
1990 vp. - HE n:o 3 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanedustajain vaa
leista annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Valtiollisissa vaaleissa noudatettavaa vaali
piirijakoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
Kylmäkosken kunta, Toijalan ja Valkeakosken 
kaupungit sekä Viialan kunta siirretään Hä
meen läänin eteläisestä Hämeen läänin pohjoi
seen vaalipiiriin. 

Lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voi
maan siten, että seuraavat säännönmukaiset, 
vuonna 1991 toimitettavat kansanedustajain 
vaalit voitaisiin toimittaa uuden vaalipiirijaon 
mukaisesti. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Voimassa oleva vaalipiirijako ja edusta
janpaikat vaalipiireittäin 

Valtiopäiväjärjestyksen 4 §:n mukaan maa 
on eduskuntavaaleja varten jaettava vähintään 
12 ja enintään 18 vaalipiiriin. Paikallisolojen 
niin vaatiessa voidaan lisäksi muodostaa jokin 
tai joitakin vaalipiirejä ainoastaan yhden edus
tajan valitsemista varten. 

Näistä yhdessä, Ahvenanmaan maakunnan 
vaalipiirissä, valitaan aina yksi edustaja. Loput 
199 edustajanpaikkaa jaetaan muiden vaalipii
rien kesken niissä vaalivuotta edeltävän vuoden 
alussa asuneiden Suomen kansalaisten määrien 
mukaisessa suhteessa. Paikkojen jaon vaalipii
rien kesken toimittaa valtioneuvosto hyvissä 
ajoin ennen vaaleja. 

Kansanedustajain vaaleista annetun lain 
(391/69) 1 §:n mukaan vaalipiirejä on 15. 

Vuoden 1987 eduskuntavaaleja varten tehtiin 
päätös edustajanpaikkojen jaosta vaalipiirien 
kesken 18 päivänä syyskuuta 1986. Paikat 
määrättiin tuolloin jaettaviksi seuraavasti: 

Helsingin kaupungin vaalipiiri ........................................... . 20 edustajaa 
Uudenmaan läänin vaalipiiri ............................................. . 29 , 
Turun läänin eteläinen vaalipiiri ......................................... . 17 , 
Turun läänin pohjoinen vaalipiiri ........................................ . 12 , 
Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri ....................................... . 15 , 
Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri ...................................... . 13 , 
Kymen läänin vaalipiiri .................................................. . 14 
Mikkelin läänin vaalipiiri ................................................ . 8 , 
Kuopion läänin vaalipiiri ................................................ . 10 , 
Pohjois-Karjalan läänin vaalipiiri ........................................ . 7 , 
Vaasan läänin vaalipiiri .................................................. . 18 , 
Keski-Suomen läänin vaalipiiri ........................................... . 10 , 
Oulun läänin vaalipiiri ................................................... . 18 , 
Lapin läänin vaalipiiri ................................................... . 8 , 
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri ..................................... . 1 edustaja 
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Vuoden 1991 eduskuntavaalien paikkajako 
määräytyy vuoden 1990 alun asukasmäärien 
mukaisessa suhteessa. Päätöksen perusteina 
olevat asukasmäärät ovat saatavissa ensi tou
kokuun jälkeen. 

Vaalilakien tarkistamistaimikunta on mietin
nössään (komiteanmietintö 1989:38) esittänyt 
tilastokeskuksen väestöennusteeseen perus
tuvan arvion siitä, minkälainen olisi paikkaja
ko vaalipiireittäin vuonna 2000. Laskelmissa 
on lähdetty siitä, että vaalipiirijako olisi sama 
kuin vuoden 1987 eduskuntavaaleissa, joskin 
Someron kunnan siirtyminen vuoden 1990 
alusta lukien Hämeen läänistä Turun ja Porin 
lääniin on otettu huomioon. Tämän arvion 
mukaan edustajanpaikat säilyisivät ennallaan 
lukuun ottamatta Uudenmaan läänin vaalipii
riä, jonka paikkamäärä nousisi kolmella sekä 
Hämeen läänin eteläistä, Kymen läänin ja Ou
lun läänin vaalipiiriä, joiden paikkamäärät pie
nenisivät yhdellä. 

Tasavallan presidentin välittömässä vaalissa 
ja valitsijamiesten vaaleissa noudatetaan tasa
vallan presidentin valitsemisesta annetun lain 
(574/87) 2 §:n mukaan samaa vaalipiirijakoa 
kuin kansanedustajain vaaleissa. Muissa vaali
piireissä paitsi Ahvenanmaan maakunnan vaa
lipiirissä valitaan 300 valitsijamiestä (3 §). Näi
den paikat jaetaan vaalipiirien kesken vastaa
vin perustein ja tavoin kuin edustajanpaikat 
eduskuntavaaleja varten (4 §). Ahvenanmaan 
maakunnan vaalipiirissä valitaan lain 3 §:n 
mukaan yksi valitsijamies. Tasavallan presi
dentin välittömässä vaalissa ei vaalipiirijaolla 
ole vaalin lopputuloksen kannalta merkitystä. 

Hallitus on vuonna 1988 antanut eduskun
nalle esityksen tasavallan presidentin vaalita
van muuttamisesta kokonaan suoraksi kansan
vaaliksi (hall. es. 232/1988 vp.). Jos ehdotettu 
lainmuutos toteutuu, vaalipiirijako menettää 
kokonaan merkityksensä tasavallan presidentin 
vaalin lopputuloksen kannalta. 

1.2. Vaalipiirijakoa muutettaessa huomioon 
otettavia periaatteita 

Alueellisen edustavuuden periaate on koko 
vaalipiirijaon perimmäinen tausta-ajatus. Kun
kin alueen erityisalasuhteet tulee ottaa vaalipii
rien rajoista päätettäessä huomioon. Äänestä
jien tulee myös voida kokea vaalipiirinsä eh
dokkaat omikseen. Tämän vuoksi on muun 

muassa syytä edelleen säilyttää sellaiset asukas
luvultaan pienet vaalipiirit kuin esimerkiksi 
Mikkelin, Pohjois-Karjalan ja Lapin läänin 
vaalipiirit. 

Toisena vaalipiirien rajojen määrittelyn yh
teydessä huomioon otettavana periaatteena on 
pidettävä sitä, että mahdollisuuksien mukaan 
seurataan muuta hallinnollista jaotusta. Huo
mioon on tällöin otettava sekä valtionhallin
non että kunnallishallinnon paikallisten ja alu
eellisten yksiköiden rajat. Selvää on, että kun
taa ei saa jakaa kahteen eri vaalipiiriin. Vaali
piirijaon on myös, useista vaalien tekniseen 
toteuttamiseen liittyvistä käytännöllisistä syis
täkin, noudatettava läänijakoa. Läänejä voi
daan kuitenkin jakaa useampiin vaalipiireihin, 
kuten on menetelty tähänkin asti esimerkiksi 
Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen 
läänien suhteen. Sen sijaan samaan vaalipiiriin 
ei voida ottaa kuntia eri lääneistä. 

Kolmas periaate, johon vaalipiirijaosta pää
tettäessä on kiinnitettävä huomiota, on kun
nallisen itsehallinnon periaate. Tämä hallitus
muotoon kirjattu kunnallishallinnon perusperi
aate tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että kun
kin kunnan oma kanta on mahdollisuuksien 
mukaan otettava huomioon päätettäessä, mi
hin vaalipiiriin kunta kuuluu. 

Vielä on vaalipiirien rajoista päätettäessä 
otettava huomioon se, miten suunniteltu muu
tos vaikuttaa suhteellisuuden toteutumisen vaa
lijärjestelmässä. Pienissä vaalipiireissä vaikeut
taa niin sanottu piilevä äänikynnys tehokkaasti 
pienten äänestäjäryhmien ehdokkaiden valituk
si tuloa. Suurissa vaalipiireissä suhteellisuuden 
toteutumisen aste on huomattavasti korkeam
pi. 

Vaikka mainitut periaatteet ovatkin osittain 
eri suuntiin vaikuttavia, vasta niiden samanai
kainen huomioon ottaminen voi johtaa perus
teltuun ratkaisuun vaalipiirien rajoja muutetta
essa. 

1.3. Ehdotus eräiden kuntien siirtämisestä 
Hämeen läänin eteläisestä Hämeen 
läänin pohjoiseen vaalipiiriin 

Pirkanmaan maakuntaliiton tekemästä aloit
teesta on vuodesta 1988 alkaen ollut esillä 
kysymys Toijalan ja Valkeakosken kaupunkien 
sekä Kylmäkosken, Urjalan ja Viialan kuntien 
siirtämisestä Hämeen läänin eteläisestä vaali-
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piiristä Hämeen läänin pohjoiseen vaalipiiriin. 
Maakuntaliitto on lisäksi esittänyt, että ryhdyt
täisiin valmisteluihin myös kymmenen Turun 
ja Porin läänin kunnan siirtämiseksi Hämeen 
läänin pohjoiseen vaalipiiriin. Tavoitteena 
maakuntaliitolla on uusi Pirkanmaan vaalipii
ri, mutta tämä nimi vaalipiirille tulisi maakun
taliiton mielestä antaa vasta, kun myös maini
tut Turun ja Porin läänin kunnat on liitetty 
laajentuvaan vaalipiiriin. 

Viimeksi mainitun ehdotuksen toteuttaminen 
ei ole mahdollista muuttamatta samalla huo
mattavasti vaalijärjestelmän teknistä perus
rakennetta. Kuten edellä on todettu, muutok
sia vaalipiirien rajoihin tulisi toteuttaa vain 
läänien rajojen puitteissa. Sen sijaan maakun
taliiton ensiksi mainitun ehdotuksen toteutta
miselle ei ole teknisiä eikä periaatteellisia estei
tä. 

Siirrettäviksi ehdotettuja Hämeen läänin 
kuntia on maakuntaliiton aloitteen johdosta 
kuultu ja niistä neljä, Toijalan ja Valkeakos
ken kaupunki sekä Kylmäkosken ja Viialan 
kunta ovat ilmaisseet halukkuutensa vaalipiirin 
vaihtamiseen. Kirjeessään valtioneuvostolle 3 
päivältä marraskuuta 1989 nämä kunnat ovat 
itsekin tehneet vastaavan esityksen. Sen sijaan 
Urjalan kunta on ilmoittanut, että se ei halua 
tulla siirretyksi Hämeen läänin pohjoiseen vaa
lipiiriin. 

Vaalipiirin vaihtamiseen halukkaat kunnat 
ovat kaikki pitäneet tärkeänä sitä, että kuntia 
vaalipiirien rajasta päätettäessä käsitellään yh
tenä kokonaisuutena. Lausunnoissa koroste
taan lisäksi hallinnollisia, taloudellisia ja kun
talaisten asioimiseen liittyviä yhteyksiä Tampe
reen suuntaan ja kuntien kuulumista Etelä-Pir
kanmaan alueeseen. Kun otetaan huomioon 
tämä ja myös Pirkanmaan maakuntaliiton 
kanta asiaan, voidaan katsoa, että alueellisen 
edustavuuden periaate tulee riittävästi huo
mioon otetuksi, jos ehdotettu muutos toteute
taan. 

Muun hallinnollisen jaotuksen huomioon ot
tamisen osalta voidaan ensinnäkin viitata sii
hen jo edellä lausutustakin ilmenneeseen perus
lähtökohtaan, että vaalipiirien rajojen muutok
set toki ovat mahdollisia läänin sisäisesti, mi
käli tähän muutoin on perusteita. Valtion 
muun alue- ja paikallishallinnon osalta sen 
sijaan on esitettävissä sekä kuntien siirtoa 
puoltavia että sitä vastustavia näkökohtia. 
Hallinnollinen jaotus vaihtelee suuresti ja mai
nitut kunnat ovat monessa tapauksessa samas-

sa piirissä niin hyvin Hämeen läänin eteläiseen 
kuin sen pohjoiseenkin vaalipiiriin kuuluvien 
kuntien kanssa. Kuntainliittojen toimialueiden 
sen sijaan voitaneen katsoa jossakin määrin 
enemmän puoltavan kysymyksessä olevien 
kuntien siirtoa. 

Valtioneuvostolle tekemässään esityksessä 
kunnat ovat nimenomaisesti vedonneet kuntien 
itsehallintoon esittämänsä siirtopäätöksen tu
eksi. Vaikka päätöksiä asiasta ei olekaan kai
kissa kunnissa tehty yksimielisesti, päätökset 
on kuitenkin kussakin kunnassa tehty kunnalli
sen kansanvallan mukaista päätöksentekome
nettelyä noudattaen ja ne ovat kaikilta osiltaan 
yksiselitteisiä. 

Tarkasteltaessa kysymystä siitä, miten mah
dollinen siirtopäätös vaikuttaisi edustajanpaik
kojen määrään ja tätä kautta suhteellisuuden 
toteutumiseen vaaleissa, on, vaikkakaan vuo
den 1990 alun tilanteen mukaisia asukasluku
tietoja ei vielä olekaan käytettävissä, suurella 
todennäköisyydellä pääteltävissä, että mainit
tujen neljän kunnan siirtäminen Hämeen lää
nin pohjoiseen vaalipiiriin nostaisi piirin edus
tajanpaikkojen määrän vuoden 1991 eduskun
tavaaleissa 13:sta 14:ään. Myös 15. paikka on 
kuitenkin lähellä. Vastaavasti on pääteltävissä, 
että Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri menet
täisi siirron tapahtuessa 14:nnenkin edustajan
paikkansa, joten sieltä siis valittaisiin vain 13 
kansanedustajaa. Edustajanpaikkojen määrää 
yhdellä vähentävästi vaikuttaa tässä vaalipiiris
sä jo tapahtunut Someron kunnan siirtyminen 
Turun läänin eteläiseen vaalipiiriin. 

Kun Toijalan ja Valkeakosken kaupungit 
sekä Kylmäkosken ja Viialan kunnat ovat itse 
esittäneet kuntien siirtämistä Hämeen läänin 
eteläisestä Hämeen läänin pohjoiseen vaalipii
riin ja kun siirtoa edellä esitettyjen periaatteel
listen seikkojen valossa on pidettävä sekä mah
dollisena että myös tarkoituksenmukaisena, 
ehdotetaan, että kuntien esittämä siirto toteu
tettaisiin. Tämä edellyttäisi kansanedustajain 
vaaleista annetun lain 1 §:n 1 momentin 6 ja 7 
kohdan muuttamista. Lakiteknisesti muutos 
toteutettaisiin siten, että laissa nykyiseen ta
paan lueteltaisiin nimeltä ne kunnat, joiden 
rajat ovat vaalipiirien rajana. Hämeen läänin 
eteläisen vaalipiirin osalta poistuisivat luet
telosta Kylmäkosken ja Viialan kunnat sekä 
Valkeakosken kaupunki ja luetteloon lisättäi
siin niiden sijasta vaalipiirin uudeksi rajakun
naksi tuleva Kaivalan kunta. Hämeen läänin 
pohjoisen vaalipiirin osalta taas poistuisivat 
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rajakuntien luettelosta Lempäälän ja Kangasa
lan kunnat ja luetteloon tulisivat uusina kunti
na Kylmäkosken kunta ja Toijalan ja Valkea
kosken kaupungit. 

2. Esityksen valmistelu 

Edellä mainittua Pirkanmaan maakuntalii
ton aloitetta on käsitelty oikeusministeriön 8 
päivänä joulukuuta 1988 asettamassa vaalila
kien tarkistamistoimikunnassa. Asiaa käsitel
lessään toimikunta kuuli asiantuntijana Hä
meen läänin maaherraa Risto Tainiota sekä 
pyysi lausunnot kaikilta viideltä aloitteessa tar
koitetulta kunnalta ja Hämeen maakuntaliitol
ta. Lisäksi toimikunta sai asiassa eräitä muita 
kirjelmiä. 

Toimikunta katsoi mietinnössään, että ot
taen huomioon alueellisen edustuksen ja kun
nallisen itsehallinnon periaatteet siirto voisi 
olla perusteltua. Vedoten siihen, että esille 
tullut ehdotus kuitenkin liittyy laajempaan ky
symykseen hallinnollisen jaotuksen kehittämi
sestä, toimikunta päätti olla tekemättä ehdo
tusta asiassa. 

Kuntien valtioneuvostolle osoittaman edellä 
mainitun kirjeen johdosta esitys on valmisteltu 
oikeusministeriössä virkatyönä. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksen toteuttamisella ei ole taloudellisia 
vaikutuksia. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksyt
ty ja vahvistettu, jotta uutta vaalipiirijakoa 
voitaisiin soveltaa jo seuraavissa säännönmu
kaisissa, vuonna 1991 toimitettavissa eduskun
ta vaaleissa. 

Siltä varalta, että tasavallan presidentin 
määräyksestä olisi toimitettava eduskuntavaalit 
tai että jouduttaisiin suorittamaan presidentin 
valitseminen ennen kuin 90 päivää on kulunut 
lain voimaan tulosta, ehdotetaan säädettäväk
si, että tällöin sovellettaisiin vielä aikaisempaa 
lakia. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kansanedustajain vaaleista annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansanedustajain vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 
1969 annetun lain (391169) 1 §:n 1 momentin 6 ja 7 kohta, sellaisina kuin ne ovat 9 päivänä 
marraskuuta 1973 annetussa laissa (808/73), näin kuuluviksi: 

1 § 
Eduskunnan valitsemista varten valtiopäivil

le maa on jaettu seuraaviin vaalipiireihin: 

6. Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri, johon 
kuuluvat Urjalan, Kalvolan, Hattulan, Hau
hon, Lammin ja Padasjoen kunnat sekä niiden 
eteläpuolella olevat osat Hämeen lääniä; 

7. Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri, jo
hon kuuluvat Vesilahden ja Kylmäkosken kun
nat, Toijalan ja Valkeakosken kaupungit, Päl
käneen, Luopioisten ja Kuhmalahden kunnat 
sekä niiden pohjoispuolella olevat osat Hä
meen lääniä; 

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 1990 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 . 

päivänä 

Jos tasavallan presidentin määräyksestä on 
toimitettava kansanedustajain vaalit tai jos 
joudutaan valitsemaan tasavallan presidentti 
ennen kuin 90 päivää on kulunut tämän lain 
voimaantulosta, on kuitenkin sovellettava tä
män lain voimaan tullessa voimassa ollutta 
lakia. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Matti Louekoski 
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Liite 

Laki 
kansanedustajain vaaleista annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kansanedustajain vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 
1969 annetun lain (391169) 1 §:n 1 momentin 6 ja 7 kohta, sellaisina kuin ne ovat 9 päivänä 
marraskuuta 1973 annetussa laissa (808/73), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 
Eduskunnan valitsemista varten valtiopäivil

le maa on jaettu seuraaviin vaalipiireihin: 

6. Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri, johon 
kuuluvat Urjalan, Kylmäkosken ja Viialan 
kunnat, Valkeakosken kaupunki, Hattulan, 
Hauhon, Lammin ja Padasjoen kunnat sekä 
niiden eteläpuolella olevat osat Hämeen lääniä; 

7. Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri, jo
hon kuuluvat Vesilahden, Lempäälän, Kangas
alan, Pälkänee, Luopioisten ja Kuhmalah
den kunnat sekä niiden pohjoispuolella olevat 
osat Hämeen lääniä; 

6. Hämeen läänin eteläinen vaalipiiri, johon 
kuuluvat Urjalan, Kalvolan, Hattulan, Hau
hon, Lammin ja Padasjoen kunnat sekä niiden 
eteläpuolella olevat osat Hämeen lääniä; 

7. Hämeen läänin pohjoinen vaalipiiri, jo
hon kuuluvat Vesilahden ja Kylmäkosken kun
nat, Toijalan ja Valkeakosken kaupungit, Päl
käneen, Luopioisten ja Kuhmalahden kunnat 
sekä niiden pohjoispuolella olevat osat Hä
meen lääniä; 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 19 

Jos tasavallan presidentin määräyksestä on 
toimitettava kansanedustajain vaalit tai jos 
joudutaan valitsemaan tasavallan presidentti 
ennen kuin 90 päivää on kulunut tämän lain 
voimaantulosta, on kuitenkin sovellettava tä
män lain voimaan tullessa voimassa ollutta 
lakia. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 


