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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanedustajain 
vaaleista annetun lain ja kunnallisvaalilain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että vaaleissa ja neu
voa-antavissa valtiollisissa kansanäänestyksissä 
voitaisiin äänestää ennakolta myös Posti- ja 
telelaitoksen järjestämissä asetuksella määrät
tävissä tilapäisissä ennakkoäänestyspaikoissa. 
Näistä suurin osa olisi asiamiesposteissa. Tila
päiset ennakkoäänestyspaikat korvaisivat osan 
postin toimipaikkaverkoston uudelleenjärjeste
lyn yhteydessä poistuneista ennakkoäänestys-

paikkoina toimineista postitoimipaikoista. Li
säksi ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluon
teisia muutoksia, jotka koskevat ennakkoää
nestyksessä annettujen äänestyslippujen tarkas
tamista sekä ilmoitusta ennakkoäänestyksen 
vaalitoimitsijoista. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
siten, että ne olisivat sovellettavissa jo vuoden 
1992 kunnallisvaaleissa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Vaalilainsäädännön tarkistamisen tarve 

Vaaleja koskevaa lainsäädäntöä on viimeksi 
laajemmin muutettu vuonna 1990 annetuilla 
laeilla (432-437/90), jolloin muun muassa siir
ryttiin yksipäiväisiin vaaleihin. Nyt ehdotetta
viin muutoksiin ovat antaneet aihetta postin 
toimipaikkaverkossa tapahtuneet muutokset 
sekä kuntien keskusvaalilautakuntien ja postin 
vaaleissa saarnat kokemukset. 

Postin vähentäessä toimipaikkojaan on lak
kautettu 282 sellaista postitoimipaikkaa, jotka 
toimivat ennakkoäänestyspaikkoina viime 
eduskuntavaaleissa. Tämän johdosta on syytä 
ryhtyä toimenpiteisiin äänestäjien ennakkoää
nestysmahdollisuuksien riittävyyden varmista
miseksi näiden entisten postitoimipaikkojen 
toimialueella. 

Valtiollisissa vaaleissa ennakkoäänestyksessä 
annettuja äänestyslippuja on voitu alkaa tar
kastaa vaalipiirin keskuslautakunnassa vaali
päivänä jo kello 15, kun taas kuntien keskus-

320171M 

vaalilautakunnat ovat kunnallisvaaleissa voi
neet ryhtyä vastaavaan tehtävään vasta kello 
16 alkaen. Tästä aiheutuvan kohtuuttoman 
kiireen vähentämiseksi on syytä aikaistaa tar
kastamisen aloittamisaikaa myös kunnallisvaa
leissa. 

Posti- ja telelaitoksessa on aikaisemmissa 
vaaleissa koettu ongelmalliseksi se, että laitok
sen on lain mukaan jo pitkän aikaa ennen 
vaaleja ilmoitettava kunnan keskusvaalilauta
kunnalle, ketkä ennakkoäänestyksessä toimivat 
vaalitoimitsijoina kunnan alueella olevissa Pos
ti- ja telelaitoksen toimipaikoissa. Kokemus on 
osoittanut, että näihin ilmoituksiin on jouduttu 
tekemään jatkuvasti paljon korjauksia ja lisä
yksiä. Tästä aiheutuvan tarpeettoman työn 
välttämiseksi on harkittu aiheelliseksi ryhtyä 
toimenpiteisiin mainitun velvoitteen poistami
seksi. 

1.2. Ennakkoäänestys postissa 

Ennakkoäänestyksen suosio on vaali vaalilta 
lisääntynyt. Vuoden 1991 eduskuntavaaleissa 
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äänesti ennakkoon jo 1 135 259 äänioikeutet
tua. Kun äänestäneiden yhteismäärä oli 
2 776 984, oli ennakkoon äänestäneiden osuus 
siitä 40,9 prosenttia. Suurin osa ennakkoäänis
tä annettiin kotimaassa Posti- ja telelaitoksen 
toimipaikoissa. Postitoimipaikoissa äänestänei
den yhteismäärä oli 1 080 377, mikä vastaa 95,2 
prosenttia kaikista ennakkoon äänestäneistä. 

Ennakkoäänestyspaikoiksi oli näissä vaaleis
sa asetuksella määrätty 1 027 Posti- ja telelai
toksen toimipaikkaa. Näistä 282 on sittemmin 
postin toimipaikkaverkon uudelleenjärjestelyn 
yhteydessä lakkautettu. Lakkautetuissa ennak
koäänestyspaikoissa äänesti viime eduskunta
vaaleissa noin 51 000 äänestäjää eli noin 4, 7 
prosenttia kaikista postitoimipaikoissa ennak
koon äänestäneistä. 

Lakkautetuissa postitoimipaikoissa annettu
jen postipalvelujen korvaamiseksi on perustettu 
asiamiesposteja, joissa postipalveluista huoleh
tii postin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella 
useimmissa tapauksissa yksityinen elinkeinon
harjoittaja. Tällaisia asiamiesposteja on vuoden 
1991 lopussa ollut yhteensä 1 059. Edelleen on 
kehitetty postin jakelu verkkoa. Haja-asutusalu
eilla on kaikkiaan noin 500 autoilla ajettavaa 
postinjakelun linjaa, joilla jakelu ja muut pos
tipalvelut hoidetaan postilaatikoilla. Vuoden 
1991 eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaik
koina olleista Posti- ja telelaitoksen toimipai
koista 33 on korvattu tällaisella linjalla. 

Ennakkoäänestystä ei voimassa olevan lain 
mukaan voida järjestää sen enempää asiamies
posteissa kuin postin jakeluverkossakaan. Vain 
Posti- ja telelaitoksen omat toimipaikat voi
daan asetuksella määrätä ennakkoäänestyspai
koiksi. Näin ollen ennakkoäänestyspaikkoina 
toimineiden postitoimipaikkojen lakkauttami
nen heikentäisi niiden äänioikeutettujen mah
dollisuutta äänestää ennakolta, joilla on ollut 
tapana äänestää näissä ennakkoäänestyspai
koissa, jollei korvaavia ennakkoäänestysmah
dollisuuksia järjestetä. 

Lakkautettuja ennakkoäänestyspaikkoina 
toimineita postitoimipaikkoja on kaikkialla 
maassa. Tuntuvimmin äänestäjien ennakkoää
nestysmahdollisuudet heikkenisivät kuitenkin 
haja-asutusalueilla, etenkin Itä- ja Pohjois
Suomessa ja eräillä varuskuntapaikkakunnilla. 
Esimerkinomaisesti voidaan todeta, että Lapin 
läänissä olevan Ylitornion kunnan kymmenestä 
ennakkoäänestyspostista on poistunut seitse
män. Näissä äänesti viime eduskuntavaaleissa 
yhteensä 898 äänestäjää. Posti on laatinut 

tarkan selvityksen poistuvien ennakkoäänestys
toimipaikkojen olosuhteista. Siitä ilmenee 
muun muassa näissä toimipaikoissa äänestänei
den lukumäärä sekä toimipaikan etäisyys lä
himpään kuntakeskukseen ja postikonttoriin. 

Posti- ja telelaitoksen toimipaikkaverkoston 
merkitys ennakkoäänestyksen onnistumiselle 
on ollut keskeinen. Posti- ja telelaitos on 
toiminut aktiivisesti korvaavien ennakkoäänes
tysmahdollisuuksien suunnittelemiseksi. Postin 
ennakkoäänestyksen kehittämistyöryhmä on 
syksyllä 1991 tehnyt asiassa ehdotuksensa. Sen 
mukaan korvaavina ennakkoäänestyspaikkoina 
voitaisiin käyttää postin jakeluverkkoa ja tila
päisiä ennakkoäänestyspaikkoja. Työryhmän 
arvion mukaan autolla liikkuva postinjakaja 
voisi toimia vaalitoimitsijana kaikilla niillä 33 
linjalla, jotka ovat korvanneet poistuvan en
nakkoäänestyspostin. Sen sijaan ennakkoää
nestykseen saariston venelinjoilla työryhmä 
suhtautuu varauksellisesti. Se toteaa äänestyk
sen vaativan erityisjärjestelyjä ja varsinaisen 
äänestystapahtuman kestävän kauemmin kuin 
kiinteässä toimipaikassa, minkä lisäksi työryh
mä arvioi kustannusten äänestystapahtumaa 
kohti muodostuvan huomattavasti korkeam
miksi kuin kiinteässä toimipaikassa. Työryhmä 
arvioi tarvittavan noin 60 Posti- ja telelaitoksen 
tilapäistä ennakkoäänestyspaikkaa. Asiamies
postien mahdollisuuksista toimia ennakkoää
nestyspaikkoina posti on suorittanut erillisen 
selvityksen. Sen mukaan 36 asiamiespostia voi
si toimia tilapäisinä ennakkoäänestyspaikkoi
na. 

Aikaisemmista vaaleista saatujen kokemus
ten pohjalta on arvioitavissa, että ennakkoää
nestyksen suosio lisääntyy vielä nykyisestäkin. 
Tämän johdosta on ryhdyttävä toimenpiteisiin 
postin toimipaikkaverkossa toteutetun uudis
tuksen aiheuttaman ennakkoäänestyspaikkojen 
vajauksen poistamiseksi. Saaristoalueiden osal
ta tällaisia toimenpiteitä puoltaa myös saaris
ton kehityksen edistämisestä annetun lain 
(494/81) 6 §, jonka mukaan valtion ja kuntien 
on huolehdittava siitä, että saariston vakinai
sella väellä on käytettävissään saaristo-oloissa 
tarvittavat erityispalvelut kohtuullisin kustan
nuksin ja kohtuullisella etäisyydellä. 

Eräissä varuskunnissa on ollut käytössä en
nakkoäänestyspaikaksi määrätyn postitoimi
paikan tilapäisiä palvelupisteitä ennakkoäänes
tystä varten. Niissä on äänestyksen järjestämi
sestä vastannut tehtävään määrätty asianomai
sen postitoimipaikan vaalitoimitsijana toimiva 
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postivirkamies. Äänestys on tavallisesti kestä
nyt näissä palvelupisteissä vain yhden päivän. 
Tämänkaltaisia tilapäisiä ennakkoäänestys
paikkoja tulisi Posti- ja telelaitoksen voida 
käyttää tarpeen vaatiessa vastaisuudessakin en
nen kaikkea niillä varuskuntapaikkakunnilla, 
joista on poistunut ennakk_9äänestyspaikkana 
toiminut postitoimipaikka. Aänestys voisi niis
sä myös kestää laissa määrättyä yleistä ennak
koäänestysaikaa lyhyemmän ajan. Tällaiset ti
lapäiset ennakkoäänestyspaikat olisi asianmu
kaista vastaisuudessa määrätä asetuksella, josta 
myös poikkeava ennakkoäänestysaika kävisi 
ilmi. 

Tilapäisinä ennakkoäänestyspaikkoina tulisi 
voida käyttää myös niitä asiamiesposteja, jotka 
Posti- ja telelaitos katsoo tarkoitukseen sopi
viksi. Posti- ja telelaitoksen tulisi määrätä myös 
näihin ennakkoäänestyspaikkoihin vaalitoimit
sija, joka suostuu tehtävään ja joka voisi olla 
muukin kuin laitoksen virkamies, esimerkiksi 
asiamiespostin hoitaja. Vaalitoimitsijan tehtä
vän vastaanottamisesta olisi asianmukaista ni
menomaisesti sopia asianomaisen henkilön 
kanssa tähdentäen tehtävän hoidosta seuraavaa 
rikosoikeudellista virkavastuuta. 

Postin jakeluverkon käyttämistä ennakkoää
nestyksessä ei sen sijaan tulisi sallia. Jo käy
tännön syistä ei voida pitää asianmukaisena 
äänestämistä ulkosalla postilaatikolla taikka 
ahtaassa jakeluautossa tai veneessä, vaikka 
tarkoitukseen mahdollisesti järjestettäisiinkin 
erikseen kullakin ennakkoäänestyspaikalla pys
tytettävät äänestyssuojat Lisäksi voi osoittau
tua vaikeaksi sovittaa yhteen postivirkamiehen 
erilaisia velvoitteita, kuten vaalisalaisuuden ja 
kirjesalaisuuden säilymisen varmistaminen ää
nestämisen yhteydessä. 

Ehdotetut uudistukset edellyttävät muutok
sia useihin kansanedustajain vaaleista annetun 
lain (391 /69) ja kunnallisvaalilain (361 /72) 
säännöksiin. Paitsi eduskuntavaaleissa ja kun
nallisvaaleissa uudistettuja säännöksiä sovellet
taisiin myös tasavallan presidentin vaalissa ja 
neuvoa-antavassa valtiollisessa kansanäänes
tyksessä. 

1.3. Ennakkoäänestyksessä annettujen 
äänestyslippujen tarkastaminen 

Ennakolta äänestäneiden äänioikeus tarkas
tetaan valtiollisissa vaaleissa vaalipiirin vaali
luetteloihin otettujen osalta vaalipiirien keskus-

lautakunnissa ja äänestysalueiden vaaliluette
loihin otettujen osalta kuntien keskusvaalilau
takunnissa. Vaalipiirin keskuslautakunnassa 
tarkastetut hyväksytyt vaalikuoret on säilytet
tävä lähetekirjeistä erotettuina varmassa talles
sa. Kunnan keskusvaalilautakunnassa hyväksy
tyt vaalikuoret tulee toimittaa vaalipiirin kes
kuslautakunnalle äänestyslippujen tarkastusta 
ja laskentaa varten. 

Kunnallisvaaleissa vastaavasti tarkastetaan 
kuntien keskusvaalilautakunnissa sinne määrä
aikaan mennessä saapuneet ennakkoäänestys
asiakirjat Hyväksytyt vaalikuoret on säilytet
tävä kunnan keskusvaalilautakunnassa varmas
sa tallessa lähetekirjeistä erotettuina. 

Hyväksytyt vaalikuoret avataan ja niissä 
olevat äänestysliput tarkastetaan ja lasketaan 
valtiollisissa vaaleissa vaalipiirin keskuslauta
kunnassa ja kunnallisvaaleissa kunnan keskus
vaalilautakunnassa. Nämä toimenpiteet on 
aloitettava vaalipäivänä ennen kuin vaalitoimi
tus äänestyspaikalla päättyy. Äänestyslippujen 
tarkastaminen ja laskeminen voidaan valtiolli
sissa vaaleissa aloittaa aikaisintaan kello 15 ja 
kunnallisvaaleissa aikaisintaan kello 16. 

Tavoitteena on, että ennakkotiedotus ennak
koäänestyksen tuloksesta olisi vaalipiirien kes
kuslautakunnista ja kunnallisvaaleissa kuntien 
keskusvaalilautakunnista annettavissa jo heti 
kello 20 jälkeen, jolloin varsinaisessa vaalitoi
mituksessa annettujen äänestyslippujen ennak
kolaskenta ja sitä koskeva ennakkotiedotus 
vaalilautakunnissa alkaa. Tämän tavoitteen to
teuttamiseksi ennakkoäänet olisi saatava laske
tuiksi hyvissä ajoin ennen mainittua ajankoh
taa. Vaaliviranomaisten velvollisuutena on 
huolehtia siitä, että tietoja ennakkoäänestyksen 
tuloksesta ei pääse julkisuuteen ennen vaalitoi
mituksen päättymistä. 

Ennakkoäänestyksessä Posti- ja telelaitoksen 
toimipaikoissa äänesti vuoden 1988 tasavallan 
presidentin välittömässä vaalissa ja valitsija
miesten vaaleissa 623 149 henkilöä. Näissä toi
mipaikoissa äänesti vuoden 1988 kunnallisvaa
leissa 449 680 ja vuoden 1991 eduskuntavaa
leissa 1 080 377 henkilöä. Ennakkoäänestyksen 
arvioidaan lisääntyvän huomattavasti myös tu
levissa kunnallisvaaleissa. 

On arvioitu, että kunnallisvaaleissa varsinkin 
suurissa kaupungeissa kuntien keskusvaalilau
takunnilla tulee olemaan suuria vaikeuksia 
saada suoritetuksi ennakkoäänestyksessä an
nettujen äänestyslippujen tarkastus ja laskenta 
ennen kello 20:tä, jos äänestyslippujen tarkas-
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tus saadaan aloittaa vasta kello 16. Koska 
myöskään ei ole aihetta olettaa, että tietoja 
ennakkoäänestyksen tuloksesta yhtä tuntia ai
kaisemmin aloitetun laskennan johdosta pääsisi 
julkisuuteen ennen kello 20:tä, ehdotetaan, että 
ennakkoäänten tarkastus ja laskenta myös 
kunnallisvaaleissa saataisiin aloittaa jo kello 
15. Uudistus toteutettaisiin muuttamalla kun
nallisvaalilain 75 §:n 1 momenttia. 

Tarkoituksenmukaista ei kuitenkaan ole, että 
myös niiden kuntien keskusvaalilautakunnissa, 
joissa ennakkoääniä on vähän, ennakkoäänten 
tarkastus ja laskenta aloitettaisiin jo kello 15. 
Näissä kunnissa ennakkoäänestyksen tuloksen 
ennakkotiedotukselle asetettavat tavoitteet ovat 
saavutettavissa, vaikka ennakkoäänten lasken
ta ja tarkastus aloitetaan jonakin myöhempänä 
kellonaikana ennen kello 20:tä. Tästä asiasta ei 
kuitenkaan ole tarpeen ottaa säännöstä kun
nallisvaalilakiin, sillä tämä on otettavissa huo
mioon sopivammin oikeusministeriön kunnal
lisvaalilain 76 §:n 2 momentin ja 102 §:n nojalla 
kuntien keskusvaalilautakunnille antamissa 
vaalitulosten ennakkolaskentaa ja ennakkotie
dotusta sekä kunnallisvaalilain soveltamista 
koskevissa määräyksissä ja ohjeissa. 

1.4. Postin vaalitoimitsijan ilmoittaminen 

Voimassa olevien vaalilakien mukaan Posti
ja telelaitoksen on ilmoitettava kunnan keskus
vaalilautakunnalle määrättyyn päivään men
nessä ennen ennakkoäänestyksen alkamista tai 
ennen vaaleja ennakkoäänestyspaikoiksi mää
rätyissä Posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa 
olevien vaalitoimitsijoiden nimi ja virka-asema 
tai tehtävä sekä kellonajat, jolloin ennakkoää
nestys tapahtuu. 

Käytännössä ovat varsin aikaisessa vaiheessa 
tehtävät vaalitoimitsijamääräykset aiheutta
neet, että määräyksiin on jouduttu tekemään 
runsaasti korjauksia ja lisäyksiä, varsinkin vii
konloppuäänestyksen tultua käyttöön. 

Vaalitoimitsijoiden nimien ja virka-aseman 
tai tehtävän ilmoittamisella kunnan keskusvaa
lilautakunnalle ei voitane katsoa olevan ennak
koäänestyksen oikeellisuuden varmistamisen 
kannalta juurikaan merkitystä. Olennaista on, 
että kussakin ennakkoäänestyspaikassa on Pos
ti- ja telelaitoksen kouluttama ja määräämä 
vaalitoimitsija, joka tietää toimivansa virkavas
tuulla. 

Tämän johdosta ehdotetaan, että velvollisuus 

mamtttujen tietojen ilmoittamiseen poistettai
siin kansanedustajain vaaleista annetun lain 
68 §:stä ja kunnallisvaalilain 64 §:stä. Mainit
tuihin pykäliin lisättäisiin samassa yhteydessä 
säännös, jonka mukaan Posti- ja telelaitoksen 
tilapäisten ennakkoäänestyspaikkojen osalta 
tulisi kunnan keskusvaalilautakunnalle ilmoit
taa, minä päivinä ja kellonaikoina ne ovat 
ennakkoon äänestämistä varten avoinna. 

2. Asian valmistelu 

Eduskunnan oikeusasiamies on eraaseen 26 
päivänä elokuuta 1991 tekemäänsä päätökseen 
liittyen esittänyt oikeusministeriölle, että se 
viipymättä ryhtyisi toimenpiteisiin saariston 
asukkaiden ennakkoäänestämismahdollisuuksi
en turvaamiseksi seuraavissa yleisissä vaaleissa. 

Posti- ja telelaitoksen tilapäisiä ennakkoää
nestyspaikkoja ja postin vaalitoimitsijoiden il
moittamisesta luopumista koskevat ehdotukset 
on valmisteltu postin sisäisessä ennakkoäänes
tyksen kehittämistyöryhmässä vuoden 1991 ai
kana. Postin tekemän ehdotuksen pohjalta 
asiaa on näiltä osin edelleen valmisteltu oike
usministeriössä virkatyönä, missä yhteydessä 
on myös vielä kuultu postin edustajia. 

Postin toimipaikkaverkko on syksyllä 1991 
selvittänyt asiamiespostien hoitajille lähetetyin 
tiedusteluin maaseutukunnissa olevien asia
miespostien mahdollisuuksia toimia tilapäisinä 
ennakkoäänestyspaikkoina. Asiassa on hankit
tu myös postin toimipaikka-alueiden kannan
otot. Tiedustelun piiriin valituista 143 asiamies
postista vastasi 110. Vastauksista 77 sisälsi 
myönteisen ja 33 kielteisen kannanoton tilapäi
senä ennakkoäänestyspaikkana toimimiseen. 
Toimipaikka-alueiden kannanottojen mukaan 
myönteisen vastauksen antaneista asiamiespos
teista 36 voisi toimia tilapäisenä ennakkoäänes
tyspaikkana. 

Liikenneministeriön 31 päivänä joulukuuta 
1991 asettama työryhmä, jonka tehtävänä on 
selvittää mahdollisuuksia Posti- ja telelaitoksen 
sekä eri viranomaisten palvelujen yhteisestä 
järjestämisestä saaristokunnissa, sai tehtäväk
seen antaa välimietintö äänestyksen järjestämi
seen Posti- ja telelaitoksen toimipaikka- ja 
jakeluverkossa liittyvistä kysymyksistä. 

Ennakkoäänestyksessä annettujen äänestys
lippujen tarkastamisen aikaistamista koskeva 
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ehdotus on valmisteltu virkatyönä oikeusminis
teriössä kuntien keskusvaalilautakuntien teke
mien ehdotusten pohjalta. 

3. Esityksen vaikutukset 

Posti- ja telelaitoksen toimipaikkojen vaali
toimitsijoiden menot suoritetaan sekä valtiolli
sissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä että kun
nallisvaaleissa valtion varoista. Näiden kustan
nusten korvaamisesta postille sovitaan kunkin 
vaalin osalta oikeusministeriön ja postin kes
ken. Tilapäisten ennakkoäänestyspaikkojen pe
rustamisesta ei aiheudu postille olennaisia uusia 
kustannuksia. Muilla ehdotetuilla uudistuksilla 
ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

1. 

Äänestäjän kannalta ehdotetut uudistukset 
ovat tärkeitä niiden varmistaessa riittävät mah
dollisuudet äänestää ennakolta myös ennakko
äänestyspaikkoina toimineiden postitoimipaik
kojen lakkauttamisen jälkeen. 

4. Voimaantulo 

Muutokset ehdotetaan tuleviksi voimaan yh
täaikaisesti siten, että ne kunnallisvaalilainsää
dännön osalta olisivat sovellettavissa jo vuoden 
1992 kunnallisvaaleissa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set 

Laki 
kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansanedustajain vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (391/69) 64 §:n 

1 momentti, 65 §:n 1 momentti, 66 §:n 2 ja 3 momentti, 67 §:n 1 momentin 1 kohta, 68 §, 71 §:n 
1 ja 4 momentti ja 75 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 64 §:n 1 momentti, 66 §:n 2 momentti, 71 §:n 1 ja 4 momentti ja 75 §:n 
2 momentti 3 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa (370/85), 65 §:n 1 momentti ja 67 §:n 1 
momentin 1 kohta 18 päivänä toukokuuta 1990 annetussa laissa (434/90), 66 §:n 3 momentti 15 
päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (967/78) sekä 68 § muutettuna mainituilla 3 päivänä 
toukokuuta 1985 ja 18 päivänä toukokuuta 1990 annetuilla laeilla, seuraavasti: 

64 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu kotimaassa ase

tuksella määrättävissä Posti- ja telelaitoksen 
toimipaikoissa ja sen tilapäisissä ennakkoää
nestyspaikoissa sekä 63 §:ssä tarkoitetuissa lai
toksissa ja ulkomailla niissä Suomen edustus
toissa, jotka asetuksella määrätään, ja suoma
laisissa laivoissa (ennakkoäänestyspaikat). 

65 § 
Äänestyksen järjestämisestä muussa ennak

koäänestyspaikassa kuin laitoksessa huolehtii 
vaalitoimitsija, jona on Posti- ja telelaitoksen 
toimipaikassa ja tilapäisessä ennakkoäänestys
paikassa Posti- ja telelaitoksen määräämä hen
kilö, Suomen edustustossa sen päällikkö tai 
hänen määräämänsä edustuston palveluksessa 
oleva henkilö ja suomalaisessa laivassa sen 

päällikkö tai hänen määräämänsä laivassa pal
veleva henkilö. Laitoksessa äänestyksen järjes
tämisestä huolehtii 8 §:ssä tarkoitettu vaalitoi
mikunta. 

66 § 

Milloin vaalit toimitetaan tammikuun 1 päi
vän ja huhtikuun 30 päivän välisenä aikana, 
aloitetaan ennakkoäänestys asetuksella määrät
tävissä Posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa ja 
tilapäisissä ennakkoäänestyspaikoissa saaristo
alueella, missä kulkuyhteydet ovat jääolosuh
teiden vuoksi heikot, jo 23. päivänä ennen 
vaaleja. 

Posti- ja telelaitoksen tilapäisissä ennakkoää
nestyspaikoissa ja Suomen edustustoissa en
nakkoäänestys voi, sen mukaan kuin asetuksel-
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la säädetään, kestää lyhyemmän ajan kuin 1 ja 
2 momentissa säädetään. 

67 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu 66 §:ssä tarkoi

tettuina ajanjaksoina: 
1) Posti- ja telelaitoksen toimipaikassa jokai

sena arkipäivänä sinä aikana, jolloin toimipaik
ka on yleisöä varten avoinna, taikka Posti- ja 
telelaitoksen määräämänä muuna aikana, sekä 
lauantaina ja sunnuntaina kello lO:n ja 14:n 
välisenä aikana, ei kuitenkaan uudenvuo
denaattona tai -päivänä, loppiaisena, ensim
mäisenä pääsiäispäivänä, vapunaattona tai 
-päivänä, helluntaipäivänä, juhannuspäivänä, 
itsenäisyyspäivänä, jouluaattona eikä ensim
mäisenä tai toisena joulupäivänä, sekä Posti- ja 
telelaitoksen tilapäisessä ennakkoäänestyspai
kassa Posti- ja telelaitoksen määrääminä aikoi
na; 

68 § 
Posti- ja telelaitoksen on ilmoitettava kun

nan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 48. 
päivänä ennen vaaleja päivät ja kellonajat, 
jolloin ennakkoäänestys kunnan alueella en
nakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä Posti- ja 
telelaitoksen toimipaikoissa ja tilapäisissä en
nakkoäänestyspaikoissa tapahtuu. 

Kunnan alueella ennakkoäänestyspaikkoina 
olevat Posti- ja telelaitoksen toimipaikat ja 
tilapäiset ennakkoäänestyspaikat sekä äänes
tysajat niissä on kunnan keskusvaalilautakun
nan saatettava tiedoksi sillä tavalla kuin kun
nalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Il
moitus voidaan antaa 16 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä. 

71 § 
Oikeusministeriön on hyvissä ajoin ennen 

ennakkoäänestyksen alkamista tarpeellisin oh
jein varustettuina lähetettävä äänestyslippuja, 
vaalikuoria, lähetekirjeitä ja lähetekuoria sekä 
76 §:n 2 momentissa tarkoitettuja luettelolo
makkeita kuntien keskusvaalilautakunnille toi
mitettaviksi Posti- ja telelaitoksen toimipaikko
jen ja tilapäisten ennakkoäänestyspaikkojen 
vaalitoimitsijoille sekä vaalitoimikunnille. Sa
nottuja asiakirjoja ja Helsingin kaupungin vaa
lipiirin vaalileimasimia tarpeineen on vastaa
vasti lähetettävä ulkoasiainministeriölle toimi
tettaviksi Suomen edustustoille ja suomalaisten 
laivojen päälliköille. 

Ennakkoäänestyksen päätyttyä Posti- ja te
lelaitoksen toimipaikkojen ja tilapäisten ennak
koäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden käy
tössä olleet vaalileimasimet tarpeineen on toi
mitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. 
Muiden vaalitoimitsijoiden käytössä olleet vaa
lileimasimet tarpeineen on toimitettava ulkoasi
ainministeriölle. 

75 § 

Leimasimena, jolla äänestyslippu on leimat
tava, käytetään Posti- ja telelaitoksen toimipai
kassa ja tilapäisessä ennakkoäänestyspaikassa 
sekä laitoksessa sen vaalipiirin vaalileimasinta, 
missä nämä ennakkoäätimstyspaikat sijaitsevat, 
sekä Suomen edustustossa ja suomalaisessa 
laivassa Helsingin kaupungin vaalipiirin vaali
leimasinta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi
teisiin. 
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2. 
Laki 

kunnallisvaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä toukokuuta 1972 annetun kunnallisvaalilain (361/72) 41 §, 60 §:n 1 

momentti, 61 §:n 1 momentti, 63 §:n 1 momentti, 64 §, 75 §:n 1 momentti ja 97 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 41 §ja 60 §:n 1 momentti 3 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa 

(372/85), 61 §:n 1 momentti, 63 §:n 1 momentti, 75 §:n 1 momentti ja 97 § 18 päivänä toukokuuta 
1990 annetussa laissa (436/90) sekä 64 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 3 
päivänä toukokuuta 1985 annetulla lailla, sekä 

lisätään 62 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 3 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa, 
uusi 2 momentti seuraavasti: 

41 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee saat

taa ehdokaslistojen yhdistelmä tai siinä olevat 
tiedot taikka tieto siitä, missä yhdistelmä on 
nähtävänä, äänioikeutettujen tiedoksi sillä ta
valla kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa 
julkaistaan, ja lisäksi keskusvaalilautakunnan 
kokoushuoneistossa julkaistavalla ilmoituksel
la. Riittävä määrä yhdistelmiä on syyskuun 24 
päivään mennessä toimitettava kunnanhallituk
selle ja hyvissä ajoin ennen vaaleja kunnan 
vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheen
johtajille sekä kunnan alueella ennakkoäänes
tyspaikoiksi määrättyjen Posti- ja telelaitoksen 
toimipaikkojen ja sen tilapäisten ennakkoää
nestyspaikkojen vaalitoimitsijoille. Niitä on 
myös pidettävä kunnan jäsenten saatavissa. 

60 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu asetuksella mää

rättävissä Posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa 
ja sen tilapäisissä ennakkoäänestyspaikoissa 
sekä 59 §:ssä tarkoitetuissa laitoksissa ( ennak
koäänestyspaikat). 

61 § 
Äänestämisen järjestämisestä Posti- ja telelai

toksen toimipaikassa ja tilapäisessä ennakko
äänestyspaikassa huolehtii Posti- ja telelaitok
sen määräämä henkilö (vaalitoimitsija) ja lai
toksessa 5 §:ssä tarkoitettu vaalitoimikunta. 

62 § 

Posti- ja telelaitoksen tilapäisissä ennakkoää
nestyspaikoissa ennakkoäänestys voi, sen mu-

kaan kuin asetuksella säädetään, kestää lyhy
emmän ajan kuin 1 momentissa säädetään. 

63 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu Posti- ja telelai

toksen toimipaikassa jokaisena arkipäivänä si
nä aikana, jolloin toimipaikka on yleisöä var
ten avoinna, taikka Posti- ja telelaitoksen 
määräämänä muuna aikana, sekä lauantaina ja 
sunnuntaina kello lO:n ja 14:n välisenä aikana, 
ja Posti- ja telelaitoksen tilapäisessä ennakko
äänestyspaikassa 62 §:n 2 momentissa tarkoi
tettuina ajanjaksoina Posti- ja telelaitoksen 
määrääminä aikoina. Laitoksessa ennakkoää
nestys tapahtuu, sen mukaan kuin vaalitoimi
kunta määrää, ennakkoäänestyksen lopettamis
päivänä tai sitä edeltävänä päivänä sekä yhtenä 
muuna päivänä toimikunnan määrääminä ai
koina. 

64 § 
Posti- ja telelaitoksen on ilmoitettava kun

nan keskusvaalilautakunnalle 14 päivää ennen 
ennakkoäänestyksen alkamista päivät ja kel
lonajat, jolloin ennakkoäänestys kunnan alu
eella ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä 
Posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa ja tilapäi
sissä ennakkoäänestyspaikoissa tapahtuu. 

Kunnan alueella ennakkoäänestyspaikkoina 
olevat Posti- ja telelaitoksen toimipaikat ja 
tilapäiset ennakkoäänestyspaikat sekä äänes
tysajat niissä on kunnan keskusvaalilautakun
nan saatettava tiedoksi sillä tavalla kuin kun
nalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Il
moitus voidaan antaa II §:n 3 momentissa 
tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä. 
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75 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on vaali

päivänä pidettävässä kokouksessa, joka voi
daan aloittaa aikaisintaan kello 15, ryhdyttävä 
tarkastamaan ennakkoäänestyksessä annettuja 
74 §:n 5 momentissa tarkoitetuissa vaalikuoris
sa olevia äänestyslippuja. Mitättöminä huo
mioon ottamatta jätettävät äänestysliput erote
taan eri ryhmäksi. Muut äänestysliput järjeste
tään siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi 
annetut liput ovat eri ryhmänä. Kussakin 
ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärä 
lasketaan. 

97 § 
Milloin on määrätty toimitettaviksi uudet 

vaalit tai vaalien toimittamista varten uusi 

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 1992 

aika, ennakkoäänestys tapahtuu vain snna 
kunnassa, jota määräys koskee. Ennakkoäänes
tyspaikoiksi määrätyissä Posti- ja telelaitoksen 
toimipaikoissa ja tilapäisissä ennakkoäänestys
paikoissa ei ennakkoäänestystä tällöin kuiten
kaan toimiteta uudenvuodenaattona tai -päivä
nä, loppiaisena, ensimmäisenä pääsiäispäivänä, 
vapunaattona tai -päivänä, helluntaipäivänä, 
juhannuspäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaat
tona eikä ensimmäisenä tai toisena joulupäivä
nä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpi
teisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Kauko Juhantalo 
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Liite 

1. 
Laki 

kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansanedustajain vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (391/69) 64 §:n 

1 momentti, 65 §:n 1 momentti, 66 §:n 2 ja 3 momentti, 67 §:n 1 momentin 1 kohta, 68 §, 71 §:n 
1 ja 4 momentti ja 75 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 64 §:n 1 momentti, 66 §:n 2 momentti, 71 §:n 1 ja 4 momentti ja 75 §:n 
2 momentti 3 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa (370/85), 65 §:n 1 momentti ja 67 §:n 1 
momentin 1 kohta 18 päivänä toukokuuta 1990 annetussa laissa (434/90), 66 §:n 3 momentti 15 
päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (967/78) sekä 68 § muutettuna mainituilla 3 päivänä 
toukokuuta 1985 ja 18 päivänä toukokuuta 1990 annetuilla laeilla, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

64 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu kotimaassa ase

tuksella määrättävissä posti- ja telelaitoksen 
toimipaikoissa sekä 63 §:ssä tarkoitetuissa lai
toksissa ja ulkomailla niissä Suomen edustus
toissa, jotka asetuksella määrätään, ja suoma
laisissa laivoissa ( ennakkoäänestyspaikat). 

65 § 
Äänestyksen järjestämisestä muussa ennak

koäänestyspaikassa kuin laitoksessa huolehtii 
vaalitoimitsija, jona on Posti- ja telelaitoksen 
toimipaikassa tämän laitoksen määräämä vir
kamies, Suomen edustustossa sen päällikkö tai 
hänen määräämänsä edustuston palveluksessa 
oleva henkilö ja suomalaisessa laivassa sen 
päällikkö tai hänen määräämänsä laivassa pal
veleva henkilö. Laitoksessa äänestyksen järjes
tämisestä huolehtii 8 §:ssä tarkoitettu vaalitoi
mikunta. 

Ehdotus 

64 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu kotimaassa ase

tuksella määrättävissä Posti- ja telelaitoksen 
toimipaikoissa ja sen tilapäisissä ennakkoäänes
tyspaikoissa sekä 63 §:ssä tarkoitetuissa laitok
sissa ja ulkomailla niissä Suomen edustustoissa, 
jotka asetuksella määrätään, ja suomalaisissa 
laivoissa ( ennakkoäänestyspaikat). 

65 § 
Äänestyksen järjestämisestä muussa ennak

koäänestyspaikassa kuin laitoksessa huolehtii 
vaalitoimitsija, jona on Posti- ja telelaitoksen 
toimipaikassa ja tilapäisessä ennakkoäänestys
paikassa Posti- ja telelaitoksen määräämä hen
kilö, Suomen edustustossa sen päällikkö tai 
hänen määräämänsä edustuston palveluksessa 
oleva henkilö ja suomalaisessa laivassa sen 
päällikkö tai hänen määräämänsä laivassa pal
veleva henkilö. Laitoksessa äänestyksen järjes
tämisestä huolehtii 8 §:ssä tarkoitettu vaalitoi
mikunta. 

66 § 

Milloin vaalit toimitetaan tammikuun 1 päi
vän ja huhtikuun 30 päivän välisenä aikana, 
aloitetaan ennakkoäänestys asetuksella määrät
tävissä posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa 
saaristoalueella, missä kulkuyhteydet ovat jää-

2 320171M 

Milloin vaalit toimitetaan tammikuun 1 päi
vän ja huhtikuun 30 päivän välisenä aikana, 
aloitetaan ennakkoäänestys asetuksella määrät
tävissä Posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa ja 
tilapäisissä ennakkoäänestyspaikoissa saaristo-



10 1992 vp - HE 14 

Voimassa oleva laki 

olosuhteiden vuoksi heikot, jo 23. päivänä 
ennen vaaleja. 

Ennakkoäänestys voi asetuksella määrättä
vissä Suomen edustustoissa kestää lyhyemmän 
ajan kuin 1 momentissa on säädetty. 

Ehdotus 

alueella, missä kulkuyhteydet ovat jääolosuh
teiden vuoksi heikot, jo 23. päivänä ennen 
vaaleja. 

Posti- ja telelaitoksen tilapäisissä ennakkoää
nestyspaikoissa ja Suomen edustustoissa ennak
koäänestys voi, sen mukaan kuin asetuksella 
säädetään, kestää lyhyemmän ajan kuin 1 ja 2 
momentissa säädetään. 

67 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu 66 §:ssä tarkoi-

tettuina ajanjaksoina: 
1) Posti- ja telelaitoksen toimipaikassa jokai

sena arkipäivänä sinä aikana, jolloin toimipaik
ka on yleisöä varten avoinna, taikka Posti- ja 
telelaitoksen määräämänä muuna aikana, sekä 
lauantaina ja sunnuntaina kello 10:n ja 14:n 
välisenä aikana, ei kuitenkaan uudenvuo
denaattona tai -päivänä, loppiaisena, ensim
mäisenä pääsiäispäivänä, vapunaattona tai 
-päivänä, helluntaipäivänä, juhannuspäivänä, 
itsenäisyyspäivänä, jouluaattona eikä ensim
mäisenä tai toisena joulupäivänä; 

68 § 
Posti- ja telelaitoksen on ilmoitettava kun

nan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 48. 
päivänä ennen vaaleja kunnan alueella ennak
koäänestyspaikoiksi määrätyissä Posti- ja tele
laitoksen toimipaikoissa olevan vaalitoimitsijan 
nimi ja virka-asema tai tehtävä sekä kellonajat, 
jolloin ennakkoäänestys tapahtuu. 

Kunnan alueella ennakkoäänestyspaikkoina 
olevat posti- ja telelaitoksen toimipaikat ja 
äänestysajat niissä on kunnan keskusvaalilau
takunnan saatettava tiedoksi sillä tavalla kuin 
kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 
Ilmoitus voidaan antaa 16 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä. 

71 § 
Oikeusministeriön on hyvissä aJOlll ennen 

ennakkoäänestyksen alkamista tarpeellisin oh
jein varustettuina lähetettävä äänestyslippuja, 
vaalikuoria, 1ähetekirjeitä ja lähetekuoria sekä 
76 §:n 2 momentissa tarkoitettuja luettelolo
makkeita kuntien keskusvaalilautakunnille toi-

1) Posti- ja telelaitoksen toimipaikassa jokai
sena arkipäivänä sinä aikana, jolloin toimipaik
ka on yleisöä varten avoinna, taikka Posti- ja 
telelaitoksen määräämänä muuna aikana, sekä 
lauantaina ja sunnuntaina kello 10:n ja 14:n 
välisenä aikana, ei kuitenkaan uudenvuo
denaattona tai -päivänä, loppiaisena, ensim
mäisenä pääsiäispäivänä, vapunaattona tai 
-päivänä, helluntaipäivänä, juhannuspäivänä, 
itsenäisyyspäivänä, jouluaattona eikä ensim
mäisenä tai toisena joulupäivänä, sekä Posti- ja 
telelaitoksen tilapäisessä ennakkoäänestyspai
kassa Posti- ja telelaitoksen määrääminä aikoi-
na; 

68 § 
Posti- ja telelaitoksen on ilmoitettava kun

nan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 48. 
päivänä ennen vaaleja päivät ja kellonajat, 
jolloin ennakkoäänestys kunnan alueella ennak
koäänestyspaikoiksi määrätyissä Posti- ja tele
laitoksen toimipaikoissa ja tilapäisissä ennakko
äänestyspaikoissa tapahtuu. 

Kunnan alueella ennakkoäänestyspaikkoina 
olevat Posti- ja telelaitoksen toimipaikat ja 
tilapäiset ennakkoäänestyspaikat sekä äänestys
ajat niissä on kunnan keskusvaalilautakunnan 
saatettava tiedoksi sillä tavalla kuin kunnalliset 
ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus voi
daan antaa 16 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
ilmoituksen yhteydessä. 

71 § 
Oikeusministeriön on hyvissä aJom ennen 

ennakkoäänestyksen alkamista tarpeenisin oh
jein varustettuina lähetettävä äänestyslippuja, 
vaalikuoria, lähetekirjeitä ja lähetekuoria sekä 
76 §:n 2 momentissa tarkoitettuja luettelolo
makkeita kuntien keskusvaalilautakunnille toi-
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Voimassa oleva laki 

mitettaviksi posti- ja telelaitoksen toimipaikko
jen vaalitoimitsijoille ja vaalitoimikunnille. Sa
nottuja asiakirjoja ja Helsingin kaupungin vaa
lipiirin vaalileimasimia tarpeineen on vastaa
vasti lähetettävä ulkoasiainministeriölle toimi
tettaviksi Suomen edustustoille ja suomalaisten 
laivojen päälliköille. 

Ennakkoäänestyksen päätyttyä posti- ja te
lelaitoksen toimipaikkojen vaalitoimitsijoiden 
käytössä olleet vaalileimasimet tarpeineen on 
toimitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. 
Muiden vaalitoimitsijoiden käytössä olleet vaa
lileimasimet tarpeineen on toimitettava ulkoasi
ainministeriölle. 

Ehdotus 

mitettaviksi Posti- ja telelaitoksen toimipaikko
jen ja tilapäisten ennakkoäänestyspaikkojen vaa
litoimitsijoille sekä vaalitoimikunnille. Sanottu
ja asiakirjoja ja Helsingin kaupungin vaalipiirin 
vaalileimasimia tarpeineen on vastaavasti lähe
tettävä ulkoasiainministeriölle toimitettaviksi 
Suomen edustustoille ja suomalaisten laivojen 
päälliköille. 

Ennakkoäänestyksen päätyttyä Posti- ja te
lelaitoksen toimipaikkojen ja tilapäisten ennak
koäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden käytös
sä olleet vaalileimasimet tarpeineen on toimi
tettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Mui
den vaalitoimitsijoiden käytössä olleet vaalilei
masimet tarpeineen on toimitettava ulkoasiain
ministeriölle. 

75 § 

Leimasimena, jolla äänestyslippu on leimat
tava, käytetään posti- ja telelaitoksen toimipai
kassa ja laitoksessa sen vaalipiirin vaalileima
sinta, missä toimipaikka tai laitos sijaitsee, sekä 
Suomen edustustossa ja suomalaisessa laivassa 
Helsingin kaupungin vaalipiirin vaalileimasin
ta. 

Leimasimena, jolla äänestyslippu on leimat
tava, käytetään Posti- ja telelaitoksen toimipai
kassa ja tilapäisessä ennakkoäänestyspaikassa 
sekä laitoksessa sen vaalipiirin vaalileimasinta, 
missä nämä ennakkoäänestyspaikat sijaitsevat, 
sekä Suomen edustustossa ja suomalaisessa 
laivassa Helsingin kaupungin vaalipiirin vaali
leimasinta. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpitei
siin. 
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2. 
Laki 

kunnallisvaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 12 päivänä toukokuuta 1972 annetun kunnallisvaalilain (361/72) 41 §, 60 §:n 1 

momentti, 61 §:n 1 momentti, 63 §:n 1 momentti, 64 §, 75 §:n 1 momentti ja 97 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 41 §ja 60 §:n 1 momentti 3 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa 

(372/85), 61 §:n 1 momentti, 63 §:n 1 momentti, 75 §:n 1 momentti ja 97 § 18 päivänä toukokuuta 
1990 annetussa laissa (436/90) sekä 64 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 3 
päivänä toukokuuta 1985 annetulla lailla, sekä 

lisätään 62 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 3 päivänä toukokuuta 1985 
annetulla lailla, uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

41 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee saat

taa ehdokaslistojen yhdistelmä tai siinä olevat 
tiedot taikka tieto siitä, missä yhdistelmä on 
nähtävänä, äänioikeutettujen tiedoksi sillä ta
valla kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa 
julkaistaan, ja lisäksi keskusvaalilautakunnan 
kokoushuoneistossa julkaistavalla ilmoituksel
la. Riittävä määrä yhdistelmiä on syyskuun 24 
päivään mennessä toimitettava kunnanhallituk
selle ja hyvissä ajoin ennen vaaleja kunnan 
vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheen
johtajille sekä kunnan alueella ennakkoäänes
tyspaikoiksi määrättyjen posti- ja telelaitoksen 
toimipaikkojen vaalitoimitsijoille. Niitä on 
myös pidettävä kunnan jäsenten saatavissa. 

60 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu asetuksella mää

rättävissä posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa 
sekä 59 §:ssä tarkoitetuissa laitoksissa ( ennak
koäänestyspaikat). 

61 § 
Äänestämisen järjestämisestä Posti- ja telelai

toksen toimipaikassa huolehtii tämän laitoksen 
määräämä virkamies (vaalitoimitsija) ja laitok
sessa 5 §:ssä tarkoitettu vaalitoimikunta. 

Ehdotus 

41 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee saat

taa ehdokaslistojen yhdistelmä tai siinä olevat 
tiedot taikka tieto siitä, missä yhdistelmä on 
nähtävänä, äänioikeutettujen tiedoksi sillä ta
valla kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa 
julkaistaan, ja lisäksi keskusvaalilautakunnan 
kokoushuoneistossa julkaistavalla ilmoituksel
la. Riittävä määrä yhdistelmiä on syyskuun 24 
päivään mennessä toimitettava kunnanhallituk
selle ja hyvissä ajoin ennen vaaleja kunnan 
vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheen
johtajille sekä kunnan alueella ennakkoäänes
tyspaikoiksi määrättyjen Posti- ja telelaitoksen 
toimipaikkojen ja sen tilapäisten ennakkoäänes
tyspaikkojen vaalitoimitsijoille. Niitä on myös 
pidettävä kunnan jäsenten saatavissa. 

60 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu asetuksella mää

rättävissä Posti- ja telelaitoksen toimipaikoissa 
ja sen tilapäisissä ennakkoäänestyspaikoissa se
kä 59 §:ssä tarkoitetuissa laitoksissa (ennakko
äänestyspaikat). 

61 § 
Äänestämisen järjestämisestä Posti- ja telelai

toksen toimipaikassa ja tilapäisessä ennakkoää
nestyspaikassa huolehtii Posti- ja telelaitoksen 
määräämä henkilö (vaalitoimitsija) ja laitokses
sa 5 §:ssä tarkoitettu vaalitoimikunta. 
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62 § 

63 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu Posti- ja telelai

toksen toimipaikassa jokaisena arkipäivänä si
nä aikana, jolloin toimipaikka on yleisöä var
ten avoinna, taikka Posti- ja telelaitoksen 
määräämänä muuna aikana, sekä lauantaina ja 
sunnuntaina kello 10:n ja 14:n välisenä aikana. 
Laitoksessa ennakkoäänestys tapahtuu sen mu
kaan, kuin vaalitoimikunta määrää, ennakko
äänestyksen lopettamispäivänä tai sitä edeltä
vänä päivänä sekä yhtenä muuna päivänä 
toimikunnan määrääminä aikoina. 

64 § 
Posti- ja telelaitoksen on ilmoitettava kun

nan keskusvaalilautakunnalle 14 päivää ennen 
ennakkoäänestyksen alkamista kunnan alueella 
ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä Posti- ja 
telelaitoksen toimipaikoissa olevan vaalitoimii
sijan nimi ja virka-asema tai tehtävä sekä 
kellonajat, jolloin ennakkoäänestys tapahtuu. 

Kunnan alueella ennakkoäänestyspaikkoina 
olevat posti- ja telelaitoksen toimipaikat ja 
äänestysajat niissä on kunnan keskusvaalilau
takunnan saatettava tiedoksi sillä tavalla kuin 
kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 
Ilmoitus voidaan antaa 11 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä. 

75 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on vaali

päivänä pidettävässä kokouksessa, joka voi
daan aloittaa aikaisintaan kello 16, ryhdyttävä 
tarkastamaan ennakkoäänestyksessä annettuja 
74 §:n 5 momentissa tarkoitetuissa vaalikuoris
sa olevia äänestyslippuja. Mitättöminä huo
mioon ottamatta jätettävät äänestysliput erote
taan eri ryhmäksi. Muut äänestysliput järjeste
tään siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi 
annetut liput ovat eri ryhmänä. Kussakin 

Posti- ja telelaitoksen tilapäisissä ennakkoää
nestyspaikoissa ennakkoäänestys voi, sen mu
kaan kuin asetuksella säädetään, kestää lyhyem
män ajan kuin 1 momentissa säädetään. 

63 § 
Ennakkoäänestys tapahtuu Posti- ja telelai

toksen toimipaikassa jokaisena arkipäivänä si
nä aikana, jolloin toimipaikka on yleisöä var
ten avoinna, taikka Posti- ja telelaitoksen 
määräämänä muuna aikana, sekä lauantaina ja 
sunnuntaina kello 10:n ja 14:n välisenä aikana, 
ja Posti- ja telelaitoksen tilapäisessä ennakkoää
nestyspaikassa 62 §:n 2 momentissa tarkoitettui
na ajanjaksoina Posti- ja telelaitoksen määrää
minä aikoina. Laitoksessa ennakkoäänestys ta
pahtuu, sen mukaan kuin vaalitoimikunta mää
rää, ennakkoäänestyksen lopettamispäivänä tai 
sitä edeltävänä päivänä sekä yhtenä muuna 
päivänä toimikunnan määrääminä aikoina. 

64 § 
Posti- ja telelaitoksen on ilmoitettava kun

nan keskusvaalilautakunnalle 14 päivää ennen 
ennakkoäänestyksen alkamista päivät ja kel
lonajat, jolloin ennakkoäänestys kunnan alueella 
ennakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä Posti- ja 
telelaitoksen toimipaikoissa ja tilapäisissä en
nakkoäänestyspaikoissa tapahtuu. 

Kunnan alueella ennakkoäänestyspaikkoina 
olevat Posti- ja telelaitoksen toimipaikat ja 
tilapäiset ennakkoäänestyspaikat sekä äänestys
ajat niissä on kunnan keskusvaalilautakunnan 
saatettava tiedoksi sillä tavalla kuin kunnalliset 
ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Ilmoitus voi
daan antaa 11 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
ilmoituksen yhteydessä. 

75 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on vaali

päivänä pidettävässä kokouksessa, joka voi
daan aloittaa aikaisintaan kello 15, ryhdyttävä 
tarkastamaan ennakkoäänestyksessä annettuja 
74 §:n 5 momentissa tarkoitetuissa vaalikuoris
sa olevia äänestyslippuja. Mitättöminä huo
mioon ottamatta jätettävät äänestysliput erote
taan eri ryhmäksi. Muut äänestysliput järjeste
tään siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi 
annetut liput ovat eri ryhmänä. Kussakin 
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ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärä 
lasketaan. 

97 § 
Milloin on määrätty toimitettaviksi uudet 

vaalit tai vaalien toimittamista varten uusi 
aika, ennakkoäänestys tapahtuu vain siinä 
kunnassa, jota määräys koskee. Ennakkoäänes
tyspaikoiksi määrätyissä Posti- ja telelaitoksen 
toimipaikoissa ei ennakkoäänestystä tällöin 
kuitenkaan toimiteta uudenvuodenaattona tai 
-päivänä, loppiaisena, ensimmäisenä pääsiäis
päivänä, vapunaattona tai -päivänä, helluntai
päivänä, juhannuspäivänä, itsenäisyyspäivänä, 
jouluaattona eikä ensimmäisenä tai toisena 
joulupäivänä. 

Ehdotus 

ryhmässä olevien äänestyslippujen lukumäärä 
lasketaan. 

97 § 
Milloin on määrätty toimitettaviksi uudet 

vaalit tai vaalien toimittamista varten uusi 
aika, ennakkoäänestys tapahtuu vain siinä 
kunnassa, jota määräys koskee. Ennakkoäänes
tyspaikoiksi määrätyissä Posti- ja telelaitoksen 
toimipaikoissa ja tilapäisissä ennakkoäänestys
paikoissa ei ennakkoäänestystä tällöin kuiten
kaan toimiteta uudenvuodenaattona tai -päivä
nä, loppiaisena, ensimmäisenä pääsiäispäivänä, 
vapunaattona tai -päivänä, helluntaipäivänä, 
juhannuspäivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaat
tona eikä ensimmäisenä tai toisena joulupäivä
nä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpitei
.siin. 


