutu
essa. 

Kun säännönmukaisten edustajainvaalien 
toimittamisesta ja ajankohdasta on yksityis
kohtaisesti säädetty valtiopäiväjärjestyksen 
3 §:n 1 momentissa ja laissa kansanedustajain 
vaaleista, on säännös siitä, että presidentin 
asiana on antaa määräys näidenkin vaalien 
toimittamisesta, jäänyt merkityksettömäksi ja 
käyttämättömäksi. Tämän johdosta ehdote
taan säännös edellä ehdotetun muutoksen yh
teydessä poistettavaksi pykälästä tarpeettoma
na. 

34 §. Muutettavaksi ehdotetussa pykälän 3 
momentissa säädetään nykyisin, että koko val
tioneuvostoa koskevat presidentin päätökset 
varmentaa asianomainen valtioneuvoston esit
telijä, valtioneuvoston kanslian kansliapääl
likkö (valtioneuvoston kansliasta annetun ase
tuksen 20 §). Kun päätös eron myöntämisestä 
valtioneuvostolle ehdotetaan hallitusmuotoon 
tehtävällä lisäyksellä (36 c §) tehtäväksi pää
säännön mukaan pääministerin esittelystä, on 
tarpeen muuttaa 3 momenttia säätämällä siinä 
nimenomaisesti, että pääministeri myös var
mentaa esittelystään tehdyn päätöksen. Valtio
neuvoston kanslian kansliapäällikkö varmen
taisi kuitenkin presidentin päätökset tapauksis
sa, joissa presidentti olisi myöntänyt eron val
tioneuvostolle tai sen jäsenelle ilman esittelyä 
pääministerin jätettyä eronpyyntöä koskevan 
asian esittelemättä. Vastaavat muutokset olisi 
tehtävä asetukseen valtioneuvoston kansliasta 
(20 §). 

36 §. Pykälän 2 momentista ehdotetaan 
poistettavaksi vaatimus, että ministeriksi nimi
tettävän henkilön tulee olla syntyperäinen Suo
men kansalainen. Riittävää olisi, että valtio
neuvoston jäseneksi kutsuttava olisi Suomen 
kansalainen ja että hän, kuten tähänkin asti on 
edellytetty, olisi rehelliseksi ja taitavaksi tun
nettu henkilö. 

36 a §. Pykälässä säädettäisiin, että uuden 
tai kokoonpanoltaan merkittävästi muuttuneen 
hallituksen on annettava eduskunnalle toimin
tasuunnitelmaansa koskeva tiedonanto. Tie
donanto olisi ehdotuksen mukaan annettava 
viivytyksettä hallituksen järjestäytymisen jäl
keen. 

Tiedonannon käsittelyssä eduskunnassa nou
datettaisiin valtiopäiväjärjestyksen 36 §:n mu
kaista menettelyä. Eduskunta voisi päiväjärjes
tykseen siirtymisestä päättäessään tarpeen mu
kaan joko ilmaista hallitukselle nimenomaisen 
luottamuksensa tai esittää sille epäluottamus
lauseen. 

36 b §. Pykälän 1 momenttiin kirjattaisiin se 
jo valtiokäytännössä vakiintunut parlamentaa
rinen periaate, jonka mukaan hallituksen tai 
sen jäsenen, joka ei enää nauti eduskunnan 
luottamusta, on pyydettävä eroa tehtävistään. 
Eron myöntäisi tasavallan presidentti. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
muista perusteista, joilla presidentti voisi 
myöntää eron valtioneuvostolle tai sen yksittäi
selle jäsenelle. Eron myöntäminen olisi mah
dollista muustakin kuin 1 momentissa tarkoite
tusta syystä esitetyn eronpyynnön johdosta 
sekä pääministerin tehdessä asiasta esityksen. 

36 c §. Pykälässä säädettäisiin, että presi
dentin päätös eron myöntämisestä valtioneu
vostolle tai sen yksittäiselle jäsenelle olisi tehtä
vä pääministerin esittelystä. Pääministerin olisi 
esitettävä asia silloinkin, kun eronpyyntöä ei 
syystä tai toisesta esitetä. 

Siltä varalta, että pääministeri ei esittelisi 
eroa koskevaa asiaa, vaikka eduskunta olisi 
antanut valtioneuvostolle tai sen jäsenelle epä
luottamuslauseen, ehdotetaan säädettäväksi, 
että presidentin olisi kuitenkin myönnettävä 
ero. Asiaa ei tällöin tarvitsisi esitellä presiden
tille. Presidentin päätöksen varmentaisi valtio
neuvoston kanslian kansliapäällikkö. 

Pykälän lisäämisestä hallitusmuotoon aiheu
tuisi, kuten edellä on todettu, myös tarve 
muuttaa presidentin päätösten varmentamista 
koskevaa 34 § :n 3 momenttia. 

Voimaantu/osäännös. Tasavallan presidentin 
vaalitavan muuttamista koskeva lainsäädäntö 
on tarkoitus saattaa voimaan ajoissa ennen 
seuraavaa säännönmukaista tasavallan presi
dentin vaalia vuonna 1994. Siltä varalta, että 
presidentin valitseminen jouduttaisiin kuiten
kin poikkeuksellisesti suorittamaan aikaisem
min, ehdotetaan säädettäväksi, että jos tällai
nen vaali suoritettaisiin ennen kuin 90 päivää 
on kulunut lain voimaantulosta, tulisi vaaliin 
soveltaa aikaisempaa, tällä lailla kumottavaa 
lakia. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on 
mietinnössään hallituksen esityksestä tasaval
lan presidentin vaalitapaa koskevaksi lainsää
dännöksi vuonna 1986 katsonut, että 90 päivän 
pituinen siirtymäaika on riittävä (perustuslaki-
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valiokunnan mietintö 10/1986 vp; hall. es. 
252/1984 vp.). 

Voimaantulosäännöksessä ehdotetaan lisäksi 
säädettäväksi, että tasavallan presidentin uu
delleenvalintaa koskevaa hallitusmuodon 
23 §:n 2 momenttia sovellettaessa ei oteta lu
kuun lain voimaan tullessa jo päättyneitä tasa
vallan presidentin toimikausia. 

1.2. Valtiopäiväjärjestys 

Uusien vaalien toimitettavaksi määräämisen 
osalta ehdotetaan valtiopäiväjärjestyksen 3 §:n 
2 momentissa viitattavaksi siihen, mitä asiasta 
on hallitusmuodossa säädetty (27 §). Muutos 
on tarpeen, koska asiassa tehtävä päätös ehdo
tetun hallitusmuodon 27 §:n 2 momentin mu
kaan edellyttäisi aina myös pääministerin toi
menpiteitä. 

1.3. Laki tasavallan presidentin vaalista 

Perussäännökset tasavallan presidentin valit
semisesta sisältyisivät hallitusmuotoon (23-23 
f § ja 25 §:n 1 momentti). Sen 23 e §:ään 
sisällytettäväksi ehdotetun valtuutussäännök
sen mukaan annettaisiin tarkemmat säännökset 
presidentin valitsemisesta lailla. Kun kysymyk
sessä on vaalitavan olennainen muuttaminen, 
on perusteltua antaa kokonaan uusi yhtenäinen 
laki tasavallan presidentin vaalista, jolla ku
mottaisiin laki tasavallan presidentin valitsemi
sesta. 

Verrattaessa jäljempänä ehdotettuja uusia 
säännöksiä voimassa olevaan sääntelyyn ei ole 
harkittu aiheelliseksi kunkin pykälän kohdalla 
erikseen kiinnittää huomiota muutoksiin, jotka 
johtuvat uuteen vaalitapaan siirtymisestä. Jos 
pykälä muissa suhteissa on nykyisen vastaavan 
säännöksen kaltainen, todetaan ehdotetun 
säännöksen vastaavan voimassa olevaa säänte
lyä. 

1 luku 

Yleisiä säännöksiä 

1 §. Pykälä määrittäisi, kuten voimassa ole
van lain vastaava pykälä, säännönmukaisen 
presidentinvaalin toimittamisvuoden hallitus
muotoa tarkemmin (1 momentti). Poikkeuksel-

lisena ajankohtana toimitettavan presidentin
vaalin tarkemman ajan määräisi, kuten tähän
kin asti, valtioneuvosto. Vaalipäivän määrätes
sään valtioneuvoston tulisi ottaa huomioon, 
että vaali ei satu yhtä aikaa edustajainvaalien, 
kunnallisvaalien tai neuvoa-antavan kansan
äänestyksen kanssa, jotta menettelyt eivät häi
ritsisi toisiaan (2 ja 3 momentti). 

2 §. Vaalissa noudatettavaa vaalipiirijakoa 
koskeva säännös vastaisi voimassa olevaa sään
telyä. 

3 §. Pykälän 1 momentti olisi asiallisesti 
voimassa olevaa säännöstä vastaava. Sen mu
kaan presidentinvaali toimitettaisiin koko 
maassa yhtä aikaa äänestysalueittain. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hallitus
muodon 23 e §:n antamin valtuuksin, että 
molemmissa vaaleissa järjestetään ennakkoää
nestys. Tarkemmat säännökset ennakkoäänes
tyksestä annettaisiin 17-19 ja 24 §:ssä. 

4-7 f Pykälät, joissa säädettäisiin vaalivi
ranomaisista ja niiden toimintaedellytyksistä, 
vastaavat asiallisesti lähes kaikilta osiltaan voi
massa olevia säännöksiä. Ahvenanmaan maa
kunnassa asetettavista kuntien keskusvaalilau
takunnista on kuitenkin tarpeen myös tässä 
laissa (5 §:n 2 momentti) antaa erityiset sään
nökset, kuten on menetelty kansanedustajain 
vaaleista annetun lain suhteen. Ahvenanmaalla 
on oma maakunnan lainsäädäntövaltaan kuu
luva kunnallisvaalilainsäädäntö ja edustajain
vaaleissa toimiva keskusvaalilautakunta on 
vain näitä vaaleja varten asetettu tilapäinen 
lautakunta. 

8 §. Pykälässä säädettäisiin presidentinvaa
lissa käytettävistä vaaliluetteloista. Sen 1 mo
mentti vastaisi nykyisin voimassa olevaa vas
taavaa säännöstä. Vaaliluettelot olisivat, kuten 
tähänkin asti, sisällöltään ja laadintamenette
lyitään edustajainvaaleissa käytettäviä vaali
luetteloita vastaavia. Pykälän 2 momentissa 
taas säädettäisiin, että presidentinvaalin mo
: lemmissa vaaleissa käytettäisiin samoja vaali
. luetteloita. 

Pykälän 3 ja 4 momenteissa annettaisiin 
säännökset siitä, mitä vaaliluetteloita käytettäi
siin säännönmukaisesta ajankohdasta poikkea
vina aikoina toimitettavassa presidentinvaalis
sa. 

Tasavallan presidentin, presidentiksi valitun 
tai presidenttiehdokkaan kuoleman tai pysy
västi estyneeksi tulemisen johdosta poikkeuk
sellisena aikana toimitettavaksi määrätyssä 
presidentinvaalissa käytettäisiin muuttamatta-
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mina samoja vaaliluetteloja kuin asianomaista 
vaalia edeltäneessä presidentinvaalissa tai eh
dokkaan estyneeksi tulon johdosta keskeytetys
sä presidentinvaalitoimituksessa, mikäli uusi 
presidentinvaali toimitettaisiin samana vuonna 
kuin edellinen vaalitoimitus. Pykälään sisälly
tettäviksi ehdotettujen erityissäännösten vuoksi 
edellisen presidentinvaalitoimituksen ja uuden, 
ennen syyskuun 1 päivää päättyvän presiden
tinvaalitoimituksen välille mahdollisesti saitu
vissa edustajainvaaleissa käytettyjä äänestys
alueiden vaaliluetteloita ei viimeksi mainitussa 
presidentinvaalitoimituksessa käytettäisi. Kan
sanedustajain vaaleista annetun lain 24 §:ää ei 
näin ollen presidentinvaaliin tältä osin sovellet
taisi. 

Jos hallitusmuodon 23 c §:n 1 momentissa 
tarkoitetun uuden presidentinvaalin ensimmäi
nen vaali toimitettaisiin eri vuonna kuin kes
keytynyt presidentinvaali, laadittaisiin uudet 
vaaliluettelot. Tällainen tilanne voisi syntyä, 
jos presidentinvaali olisi hallitusmuodon 25 §:n 
1 momentin nojalla määrätty toimitettavaksi 
vuoden loppupuolella ja joku tähän presiden
tinvaaliin ilmoitettu ehdokas olisi kuollut tai 
tullut pysyvästi estyneeksi. Uudet vaaliluettelot 
olisi laadittava myös, jos hallitusmuodon 
25 §:n 1 momentin nojalla määrätyn presiden
tinvaalin ensimmäinen vaali toimitettaisiin eri 
vuonna kuin vaalia edeltäneen presidentinvaa
lin ensimmäinen vaali. 

9 §. Pykälä, jossa säädettäisiin vaalipiirin 
keskuslautakunnan valmistavista toimenpiteis
tä presidentin valitsemista varten, vastaisi voi
massa olevaa sääntelyä. 

2 luku 

Presidenttiehdokkaan asettaminen 

JO ja 11 §. Pykälät vastaavat nykyistä sään
telyä. 

12 §. Ilmoitus ehdokkaan asettamisesta voi
taisiin ehdotuksen mukaan tehdä huomattavas
ti lähempänä vaalia kuin nykyisin. Kun ilmoi
tus voimassa olevan lain mukaan tulisi sään
nönmukaisessa presidentinvaalissa tehdä vaalia 
edeltävän vuoden lokakuun 5:nnen ja 15:nnen 
päivän välisenä aikana, sijoittuisi ehdokkaan 
asettamisaika uusien säännösten mukaan mar
ras- ja joulukuun vaihteeseen. Kun vielä ote
taan huomioon, että ensimmäisen vaalin vaali
päivä olisi jo tammikuun kolmantena sunnun-

taina eli viikkoa tai jopa kahta aikaisemmin 
kuin nykyinen presidentinvaali, lyhenisi ehdo
kasasettelun ja vaalitoimituksen alkamisen väli 
enimmillään jopa yli kahdeksan viikkoa. Tä
män tekisi mahdolliseksi se, että enää ei tarvit
sisi varata aikaa valitsijamiesehdokkaiden aset
tamiseen. 

Ehdotetuin tavoin toteutettuna uusi sääntely 
soveltuisi ehdokkaiden asettamiseen myös 
poikkeuksellisina aikoina toimiteltavassa vaa
lissa, joten valtioneuvoston ei enää tarvitsisi 
tällaisen vaalin ajankohtaa määrätessään mää
rätä ehdokkaiden asettamisaikaa. 

13 §. Siltä varalta, että ennen vaalitoimituk
sen päättymistä tapahtuneen ehdokkaan kuole
man tai pysyvästi estyneeksi tulemisen johdos
ta määrättäisiin ryhdyttäväksi uudelleen presi
dentin valitsemiseen, ehdotetaan laissa edelly
tetyn vähintään 20 000 vaalioikeutetun henki
löryhmän työtaakan helpottamiseksi, että hen
kilöryhmän aikaisemmin ilmoittamaa ehdokas
ta pidettäisiin myös uudessa presidentinvaalissa 
ilman uutta ilmoitusta edelleen henkilöryhmän 
ehdokkaana. Ryhmällä olisi kuitenkin tällaises
sa tilanteessa oikeus peruuttaa ilmoituksensa ja 
sen asettamalla ehdokkaalla oikeus peruuttaa 
suostumuksensa ehdokkaaksi. Käytännössä 
henkilöryhmä voisi niin halutessaan painattaa 
11 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kannattaja
korttiin kohdan, jossa vaalioikeutetut voisivat 
yhtäpitävästi ilmaista sen, haluavatko he pitää 
ehdokkuuden voimassa nyt kysymyksessä ole
vassa poikkeustapauksessa vai haluavatko he 
tällaisen tilanteen sattuessa peruuttaa ehdok
kuuden. 

Puolueiden tulisi poikkeustilanteessakin tois
taa ehdokasasettelumenettely normaaliin ta
paan. Samoin olisi myös henkilöryhmän mene
teltävä, jos sen ilmoittama ehdokas olisi kuol
lut tai tullut pysyvästi estyneeksi ja jos se 
haluaisi ilmoittaa uuden ehdokkaan. Käytän
nössä uusien kannattajakorttien kerääminen 
uutta presidentinvaalia varten voisi kuitenkin 
osoittautua mahdottomaksi. 

14 ja 15 §. Pykälät vastaavat nykyisin voi
massa olevia säännöksiä, lukuun ottamatta 
sitä, että enää eivät tulisi kysymykseen kuol
leen tai pysyvästi estyneeksi tulleen ehdokkaan 
sijaan asetettavat uudet ehdokkaat. 

16 §. Pykälä, johon sisältyisivät 2 lukua 
koskevat viittaussäännökset kansanedustajain 
vaaleista annettuihin säännöksiin, vastaisi 
myös sisällöltään nykyistä sääntelyä. 
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3 luku 

Ensimmäinen vaali 

Hallitusmuodon 23 §:ään ja 23 b §:n 2 ja 3 
momenttiin on ehdotettu sisällytettäviksi pe
russäännökset siitä, että presidentinvaali olisi 
uusien säännösten mukaan suora,. tarvittaessa 
kaksivaiheinen, molemmissa vaaleissa yksipäi
väinen kansanvaali. Hallitusmuodon 23 e §:stä 
kävisi ilmi, että molempiin vaaleihin voitaisiin 
osallistua ennakolta siten, kuin siitä lailla sää
detään. Tasavallan presidentin vaalista anne
tun lain 3 ja 4 luvussa annettaisiin tarkemmat 
säännökset ensimmäisestä ja toisesta vaalista ja 
osallistumisesta vaaleihin ennakolta. 

Vaikka vaalin kaksivaiheisuus ja yksipäiväi
syys olisivat voimassa olevaan lainsäädäntöön 
ja pitkäaikaiseen aikaisempaankin käytäntöön 
nähden uudistuksia, olisi vaalimenettely muu
toin suurimmalta osaltaan muissa yleisissä vaa
leissa tähän asti noudatetun menettelyn mu
kaista ja näin ollen äänestäjille ennestään tut
tua. 

17 §. Pykälään sisältyisi ensimmäisen vaalin 
vaalitoimitusta ja ennakkoäänestystä sekä ää
nestyslippua koskeva viittaussäännös kansan
edustajain vaaleista annettuun lakiin. 

Vaalitoimitus vastaisi pääpiirteittäin kansan
edustajain vaalien vaalitoimitusta. Erot aiheu
tuisivat siitä, että vaalipäiviä olisi vain yksi. 
Vaalihuoneisto olisi tuona päivänä, joka olisi 
sunnuntai, avoinna äänestäjille totuttuun ta
paan kello 9:stä kello 20:een. 

Myös ennakkoäänestyksestä olisi soveltuvin 
osin voimassa, mitä siitä edustajainvaaleja var
ten on säädetty, sikäli kuin tässä laissa ei toisin 
säädettäisi. Lain 18 §:ssä olisikin erityissään
nöksiä presidentinvaalin ennakkoäänestykses
tä. 

Ensimmäisessä vaalissa käytettävät äänestys
liput olisivat valkoiset. Oikeusministeriö pai
nattaisi ne ja huolehtisi niiden lähettämisestä 
vaaliviranomaisille. 

18 §. Ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys 
järjestettäisiin sekä kotimaassa että ulkomailla 
kaikissa niissä paikoissa, joissa ennakkoäänes
tys edustajainvaaleissakin järjestetään. Ennak
koäänestys alkaisi kuitenkin viikkoa lähempä
nä vaaleja kuin edustajainvaaleissa. Tästä seu
raisi, että se kestäisi totuttua lyhemmän ajan. 
Ennakkoäänestykseen varatun ajan tiivistämi
nen olisi seuraus siitä, että vaalin varsin tiukka 
kokonaisaikataulu edellyttää ennakkoäänestys-
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ajan vastaavaa lyhentämistä toisessa vaalissa ja 
että molempien vaalien ennakkoäänestysajat 
on katsottu aiheelliseksi säilyttää yhtä pitkinä. 
Toisaalta ennakkoäänestysmahdollisuudet pa
ranisivat sikäli, että posti- ja telelaitoksen toi
mipaikoissa voitaisiin äänestää ennakolta myös 
lauantaina ja sunnuntaina kello lO:n ja 14:n 
välisenä aikana. Suomalaisissa laivoissa on en
nakkoäänestykseen katsottu riittävän nykyisen 
kolmen päivän sijasta kaksi päivää. 

19 §. Pykälässä viitattaisiin äänten laskemi
sesta ja äänestyslippujen mitättömyydestä sii
hen, mitä asiasta kansanedustajain vaaleja var
ten on säädetty. Myös äänten laskemisen osalta 
säädettyjä aikamääräyksiä sovellettaessa olisi 
otettava huomioon presidentinvaalin yksipäi
väisyys. 

20 §. Vaalin ehdotettu varsin tiukka koko
naisaikataulu edellyttää, että ensimmäisen vaa
lin tulos saadaan selville mahdollisimman pian. 
Tämän johdosta ehdotetaan säädettäväksi, että 
kunkin vaalipiirin keskuslautakunnan tulee jo 
3. päivänä vaalitoimituksen jälkeen vahvistaa 
ehdokkaiden vaalipiirissä saarnat äänimäärät 
sekä ilmoittaa ne ja vaalipiirissä kaikkiaan 
annetut äänet Helsingin kaupungin vaalipiirin 
keskuslautakunnalle. Annettuina ääninä ilmoi
tettaisiin vain hyväksytyt, jollekin ehdokkaista 
annetut äänet. Voimassa olevan lain mukaan 
Suomessa järjestettävien yleisten vaalien tulos 
vahvistetaan 5. päivänä vaalitoimituksen jäl
keen. 

21 §. Helsingin kaupungin vaalipiirin kes
kuslautakunnan tehtävänä olisi pykälän 1 mo
mentin mukaan vahvistaa muiden vaalipiirien 
keskuslautakunnilta saamiensa ilmoitusten 
pohjalta kunkin ehdokkaan koko maassa saa
rnat äänimäärät ja presidentinvaalin ensimmäi
sessä vaalissa yhteensä annettujen äänien mää
rät sekä ilmoittaa nämä äänimäärät viipymättä 
valtioneuvostolle. Kaikki nämä toimenpiteet 
Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslauta
kunnan tulisi tehdä 4. päivänä ensimmäisen 
vaalin vaalitoimituksen jälkeen. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvos
ton tulisi vielä samana 4. päivänä vaalitoimi
tuksen jälkeen todeta, onko vaalin tulos rat
kennut jo ensimmäisessä vaalissa. Jos joku 
ehdokkaista olisi tällöin koko maassa saanut 
enemmän kuin puolet annetuista äänistä, val
tioneuvoston tulisi todeta hänen tulleen vali
tuksi presidentiksi. Valtioneuvoston tulisi huo
lehtia myös vaalin tuloksen ilmoittamisesta 
kirjallisesti valitulle presidentille ja ensimmäi-
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sen vaalin tuloksen kuuluttamisesta Suomen 
säädöskokoelmassa julkaistavin kuulutuksin. 

22 §. Jos valtioneuvosto toteaisi, ettei ku
kaan ehdokkaista ole vielä ensimmäisessä vaa
lissa tullut valituksi, sen tulisi heti samana 
päivänä antaa Suomen säädöskokoelmassa jul
kaistava kuulutus siitä, että presidentin valitse
miseksi on toimitettava vielä toinen vaali sekä 
mainittava kuulutuksessa ehdokkaiden ensim
mäisessä vaalissa saarnat äänimäärät ja ne 
kaksi ehdokasta, jotka ovat ehdokkaina toises
sa vaalissa. 

4 luku 

Toinen vaali 

23 §. Toiseen vaaliin osallistuvien president
tiehdokkaiden keskinäinen järjestys olisi mää
rättävä arvalla. Pykälän 1 momentin mukaan 
arvonnan suorittaisi valtioneuvosto samassa 
yhteydessä, kun se päättäisi 22 §:ssä tarkoite
tusta kuulutuksesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan tulisi oikeus
ministeriön julkaista Suomen säädöskokoel
massa tiedonanto ehdokkaiden keskinäisestä 
järjestyksestä sekä painattaa ehdokkaista luet
telo. Luettelossa tulisi ehdokkaiden keskinäi
nen järjestys ilmaista numeroilla 2 ja 3. Nume
roa 1, jota vaaleissa Suomessa jo perinteiseen 
tapaankin on vältetty käyttämästä, ei tulisi 
käyttää senkään vuoksi, että se voisi vain 
kahden ehdokkaan kysymyksessä ollessa antaa 
tämän numeron arvonnassa saaneelle ehdok
kaalle äänestäjien mielessä ensisijaisen ehdok
kaan leiman, mitä tulisi kaikin keinoin pyrkiä 
välttämään. Ehdokkaista laadittavasta luet
telosta olisi muutoin soveltuvin osin voimassa, 
mitä ehdokaslistojen lopullisesta yhdistelmästä 
on kansanedustajain vaaleista annetussa laissa 
säädetty. 

24 §. Presidentinvaalin toinen vaali toimitet
taisiin vastaavaan tapaan kuin ensimmäinen 
vaali. Ennakkoäänestys aloitettaisiin 11. päivä
nä ennen vaalipäivää ja lopetettaisiin ulkomail
la 8. päivänä ja kotimaassa 5. päivänä ennen 
vaalitoimitusta. 

Toisessa vaalissa ehdotetaan vaalin yleisen 
luotettavuuden varmistamiseksi käytettäväksi 
eriväristä äänestyslippua kuin ensimmäisessä 
vaalissa. Äänestyslipun värin määräisi 32 §:n 
nojalla oikeusministeriö. 

25 §. Äänten laskeminen ja äänestyslippujen 
mitättömyyden arviointi tapahtuisi pykälän 
mukaan myös toisessa vaalissa, kuten valtiolli
sissa vaaleissa yleensä. 

26 §. Kunkin vaalipiirin keskuslautakunnan 
tulisi pykälän mukaan vahvistaa ehdokkaiden 
toisessa vaalissa vaalipiirissä saarnat äänimää
rät 3. päivänä vaalitoimituksen päättymisestä 
ja ilmoittaa ne viipymättä Helsingin kaupungin 
vaalipiirin keskuslautakunnalle. 

27 §. Helsingin kaupungin vaalipiirin kes
kuslautakunnan tehtävänä olisi pykälän 1 mo
mentin mukaan vaalipiirien keskuslautakuntien 
ilmoitusten pohjalta vahvistaa ehdokkaiden 
koko maassa toisessa vaalissa saarnat äänet ja 
ilmoittaa nämä äänimäärät viipymättä valtio
neuvostolle. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvosto 
toteaisi, kumpi ehdokkaista olisi saamiensa 
äänien perusteella tullut presidentiksi. Jos ää
nimäärät olisivat yhtä suuret, valtioneuvoston 
tulisi määrätä arvalla, kumpi ehdokkaista tulisi 
valituksi presidentiksi. Tämän jälkeen se il
moittaisi valinnasta presidentiksi valitulle ja 
antaisi vaalin tuloksesta Suomen säädösko
koelmassa julkaistavan kuulutuksen. 

5 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

28 §. Pykälä sisältäisi tarkemmat menettely
säännökset sellaisen tapauksen varalta, että 
jouduttaisiin ryhtymään uudelleen toimenpitei
siin presidentin valitsemiseksi ehdokkaan kuo
leman tai pysyvästi estyneeksi tulemisen joh
dosta. Oikeusministeriön asiana olisi 1 momen
tin mukaan tällöin ryhtyä kiireellisiin toimenpi
teisiin, jotta tieto uuden presidentinvaalin mää
räämisestä välittyisi kaikille asianomaisille vi
ranomaisille. Vaaliviranomaisten, väestörekis
terikeskuksen ja rekisteritoimistojen olisi 2 mo
mentin mukaan keskeytettävä vaalin valmista
vat toimenpiteet, eikä laissa edellytettyjä toi
menpiteitä ja päätöksiä tiedon saamisen jäl
keen tehtäisi. Menettely aloitettaisiin uudelleen 
oikeusministeriön annettua tästä tarkemmat 
määräykset ja ohjeet. 

29 §. Pykälä sisältäisi siinä mainittujen asioi
den osalta viittaussäännöksen säännöksiin, joi
ta kansanedustajain vaaleissa on noudatettava. 
Uuteen presidentinvaalitapaan siirryttäessä on 
pidetty tärkeänä, että vaalimenettely mahdolli-
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siroman tarkoin vastaisi yleisissä vaaleissa 
yleensä noudatettavaa menettelyä. 

30 §. Pykälässä säädettäisiin valituskiellosta 
vaalipiirien keskuslautakuntien eräisiin päätök
siin vastaavalla tavalla kuin voimassa olevassa 
laissa. 

31 §. Pykälässä säädettäisiin vaalirikoksista. 
Eduskunnan käsiteltävänä olevassa hallituksen 
esityksessä virkarikoslainsäädännön uudistami
sesta (hall. es. 58/1988 vp.) ehdotetaan kumot
tavaksi tasavallan presidentin valitsemisesta 
annetun lain 43 §:n 1 momentti ja muutetta
vaksi mainitun pykälän 2 momentti. Ehdotet
tujen lainmuutosten tarkoituksena on saattaa 
kysymyksessä olevat rikoslain ulkopuolella ole
vat erityisesti virkamiehiä koskevat rangaistus
säännökset rikoslakiin sisällytettäviksi ehdotet
tuja virkarikoslainsäädännön uudistuksia vas
taaviksi. Pykälän 1 momentti on laadittu näitä 
muutosehdotuksia vastaavaksi. 

Pykälän 2 momentti vastaisi tasavallan presi
dentin valitsemisesta annetun lain 43 §:n 3 
momenttia. 

32 §. Oikeusministeriön tehtävänä olisi an
taa tarvittavat tarkemmat määräykset ja ohjeet 
lain soveltamisesta vastaavaan tapaan, kuin 
muidenkin yleisten vaalien osalta on säädetty. 

2. Säätämisjärjestys 

Ehdotukset laiksi Suomen Hallitusmuodon 
muuttamisesta ja laiksi valtiopäiväjärjestyksen 
3 §:n muuttamisesta on käsiteltävä valtiopäivä
järjestyksen 67 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. 

3. Voimaantulo 

Ehdotetut muutokset Suomen Hallitusmuo
toon ja valtiopäiväjärjestykseen sekä laki tasa
vallan presidentin vaalista ehdotetaan tuleviksi 
voimaan samanaikaisesti ennen seuraavaa 
säännönmukaista, vuonna 1994 toimitettavaa 
presidentinvaalia. 

Siltä varalta, että presidentin valitseminen 
jouduttaisiin suorittamaan ennen kuin 90 päi
vää on kulunut lakien voimaantulosta, ehdote
taan säädettäväksi, että tällöin sovellettaisiin 
vielä aikaisempaa lakia. 

Suomen Hallitusmuodon muuttamista kos
kevan lain voimaantulosäännöksessä ehdote
taan säädettäväksi, että ennen lain voimaantu
loa päättyneitä presidentin toimikausia ei halli
tusmuodon 23 §:n 2 momenttia sovellettaessa 
otettaisi huomioon. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 

muutetaan Suomen Hallitusmuodon 23 ja 24 §, 25 §:n 1 momentti, 27 §, 34 §:n 3 momentti ja 
36 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 23 ja 24 § 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (573/87), 
25 §:n 1 momentti 9 päivänä marraskuuta 1956 annetussa laissa (588/56) sekä 27 § ja 36 §:n 2 
momentti 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (575/87), ja 

lisätään lakiin uusi 23 a-23 f ja 36 a-36 c § seuraavasti: 

23 § 
Tasavallan presidentin valitsee Suomen kan

sa välittömällä vaalilta syntyperäisistä Suomen 
kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimi
kaudeksi. 

Sama henkilö voidaan valita presidentiksi 
enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudek
si. 

23 a § 
Oikeus asettaa ehdokas presidentiksi on re

kisteröidyllä puolueella, jonka ehdokaslistalta 
on viimeksi toimitetuissa kansanedustajain 
vaaleissa valittu vähintään yksi kansanedus
taja, taikka kahdellakymmenellätuhannella 
vaalioikeutetulla henkilöllä, jotka ovat sopi
neet yhteisen ehdokkaan asettamisesta. 

23 b § 
Jos vain yksi ehdokas on asetettu, tulee hän 

ilman vaalia valituksi tasavallan presidentiksi. 
Milloin ehdokkaita on asetettu useampia 

kuin yksi, toimitetaan tammikuun kolmantena 
sunnuntaina presidentinvaali. Jos joku ehdok
kaista saa vaalissa enemmän kuin puolet anne
tuista äänistä, on hänet valittu tasavallan presi
dentiksi. 

Jollei kukaan ehdokkaista ole saanut vaalis
sa enempää kuin puolet annetuista äänistä, 
toimitetaan uusi vaali ensimmäistä vaalia seu
raavana neljäntenä sunnuntaina. Uudessa vaa
lissa ovat ehdokkaina ne kaksi henkilöä, jotka 
ovat saaneet ensimmäisessä vaalissa suurimmat 
äänimäärät. Toisessa vaalissa enemmän ääniä 
saanut ehdokas on valittu tasavallan presiden
tiksi. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee arpa. 

23 c § 
Jos säädetyssä järjestyksessä ilmoitettu eh

dokas kuolee tai tulee pysyvästi estyneeksi 
ennen ensimmäisen vaalin vaalitoimituksen 
päättymistä, valtioneuvoston on todettuaan eh
dokkaan kuoleman tai estyneisyyden määrättä
vä, että presidentin valitsemiseen on niin pian 
kuin mahdollista ryhdyttävä uudelleen. Samoin 
on meneteltävä, jos niistä kahdesta ehdokkaas
ta, jotka ovat saaneet ensimmäisessä vaalissa 
eniten ääniä, jompikumpi kuolee tai tulee py
syvästi estyneeksi ennen toisen vaalin vaalitoi
mituksen päättymistä. Presidentin valitsemises
ta uudelleen on voimassa, mitä presidentin 
valitsemisesta on säädetty 23-23 b §:ssä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauk
sessa presidentin toimikausi jatkuu siihen saak-
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ka, kunnes presidentin valitseminen on toimi
tettu uudelleen ja näin valittu presidentti on 
ryhtynyt toimeensa. 

23 d § 
Jos eduskunnan jäsen valitaan presidentiksi, 

lakkaa hänen edustajantoimensa siitä päivästä, 
jolloin hän ryhtyy presidentin toimeen. Tultu
aan valituksi presidentiksi hän ei kuitenkaan 
saa osallistua valtiopäivätoimiin. 

Valtioneuvoston jäsen tai valtion virassa ole
va henkilö, joka valitaan presidentiksi, katso
taan tehtävästään tai virastaan eronneeksi 1 
momentissa säädetystä ajankohdasta. Tultuaan 
valituksi presidentiksi ministeri ei kuitenkaan 
saa hoitaa hänelle ministerinä kuuluvia tehtä
viä eikä valtion virassa oleva henkilö hoitaa 
virkaansa. Hän on kuitenkin oikeutettu siihen 
palkkioon tai palkkaan, joka hänelle valtio
neuvoston jäsenenä tai virkamiehenä kuuluu, 
kunnes hän ryhtyy presidentin toimeen. 

23 e § 
Vaalioikeudesta presidentinvaalissa on voi

massa, mitä vaalioikeudesta on kansanedus
tajain vaaleja varten säädetty. 

Lailla säädetään osallistumisesta presidentin
vaaliin ennakolta. Tarkemmat säännökset eh
dokkaan asettamisesta vaaliin sekä presidentin 
valitsemisessa noudatettavasta menettelystä an
netaan lailla. 

23 f § 
Presidentti ryhtyy toimeensa valitsemista 

seuraavan maaliskuun 1 päivänä. 
Edellä 23 c §:n 1 momentissa tarkoitetun 

määräyksen johdosta toimitetussa uudessa pre
sidentinvaalissa valittu presidentti ryhtyy toi
meensa kolmantena päivänä siitä, kun hänen 
on todettu tulleen valituksi tasavallan presiden
tiksi. 

24 § 
Ryhtyessään toimeensa presidentti antaa 

eduskunnan edessä seuraavan juhlallisen va
kuutuksen: 

"Minä N.N., jonka Suomen kansa on valin
nut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuu
tan, että minä presidentintoimessani tulen vil
pittömästi ja uskollisesti noudattamaan ja voi
massa pitämään tasavallan valtiosääntöä ja 
lakeja sekä kaikin voimin edistämään Suomen 
kansan menestystä." 

25 § 
Presidentin ollessa estyneenä hoitaa hänen 

tehtäviään pääministeri ja tämänkin ollessa 
estyneenä se ministeri, joka, sen mukaan kuin 
39 §:ssä säädetään, on pääministerin sijaisena. 
Jos presidentti kuolee tai tulee pysyvästi esty
neeksi kesken toimikautensa taikka presiden
tiksi valittu kuolee tai tulee pysyvästi estyneek
si valitsemisensa jälkeen, mutta ennen kuin on 
ryhtynyt toimeensa, on niin pian kuin mahdol
lista valittava uusi presidentti. Tämän toimeen 
ryhtymisestä on voimassa, mitä 23 f § :n 2 
momentissa on säädetty. 

27 § 
Presidentin asiana on kutsua eduskunta yli

määräisille valtiopäiville, avata valtiopäivät ja 
julistaa säännönmukaisen vaalikauden lopussa 
eduskunnan työ päättyneeksi siltä vaalikaudel
ta. 

Pääministerin esityksestä presidentti voi 
eduskunnan eri ryhmiä kuultuaan hajottaa 
eduskunnan määräämällä uudet vaalit toimitet
taviksi. 

34 § 

Jos presidentin päätös koskee koko valtio
neuvostoa tai on tehty 36 c §:n 3 momentin 
mukaisesti, varmentaa sen asianomainen val
tioneuvoston esittelijä. Kuitenkin 36 b §:ssä 
tarkoitetun päätöksen varmentaa esittelemis
sään asioissa pääministeri. 

36 § 

Valtioneuvoston jäseniksi kutsuu presidentti 
rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen 
kansalaisia. Valtioneuvoston kokoonpanon 
merkittävästi muuttuessa on eduskunnan puhe
miestä ja eduskunnan eri ryhmiä kuultava sekä 
eduskunnan oltava koolla. 
--------------

36 a § 
Järjestäydyttyään valtioneuvoston on viivy

tyksettä annettava toimintasuunnitelmansa tie
donantona eduskunnalle. Samoin on menetel
tävä valtioneuvoston kokoonpanon merkittä
västi muuttuessa. 

36 b § 
Valtioneuvoston tai sen jäsenen, joka on 
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saanut eduskunnalta epäluottamuslauseen, on 
pyydettävä eroa tehtävistään. Eron myöntää 
presidentti. 

Presidentti voi myöntää eron valtioneuvos
tolle tai sen jäsenelle myös muusta kuin 1 
momentissa tarkoitetusta syystä esitetystä 
eronpyynnöstä tai pääministerin niin esittäessä. 

36 c § 
Presidentti tekee päätöksensä eron myöntä

misestä valtioneuvostolle tai sen jäsenelle pää
ministerin esittelystä. 

Pääministerin on esiteltävä presidentille asia, 
joka koskee eron myöntämistä valtioneuvos
tolle tai sen jäsenelle eduskunnalta saadun 
epäluottamuslauseen johdosta silloinkin, kun 
eroa ei ole pyydetty. 

2. 

Jos pääministeri ei esittele 2 momentissa 
tarkoitettua asiaa, presidentti myöntää eron 
ilman esittelyä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Jos tasavallan presidentin valitseminen jou
dutaan suorittamaan ennen kuin 90 päivää on 
kulunut tämän lain voimaantulosta, on kuiten
kin sovellettava tämän lain voimaan tullessa 
voimassa ollutta lakia. 

Tasavallan presidentin uudelleen valintaa 
koskevaa 23 §:n 2 momenttia sovellettaessa ei 
oteta lukuun niitä toimikausia, jotka ovat 
päättyneet ennen lain voimaantuloa. 

Laki 
valtiopäiväjärjestyksen 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä 
maaliskuuta 1983 annetussa laissa (278/83), näin kuuluvaksi: 

3 § 

Tasavallan presidentillä on oikeus, niin kuin 
hallitusmuodossa on säädetty, määrätä uudet 
vaalit toimitettaviksi ennen 1 momentissa tar
koitetun säännönmukaisen vaalikauden päätty
mistä. Näitä vaaleja lähinnä seuraavat vaalit 
toimitetaan säännönmukaisen vaalikauden sa-

maila päättyessä neljäntenä vuonna edellisten 
vaalien toimittamisesta, jollei eduskuntaa sitä 
ennen uudelleen hajoteta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 
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3. 
Laki 

tasavallan presidentin vaalista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 
Tasavallan presidentin vaali (presidentinvaa

li) toimitetaan hallitusmuodon 23 b §:ssä sää
dettynä aikana kuudentena vuotena sen vuo
den jälkeen, jona tasavallan presidentti viimek
si ryhtyi toimeensa, sitä vuotta lukuun otta
matta. 

Milloin hallitusmuodon 23 c §:n 1 momentin 
tai 25 §:n 1 momentin nojalla on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin presidentin valitsemiseksi, mää
rää valtioneuvosto Suomen säädöskokoelmassa 
julkaistavalla päätöksellä, minä sunnuntaina 
presidentinvaali on toimitettava. 

Määrätessään 2 momentissa tarkoitetun vaa
lipäivän valtioneuvoston on otettava huo
mioon, ettei presidentinvaalin ennakkoäänes
tys, vaalitoimitus tai vaalin tuloksen vahvista
minen satu yhtä aikaa kansanedustajain vaa
lien tai kunnallisvaalien ennakkoäänestyksen, 
vaalitoimituksen tai vaalien tuloksen vahvista
misen eikä kansanäänestyksen ennakkoäänes
tyksen, äänestystoimituksen tai äänestyksen tu
loksen vahvistamisen kanssa. 

2§ 
Presidentinvaalissa noudatetaan samaa vaa

lipiirijakoa kuin kansanedustajain vaaleissa. 

3 § 
Presidentinvaali toimitetaan yhtäaikaisesti 

kunkin kunnan kaikissa äänestysalueissa. Kun
nan jakamisesta äänestysalueisiin on voimassa, 
mitä kunnallisvaalilain 3 §:ssä on säädetty. 

Presidentinvaaliin voidaan osallistua myös 
ennakolta niin kuin jäljempänä säädetään. 

4 § 
Kussakin vaalipiirissä on vaalipiirin keskus

lautakunta, jona toimii kansanedustajain vaa
leja varten viimeksi asetettu keskuslautakunta. 
Lautakunta ottaa itselleen sihteerin, laskijat ja 
muun tarvittavan henkilökunnan. 

5 § 
Kunnassa on kunnan keskusvaalilautakunta, 

jona toimii kunnallisvaalilain 4 §:n nojalla ase
tettu keskusvaalilautakunta. 

Ahvenanmaan maakunnan jokaiseen kun
taan on asetettava keskusvaalilautakunta, josta 
on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentis
sa tarkoitetusta lautakunnasta on säädetty. 

6 § 
Kunnanvaltuuston on hyvissä a)om ennen 

presidentinvaalia asetettava kutakin äänestys
aluetta varten vaalilautakunta sekä ennakkoää
nestyspaikkoina olevia laitoksia ja kotiäänes
tystä varten vähintään yksi vaalitoimikunta. 
Niiden asettamisesta on voimassa, mitä vaali
lautakunnan ja vaalitoimikunnan asettamisesta 
on säädetty kansanedustajain vaaleista anne
tussa laissa (391169). 

Väliaikaisen varajäsenen määräämisestä vaa
lilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan on voi
massa, mitä siitä on säädetty kansanedustajain 
vaaleista annetussa laissa. 

7 § 
Vaalipiirin keskuslautakunta ja vaalilauta

kunnat ovat päätösvaltaisia viisijäsenisinä sekä 
vaalitoimikunnat kolmijäsenisinä. 

8 § ' 
Presidentinvaalin toimittamista varten laadi

taan vaalioikeutetuista henkilöistä äänestys
alueiden vaaliluettelot ja vaalipiirien vaaliluet
telot, joista on soveltuvin osin voimassa, mitä 
niistä on säädetty kansanedustajain vaaleista 
annetussa laissa. 

Presidentinvaalin ensimmäisessä ja toisessa 
vaalissa käytetään samoja vaaliluetteloja. 

Milloin hallitusmuodon 23 c §:n 1 momentin 
nojalla on määrätty toimitettavaksi uusi presi
dentinvaali, käytetään 1 momentissa tarkoitet
tuja vaaliluetteloja muuttamattomina myös uu
den presidentinvaalin molemmissa vaaleissa. 
Jos uuden presidentinvaalin ensimmäinen vaali 
toimitetaan eri vuonna kuin aikaisempi keskey
tynyt presidentinvaali, on kuitenkin laadittava 
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uudet vaaliluettelot. Näistä on voimassa, mitä 
1 momentissa on säädetty. 

Jos hallitusmuodon 25 §:n 1 momentin no
jalla määrätyn presidentinvaalin ensimmäinen 
vaali toimitetaan samana vuonna kuin vaalia 
edeltäneen presidentinvaalin ensimmäinen vaa
li, käytetään presidentinvaalissa muuttamatto
mina edellisessä presidentinvaalissa käytettyjä 
vaaliluetteloja. Muussa tapauksessa on laadit
tava uudet vaaliluettelot siten kuin 3 momen
tissa on säädetty. 

9§ 
Vaalipiirin keskuslautakunnan valmistavista 

toimenpiteistä presidentin valitsemista varten 
on soveltuvin osin voimassa, mitä vastaavista 
toimenpiteistä on kansanedustajain vaaleja 
varten säädetty. 

2 luku 

Presidenttiehdokkaan asettaminen 

10§ 
Oikeudesta asettaa ehdokas tasavallan presi

dentiksi on säädetty hallitusmuodon 23 a §:ssä. 
Puolueen ehdokas valitaan jäsenistön kan

sanvaltaiset vaikutusmahdollisuudet turvaaval
la tavalla siten kuin puolueen säännöissä tar
kemmin määrätään. 

11§ 
Puolueen tai hallitusmuodon 23 a §:ssä tar

koitetun henkilöryhmän on ilmoitettava ehdo
kas Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslau
takunnalle. Henkilöryhmän puolesta ilmoituk
sen tekee sen asiamies. Ilmoituksessa on selväs
ti mainittava ehdokkaan nimi sekä hänen ar
vonsa, ammattinsa tai toimensa ja hänen koti
kuntansa. Ilmoitukseen on liitettävä rekisterivi
ranomaisen antama virkatodistus ehdokkaasta 
sekä ehdokkaan allekirjoittama vakuutus, että 
hän suostuu olemaan hänet asettaneen puolu
een tai henkilöryhmän ehdokkaana ja otta
maan vastaan presidentin toimen. 

Henkilöryhmän tulee liittää ilmoitukseen vä
hintään kahdenkymmenentuhannen vaalioi
keutetun allekirjoittamat kortit, joissa nämä 
ilmoittavat haluavansa asettaa tietyn henkilön 
ehdokkaaksi. Kortit on laadittava oikeusminis
teriön vahvistaman ja Suomen säädöskokoel
massa 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 
vanhempi; sekä 

4) valtuutus tietylle henkilölle toimia henki
löryhmän asiamiehenä ja toiselle toimia tämän 
varamiehenä sekä heidän postiosoitteensa ja 
puhelinnumeronsa. 

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

12 § 
Ilmoitus ehdokkaan asettamisesta on toimi

tettava Helsingin kaupungin vaalipiirin keskus
lautakunnalle aikaisintaan 61. päivänä ja vii
meistään 51. päivänä ennen presidentinvaalia 
ennen kello 16. 

13§ 
Ehdokkaan asettamisesta ja ilmoittamisesta 

hallitusmuodon 23 c §:n 1 momentissa tarkoi
tetuissa tapauksissa on voimassa, mitä 10-
12 §:ssä on säädetty. Ehdokasta, jonka henki
löryhmä oli aikaisemmin ilmoittanut säädetys
sä järjestyksessä Helsingin kaupungin vaalipii
rin keskuslautakunnalle, pidetään kuitenkin il
man uutta ilmoitusta edelleenkin henkilöryh
män ehdokkaana, jollei henkilöryhmä ole pe
ruuttanut aikaisempaa ilmoitustaan tai ehdok
kaaksi asetettu 11 §:n 1 momentissa tarkoitet
tua vakuutustaan viimeistään 51. päivänä en
nen presidentinvaalia ennen kello 16. 

14 § 
Jos määräajassa on asetettu vain yksi ehdo

kas presidentiksi, Helsingin kaupungin vaali
piirin keskuslautakunnan on viipymättä ilmoi
tettava tästä valtioneuvostolle. Todettuaan eh
dokkaaksi asetetun henkilön hallitusmuodon 
23 b §:n 1 momentin nojalla tulevan valituksi 
tasavallan presidentiksi valtioneuvosto ilmoit
taa tästä hänelle kirjallisesti ja antaa asiasta 
kuulutuksen, joka julkaistaan Suomen säädös
kokoelmassa. 

15 § 
Milloin ehdokkaita on asetettu useampia 

kuin yksi, määrää ehdokkaiden keskinäisen 
järjestyksen Helsingin kaupungin vaalipiirin 
keskuslautakunta arvalla kokouksessaan, joka 
on pidettävä viimeistään viidentenä päivänä 
siitä, kun ilmoitus ehdokkaasta viimeistään on 
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ollut tehtävä. Tässä tilaisuudessa on valtioneu
voston oikeuskanslerin oltava saapuvilla. Eh
dokkaan asettaneen puolueen edustajalla ja 
ehdokkaan asettaneen henkilöryhmän asiamie
hellä on oikeus olla läsnä tilaisuudessa. 

Ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen tultua 
määrätyksi Helsingin kaupungin vaalipiirin 
keskuslautakunta ilmoittaa asetetut ehdokkaat 
tiedonannolla oikeusministeriölle. Ministeriön 
on julkaistava keskuslautakunnan tiedonanto 
viipymättä Suomen säädöskokoelmassa. Kes
kusiautakunnan on sen jälkeen painettava vaa
leja varten ehdokkaista luettelo, johon heidät 
on otettava arvonnan osoittamassa järjestyk
sessä alkaen numerosta 2. 

16 § 
Ehdokkaan asettamista koskevasta puolueen 

päätöksestä, vaalioikeutetun kuulumisesta hen
kilöryhmään ja ehdokkaista vaaleja varten pai
nettavasta luettelosta on soveltuvin osin voi
massa, mitä ehdokkaan asettamista koskevasta 
puolueen päätöksestä, henkilön jäsenyydestä 
valitsijayhdistyksessä ja ehdokaslistojen lopul
lisesta yhdistelmästä on kansanedustajain vaa
leja varten säädetty. 

3 luku 

Ensimmäinen vaali 

17 § 
Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin ennak

koäänestyksestä ja vaalitoimituksesta sekä ää
nestyslipusta on, jollei tässä laissa toisin sääde
tä, soveltuvin osin voimassa, mitä ennakkoää
nestyksestä ja vaalitoimituksesta sekä äänestys
lipusta on kansanedustajain vaaleja varten sää
detty. 

yhtenä muuna päivänä toimikunnan määrää
minä aikoina; 

3) kotona arkipäivänä kello 9:n ja 20:n 
välisenä aikana; 

4) Suomen edustustossa jokaisena päivänä 
edustuston päällikön määräämänä aikana, ei 
kuitenkaan pitkäperjantaina, ensimmäisenä 
pääsiäispäivänä, helluntaipäivänä, juhannus
päivänä, jouluaattona eikä ensimmäisenä ja 
toisena joulupäivänä; ja 

5) suomalaisessa laivassa sen mukaan kuin 
laivan päällikkö määrää, vähintään kahtena 
päivänä päällikön määrääminä aikoina. 

19 § 
Ennakkoäänestyksessä ja vaalitoimituksessa 

annettujen äänten laskemisesta ja äänestysli
pun mitättömyydestä on soveltuvin osin voi
massa, mitä niistä on kansanedustajain vaaleja 
varten säädetty. 

20 § 
Vaalipiirin keskuslautakunta vahvistaa 3. 

päivänä ensimmäisen vaalin vaalitoimituksen 
jälkeen kello 18 alkavassa kokouksessa ne 
äänimäärät, jotka kukin ehdokas on ensimmäi
sessä vaalissa saanut vaalipiirissä, sekä ilmoit
taa viipymättä oikeusministeriön määräämällä 
tavalla Helsingin kaupungin vaalipiirin keskus
lautakunnalle näin vahvistetut äänimäärät ja 
vaalissa annettujen äänien määrän. 

21 § 
Saatuaan 20 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen 

kaikkien vaalipiirien keskuslautakunnilta Hel
singin kaupungin vaalipiirin keskuslautakunta 
vahvistaa 4. päivänä vaalitoimituksen jälkeen 
ensimmäisessä vaalissa koko maassa kullekin 
ehdokkaalle annettujen äänien lopullisen mää-

18 § _ rän ja vaalissa annettujen äänien kokonais-
Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä en- määrän sekä ilmoittaa ne viipymättä valtioneu

nen vaalitoimitusta sekä lopetetaan ulkomailla vostolle. 
8. päivänä ja kotimaassa 5. päivänä ennen Jos ensimmäisessä vaalissa joku ehdokas on 
vaalitoimitusta. koko maassa saanut enemmän kuin puolet 

Ennakkoäänestys järjestetään 1 momentissa annetuista äänistä, valtioneuvosto toteaa, että 
tarkoitettuna aikana: hän on hallitusmuodon 23 b §:n 2 momentin 

1) posti- ja telelaitoksen toimipaikassa jokai- nojalla tullut valituksi tasavallan presidentiksi, 
sena arkipäivänä sinä aikana, jolloin toimi- ja ilmoittaa tästä hänelle kirjallisesti sekä antaa 
paikka on yleisöä varten avoinna, sekä lauan- presidentinvaalin tuloksesta kuulutuksen, joka 
taina ja sunnuntaina kello 10:n ja 14:n välisenä julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Kuu
aikana; lutuksessa on myös mainittava kunkin ehdok-

2) laitoksessa, sen mukaan kuin vaalitoimi- kaan presidentinvaalissa koko maassa saamien 
kunta määrää, ennakkoäänestyksen lopetta- äänien määrä ja vaalissa annettujen äänien 
mispäivänä tai sitä edeltävänä päivänä sekä kokonaismäärä. 

5 381503C 
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22 § 
Jollei kukaan ehdokkaista ole tullut hallitus

muodon 23 b §:n 2 momentin nojalla valituksi 
tasavallan presidentiksi, on valtioneuvoston 
annettava 4. päivänä vaalitoimituksen jälkeen 
ensimmäisen vaalin tuloksesta kuulutus, joka 
julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Kuu
lutuksessa on mainittava kunkin ehdokkaan 
ensimmäisessä vaalissa koko maassa saama 
äänimäärä. Siinä on myös mainittava, että 
presidentin valitsemiseksi on hallitusmuodon 
23 b §:n 3 momentin mukaan toimitettava 
toinen vaali ja ketkä kaksi ehdokasta ovat 
presidenttiehdokkaina toisessa vaalissa. 

4 luku 

Toinen vaali 

23 § 
Kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä 

saaneen ehdokkaan keskinäisen järjestyksen 
toisessa vaalissa määrää valtioneuvosto arvalla 
4. päivänä ensimmäisen vaalin vaalitoimituk
sen jälkeen. 

Oikeusministeriön on julkaistava tiedonanto 
ehdokkaiden keskinäisestä järjestyksestä Suo
men säädöskokoelmassa ja painatettava viipy
mättä toista vaalia varten ehdokkaista luettelo, 
johon heidät on otettava arvonnan osoittamas
sa järjestyksessä numeroilla 2 ja 3, sekä toimi
tettava luettelo Helsingin kaupungin vaalipiirin 
keskuslautakunnalle, jonka tehtävänä on luet
telon jakelu. Luettelosta on muutoin voimassa, 
mitä siitä 16 §:ssä on säädetty. 

24 § 
Toisen vaalin ennakkoäänestyksestä ja vaali

toimituksesta on soveltuvin osin voimassa, mi
tä 17 ja 18 §:ssä on säädetty. Äänestyslippu on 
kuitenkin erivärinen kuin ensimmäisessä vaalis
sa. 

25 § 
Toisen vaalin ennakkoäänestyksessä ja vaali

toimituksessa annettujen äänten laskemisesta 
ja äänestyslipun mitättömyydestä on soveltuvin 
osin voimassa, mitä niistä on säädetty 19 §:ssä. 

26 § 
Vaalipiirin keskuslautakunta vahvistaa 3. 

päivänä toisen vaalin jälkeen kello 18 alkavas-

sa kokouksessa ne äänimäärät, jotka kumpikin 
ehdokas on toisessa vaalissa saanut vaalipiiris
sä, sekä ilmoittaa oikeusministeriön määrää
mällä tavalla viipymättä Helsingin kaupungin 
vaalipiirin keskuslautakunnalle näin vahviste
tut äänimäärät. 

27 § 
Saatuaan 26 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen 

kaikkien vaalipiirien keskuslautakunnilta Hel
singin kaupungin vaalipiirin keskuslautakunta 
vahvistaa toisessa vaalissa koko maassa kum
mallekin ehdokkaalle annettujen äänien lopul
lisen määrän ja ilmoittaa näin vahvistetut ääni
määrät viipymättä valtioneuvostolle. 

Valtioneuvosto toteaa, kumpi ehdokkaista 
on saanut toisessa vaalissa enemmän ääniä ja 
sen nojalla tullut valituksi tasavallan presiden
tiksi. Jos äänimäärät ovat yhtä suuret, valtio
neuvosto määrää vaalin tuloksen arvalla. Vaa
lin tuloksen todettuaan valtioneuvosto ilmoit
taa tästä presidentiksi valitulle sekä antaa pre
sidentinvaalin tuloksesta kuulutuksen, joka 
julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Kuu
lutuksessa on mainittava kummankin ehdok
kaan toisessa vaalissa koko maassa saamien 
äänien määrä. 

5 luku 

Erinäisiä säännöksiä 

28 § 
Milloin valtioneuvosto on hallitusmuodon 23 

c §:n 1 momentin nojalla määrännyt ryhdyttä
väksi uudelleen toimenpiteisiin presidentin va
litsemiseksi, on oikeusministeriön kiireellisesti 
ilmoitettava tästä vaalipiirien keskuslautakun
nille, ulkoasiainministeriölle ja posti- ja tele
hallitukselle, joiden on huolehdittava siitä, että 
tieto välitetään viipymättä edelleen muille vaa
liviranomaisille, sekä väestörekisterikeskuksel
le. 

Vaali viranomaisten, väestörekisterikeskuk
sen ja rekisteritoimistojen on keskeytettävä 
valmistavat toimenpiteet vaalia varten sekä 
vaaliviranomaisten on jätettävä tekemättä lais
sa edellytetyt päätökset ja suorittamatta sääde
tyt toimenpiteet. Oikeusministeriö antaa tar
kemmat määräykset 1 momentissa tarkoitetus
ta valtioneuvoston päätöksestä aiheutuvista vi
ranomaisten toimenpiteistä sekä vaalissa käy
tettävien ja käytettyjen asiakirjojen käsittelys
tä. Oikeusministeriö antaa tarvittaessa ohjeet 
määräysten soveltamisesta. 
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29 § 
Mitä kansanedustajain vaaleja varten on 

säädetty, on soveltuvin osin voimassa vaalin 
tuloksen tiedottamisesta, jollei 14, 21, 22 tai 
27 §:ssä ole toisin säädetty, samoin kuin äänes
tyslippujen ja laskelmien säilyttämisestä sekä 
vaalipiirin keskuslautakunnan kokouksista, 
pöytäkirjasta ja toimituskirjoista, vaaliviran
omaisten vastuusta, vaalikustannuksista ja vir
kalähetysoikeudesta sekä määräpäivän sattu
misesta pyhäpäiväksi tai arkilauantaiksi. 

30 § 
Helsingin kaupungin vaalipiirin keskuslauta

kunnan 21 §:n 1 momentissa ja 27 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettuun päätökseen samoin kuin 
vaalipiirien keskuslautakuntien vaalin tuloksen 
vahvistamista koskeviin päätöksiin ei saa ha
kea muutosta valittamalla. 

31 § 
Joka houkuttelemalla tai painostamaila häi

ritsee vaalivapautta, on tuomittava vaalivapau
den häiritsemisestä vankeuteen enintään kol
meksi kuukaudeksi. Jos vaalivapauden häirit-

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1988 

semisessä käytetään väkivaltaa tai uhkausta, 
rikoksentekijä on tuomittava vankeuteen vä
hintään yhdeksi kuukaudeksi ja enintään yh
deksi vuodeksi. 

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

32 § 
Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän lain 

soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministe
riö. 

33 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuu

ta 19 . Lailla kumotaan tasavallan presiden
tin valitsemisesta 26 päivänä kesäkuuta 1987 
annettu laki (574/87) siihen tehtyine muutoksi
neen. 

Jos presidentin valitseminen joudutaan suo
rittamaan ennen kuin 90 päivää on kulunut 
tämän lain voimaantulosta, on kuitenkin sovel
lettava 1 momentissa mainittua kumottua la
kia. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Matti Louekoski 
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Liite 

1. 
Laki 

Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, 

muutetaan Suomen Hallitusmuodon 23 ja 24 §, 25 §:n 1 momentti, 27 §, 34 §:n 3 momentti ja 
36 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 23 ja 24 § 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (573/87), 
25 §:n 1 momentti 9 päivänä marraskuuta 1956 annetussa laissa (588/56) sekä 27 §ja 36 §:n 2 
momentti 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (575/87), ja 

lisätään lakiin uusi 23 a-23 f ja 36 a-36 c § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

n§ n§ 
Tasavallan presidentin valitsee Suomen kan- Tasavallan presidentin valitsee Suomen kan-

sa syntyperäisten Suomen kansalaisten joukos- -- sa välittömällä vaalil/a syntyperäisistä Suomen 
ta aina kuudeksi vuodeksi. (1 mom.) kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimi

kaudeksi. 

Oikeus asettaa ehdokas presidentiksi on re
kisteröidyllä puolueella, jonka ehdokaslistalta 
on viimeksi toimitetuissa kansanedustajain 
vaaleissa valittu vähintään yksi kansanedus
taja, taikka kahdellakymmenellätuhannella 
vaalioikeutetulla henkilöllä, jotka ovat sopi
neet yhteisen ehdokkaan asettamisesta. Puolu
eella on oikeus asettaa kuolleen tai pysyvästi 
estyneeksi tulleen presidenttiehdokkaansa si
jaan uusi ehdokas. (2 mom.) 

Jos vain yksi ehdokas on asetettu, tulee hän 
ilman vaalia presidentiksi. (3 mom.) 

Milloin ehdokkaita on asetettu useampia 
kuin yksi, toimitetaan tammikuun viimeisenä 
sunnuntaina ja seuraavana maanantaina presi
dentin välitön vaali ja 301 valitsijamiehen vaa
lit. Näissä vaaleissa on vaalioikeutetuil/a kum
massakin yksi ääni. Jos presidentin vaalissa 
joku ehdokkaista saa enemmän kuin puolet 
äänioikeuttaan käyttäneiden äänistä, on hänet 
valittu presidentiksi. Muussa tapauksessa on 
presidentti valitsijamiesten valittava. (4 mom.) 

Sama henkilö voidaan valita presidentiksi 
enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudek
si. 

23 a § 
Oikeus asettaa ehdokas presidentiksi on re

kisteröidyllä puolueella, jonka ehdokaslistalta 
on viimeksi toimitetuissa kansanedustajain 
vaaleissa valittu vähintään yksi kansanedus
taja, taikka kahdellakymmenellätuhannella 
vaalioikeutetulla henkilöllä, jotka ovat sopi
neet yhteisen ehdokkaan asettamisesta. 

23 b § 
Jos vain yksi ehdokas on asetettu, tulee hän 

ilman vaalia valituksi tasavallan presidentiksi. 
Milloin ehdokkaita on asetettu useampia 

kuin yksi, toimitetaan tammikuun kolmantena 
sunnuntaina presidentinvaali. Jos joku ehdok
kaista saa vaalissa enemmän kuin puolet anne
tuista äänistä, on hänet valittu tasavallan presi
dentiksi. 
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Voimassa oleva laki 

Milloin vaali on valitsijamiesten toimitetta
va, nämä kokoontuvat 15 päivänä helmikuuta 
pääministerin puheenjohdolla valitsemaan pre
sidentin. Vaalissa voidaan äänestää niitä eh
dokkaita, joiden valitsemiseksi tasavallan pre
sidentiksi on valittu ainakin yksi valitsijamies. 
Jos näistä ehdokkaista joku on kuollut tai 
tullut pysyvästi estyneeksi, on hänen valitsija
miehellään oikeus ilmoittaa pääministerille en
nen vaalin toimittamista uusi ehdokas. (5 
mom.) 

Jos valitsijamiesten toimittamassa vaalissa, 
joka toimitetaan umpilipuin, joku ehdokas saa 
enemmän kuin puolet annetuista äänistä, on 
hänet valittu. Muussa tapauksessa toimitetaan 
heti uusi vaali ja, jollei silloinkaan kukaan saa 
ehdotonta enemmistöä, vieläkin uusi vaali nii
den kahden ehdokkaan välillä, jotka toisessa 
vaalissa ovat saaneet suurimmat äänimäärät. 
Äänten jakautuessa tasan ratkaisee arpa. (6 
mom.) 

Ehdotus 

Jollei kukaan ehdokkaista ole saanut vaalis
sa enempää kuin puolet annetuista äänistä, 
toimitetaan uusi vaali ensimmäistä vaalia seu
raavana neljäntenä sunnuntaina. Uudessa vaa
lissa ovat ehdokkaina ne kaksi henkilöä, jotka 
ovat saaneet ensimmäisessä vaalissa suurimmat 
äänimäärät. Toisessa vaalissa enemmän ääniä 
saanut ehdokas on valittu tasavallan presiden
tiksi. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee arpa. 

23 c § 
Jos säädetyssä järjestyksessä ilmoitettu eh

dokas kuolee tai tulee pysyvästi estyneeksi 
ennen ensimmäisen vaalin vaalitoimituksen 
päättymistä, valtioneuvoston on todettuaan eh
dokkaan kuoleman tai estyneisyyden määrättä
vä, että presidentin valitsemiseen on niin pian 
kuin mahdollista ryhdyttävä uudelleen. Samoin 
on meneteltävä, jos niistä kahdesta ehdokkaas
ta, jotka ovat saaneet ensimmäisessä vaalissa 
eniten ääniä, jompikumpi kuolee tai tulee py
syvästi estyneeksi ennen toisen vaalin vaalitoi
mituksen päättymistä. Presidentin valitsemises
ta uudelleen on voimassa, mitä presidentin 
valitsemisesta on säädetty 23-23 b §:ssä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauk
sessa presidentin toimikausi jatkuu siihen saak
ka, kunnes presidentin valitseminen on toimi
tettu uudelleen ja näin valittu presidentti on 
ryhtynyt toimeensa. 
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Voimassa oleva laki 

Jos eduskunnan jäsen valitaan presidentiksi, 
lakkaa hänen edustajantoimensa. Valtion vi
rassa oleva henkilö, joka valitaan presidentik
si, katsotaan virasta eronneeksi. (7 mom.) 

Vaalioikeudesta presidentin ja valitsijamies
ten vaaleissa sekä vaalikelpoisuudesta valitsija
mieheksi samoin kuin valitsijamiesten vaalien 
tavasta on voimassa, mitä vaalioikeudesta ja 
vaalikelpoisuudesta sekä vaalien tavasta on 
kansanedustajain vaaleja varten saädetty. Tar
kemmat säännökset presidenttiehdokkaiden ja 
valitsijamiesehdokkaiden asettamisesta sekä 
uuden presidenttiehdokkaan asettamisesta 
kuolleen tai pysyvästi estyneeksi tulleen ehdok
kaan sijaan samoin kuin presidentin valitsemi
sessa noudatettavasta menettelystä annetaan 
lailla. (8 mom.) 

24 § 
Presidentti astuu toimeensa valitsemista seu

raavan maaliskuun 1 päivänä ja antaa silloin 
eduskunnan edessä seuraavan juhlallisen va
kuutuksen: 

"Minä N.N., jonka Suomen kansa on valin
nut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuu
tan, että minä presidentintoimessani tulen vil
pittömästi ja uskollisesti noudattamaan ja voi
massa pitämään tasavallan valtiosääntöä ja 

Ehdotus 

23 d § 
Jos eduskunnan jäsen valitaan presidentiksi, 

lakkaa hänen edustajantoimensa siitä päivästä, 
jolloin hän ryhtyy presidentin toimeen. Tultu
aan valituksi presidentiksi hän ei kuitenkaan 
saa osallistua valtiopäivätoimiin. 

Valtioneuvoston jäsen tai valtion virassa ole
va henkilö, joka valitaan presidentiksi, katso
taan tehtävästään tai virastaan eronneeksi 1 
momentissa säädetystä ajankohdasta. Tultuaan 
valituksi presidentiksi ministeri ei kuitenkaan 
saa hoitaa hänelle ministerinä kuuluvia tehtä
viä eikä valtion virassa oleva henkilö hoitaa 
virkaansa. Hän on kuitenkin oikeutettu siihen 
palkkioon tai palkkaan, joka hänelle valtio
neuvoston jäsenenä tai virkamiehenä kuuluu, 
kunnes hän ryhtyy presidentin toimeen. 

23 e § 
Vaalioikeudesta presidentinvaalissa on voi

massa, mitä vaalioikeudesta on kansanedus
tajain vaaleja varten säädetty. 

Lailla säädetään osallistumisesta presidentin
vaaliin ennakolta. Tarkemmat säännökset eh
dokkaan asettamisesta vaaliin sekä presidentin 
valitsemisessa noudatettavasta menettelystä an
netaan lailla. 

23 f § 
Presidentti ryhtyy toimeensa valitsemista 

seuraavan maaliskuun 1 päivänä. 
Edellä 23 c §:n 1 momentissa tarkoitetun 

määräyksen johdosta toimitetussa uudessa pre
sidentinvaalissa valittu presidentti ryhtyy toi
meensa kolmantena päivänä siitä, kun hänen 
on todettu tulleen valituksi tasavallan presiden
tiksi. 

24 § 
Ryhtyessään toimeensa presidentti antaa 

eduskunnan edessä seuraavan juhlallisen va
kuutuksen: 

"Minä N.N., jonka Suomen kansa on valin
nut Suomen tasavallan presidentiksi, vakuu
tan, että minä presidentintoimessani tulen vil
pittömästi ja uskollisesti noudattamaan ja voi
massa pitämään tasavallan valtiosääntöä ja 
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Voimassa oleva laki 

lakeja sekä kaikin voimin edistämään Suomen 
kansan menestystä." 

25 § 
Presidentin ollessa estyneenä hoitaa hänen 

tehtäviään pääministeri ja tämänkin ollessa 
estyneenä se ministeri, joka, sen mukaan kuin 
jäljempänä 39 §:ssä säädetään, on pääministe
rin sijaisena. Jos presidentin este on pysyväi
nen, valittakoon niin pian kuin mahdollista 
uusi presidentti, joka ryhtyy toimeensa heti 
vaalin jälkeen. 

27 § 
Presidentin asiana on kutsua eduskunta yli

määräisille valtiopäiville, antaa määräys kan
sanedustajain vaalien toimittamisesta, avata 
valtiopäivät ja julistaa säännönmukaisen vaali
kauden lopussa eduskunnan työ päättyneeksi 
siltä vaalikaudelta sekä määräämällä uudet 
vaalit toimitettaviksi hajottaa eduskunta. 

Ehdotus 

lakeja sekä kaikin voimin edistämään Suomen 
kansan menestystä." 

25 § 
Presidentin ollessa estyneenä hoitaa hänen 

tehtäviään pääministeri ja tämänkin ollessa 
estyneenä se ministeri, joka, sen mukaan kuin 
39 §:ssä säädetään, on pääministerin sijaisena. 
Jos presidentti kuolee tai tulee pysyvästi esty
neeksi kesken toimikautensa taikka presiden
tiksi valittu kuolee tai tulee pysyvästi estyneek
si valitsemisensa jälkeen, mutta ennen kuin on 
ryhtynyt toimeensa, on niin pian kuin mahdol
lista valittava uusi presidentti. Tämän toimeen 
ryhtymisestä on voimassa, mitä 23 f §:n 2 mo
mentissa on säädetty. 

27 § 
Presidentin asiana on kutsua eduskunta yli

määräisille valtiopäiville, avata valtiopäivät ja 
julistaa säännönmukaisen vaalikauden lopussa 
eduskunnan työ päättyneeksi siltä vaalikaudel
ta. 

Pääministerin esityksestä presidentti voi 
eduskunnan eri ryhmiä kuultuaan hajottaa 
eduskunnan määräämällä uudet vaalit toimitet
taviksi. 

34 § 

Jos presidentin päätös koskee koko valtio
neuvostoa, varmentaa sen asianomainen valtio
neuvoston esittelijä. 

Jos presidentin päätös koskee koko valtio
neuvostoa tai on tehty 36 c §:n 3 momentin 
mukaisesti, varmentaa sen asianomainen val
tioneuvoston esittelijä. Kuitenkin 36 b §:ssä 
tarkoitetun päätöksen varmentaa esittelemis
sään asioissa pääministeri. 

36 § 

Valtioneuvoston jäseniksi kutsuu presidentti 
rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja syntyperäi
siä Suomen kansalaisia. Valtioneuvoston ko
koonpanon merkittävästi muuttuessa on edus
kunnan puhemiestä ja eduskunnan eri ryhmiä 
kuultava sekä eduskunnan oltava koolla 

Valtioneuvoston jäseniksi kutsuu presidentti 
rehellisiksi ja taitaviksi tunnettuja Suomen 
kansalaisia. Valtioneuvoston kokoonpanon 
merkittävästi muuttuessa on eduskunnan puhe
miestä ja eduskunnan eri ryhmiä kuultava sekä 
eduskunnan oltava koolla. 

36 a § 
Järjestäydyttyään valtioneuvoston on viivy

tyksettä annettava toimintasuunnitelmansa tie-
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

donantona eduskunnalle. Samoin on menetel
tävä valtioneuvoston kokoonpanon merkittä
västi muuttuessa. 

36 b § 
Valtioneuvoston tai sen }asenen, joka on 

saanut eduskunnalta epäluottamuslauseen, on 
pyydettävä eroa tehtävistään. Eron myöntää 
presidentti. 

Presidentti voi myöntää eron valtioneuvos
tolle tai sen jäsenelle myös muusta kuin 1 
momentissa tarkoitetusta syystä esitetystä 
eronpyynnöstä tai pääministerin niin esittäessä. 

36 c § 
Presidentti tekee päätöksensä eron myöntä

misestä valtioneuvostolle tai sen jäsenelle pää
ministerin esittelystä. 

Pääministerin on esitettävä presidentille asia, 
joka koskee eron myöntämistä valtioneuvos
tolle tai sen jäsenelle eduskunnalta saadun 
epäluottamuslauseen johdosta silloinkin, kun 
eroa ei ole pyydetty. 

Jos pääministeri ei esitte/e 2 momentissa 
tarkoitettua asiaa, presidentti myöntää eron 
ilman esittelyä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 . 

Jos tasavallan presidentin valitseminen jou
dutaan suorittamaan ennen kuin 90 päivää on 
kulunut tämän lain voimaantulosta, on kuiten
kin sovellettava tämän lain voimaan tullessa 
voimassa ollutta lakia. 

Tasavallan presidentin uudelleen valintaa 
koskevaa 23 §:n 2 momenttia sovellettaessa ei 
oteta lukuun niitä toimikausia, jotka ovat 
päättyneet ennen lain voimaantuloa. 
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2. 
Laki 

valtiopäiväjärjestyksen 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä 
tavalla, muutetaan valtiopäiväjärjestyksen 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 18 päivänä 
maaliskuuta 1983 annetussa laissa (278/83), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

3 § 

Tasavallan presidentillä on oikeus, jos hän 
havaitsee sen tarpeelliseksi, määrätä uudet vaa
lit toimitettaviksi ennen 1 momentissa tarkoite
tun säännönmukaisen vaalikauden päättymis
tä. Näitä vaaleja lähinnä seuraavat vaalit toi
mitetaan säännönmukaisen vaalikauden samal
la päättyessä neljäntenä vuonna edellisten vaa
lien toimittamisesta, jollei eduskuntaa sitä en
nen uudelleen hajoteta. 

6 381503C 

Ehdotus 

Tasavallan presidentillä on oikeus, niin kuin 
hallitusmuodossa on säädetty, määrätä uudet 
vaalit toimitettaviksi ennen 1 momentissa tar
koitetun säännönmukaisen vaalikauden päätty
mistä. Näitä vaaleja lähinnä seuraavat vaalit 
toimitetaan säännönmukaisen vaalikauden sa
malla päättyessä neljäntenä vuonna edellisten 
vaalien toimittamisesta, jollei eduskuntaa sitä 
ennen uudelleen hajoteta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 




