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Hallituksen esitys Eduskunnalle vaalilaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että annettaisiin 
uusi, yhtenäinen vaalilaki, joka korvaisi ny
kyiset neljä vaalilakia, kansanedustajain vaa
leista annetun lain, tasavallan presidentin 
vaalista annetun lain, kunnallisvaalilain ja 
Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien 
edustajien vaaleista annetun lain. 

Vaalisäännösten kokoamisen yhteydessä 
eduskuntavaalien vaalipiirijako yhteensovi
tettaisiin maakuntajakoon. Kunnallisvaalien 
ajankohta siirrettäisiin viikkoa nykyistä myö
hemmäksi eli lokakuun neljänneksi sunnun
taiksi. Kunnallisvaaleissa voitaisiin äänestää 
ennakolta myös ulkomailla. Europarlamentti
vaalien ehdokkaiden enimmäismäärä ehdote
taan nostettavaksi 16:sta 20:een. 

Vaalisäännöksiä muutettaisiin muun muas
sa eräitä sanontoja täsmentämällä myös tek
nisesti vaalijärjestelmän kehittämisen edel
lyttämällä tavalla puuttumatta kuitenkaan 
vaalijärjestelmän perusteisiin. Ehdokasasette-
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lun aikataulua muutettaisiin varhentamalla 
muun muassa ehdokashakemuksen jättämi
sen ja ehdokaslistojen yhdistelmän laatimi
sen määräpäiviä. Tämä lisäisi vaalikampan
jointiin käytettävää aikaa. 

Uuden vaalilain antamisen yhteydessä eh
dotetaan muutettavaksi myös menettelystä 
neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annet
tua lakia ja neuvoa-antavissa kunnallisissa 
kansanäänestyksissä noudatettavasta menet
telystä annettua lakia pääasiassa lukuisten la
keihin sisältyvien viittausten muuttamiseksi 
viittaukseksi ehdotettuun vaalilakiin. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, 
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Vaalila
kia on tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran 
maaliskuussa 1999 toimitettavissa eduskun
tavaaleissa. Näissä vaaleissa noudatettaisiin 
kuitenkin vielä nykyistä vaalipiirijakoa. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Johdanto 

Demokraattisen valtion valtiosääntöön kat
sotaan kuuluvan perustuslait, joissa sääde
tään yleensä valtion itsenäisyydestä sekä 
valtion rakenteiden ja kansalaisten oi
keusaseman perusteista, ja ne tavalliset lait, 
jotka koskevat ylimpien valtioelinten järjes
tysmuotoa ja toimintaa sekä kansalaisten 
yleisiä oikeuksia ja niiden käyttämistä. Vaa
lilainsäädäntö on tärkeä osa valtiosääntöä: se 
määrittelee sen, miten kansalaiset käyttävät 
aktiivisia valtiollisia oikeuksiaan kuten ääni
oikeuttaan ja oikeuttaan asettua vaaleissa 
ehdokkaaksi. 

Suomen perustuslaeissa, joista tärkeimmät 
ovat hallitusmuoto ja valtiopäiväjärjestys, 
säädetään poliittisen järjestelmämme keskei
sestä piirteistä. Poliittinen demokratiamme 
on pääosin edustuksellista eli välillistä de
mokratiaa. Tämän osoittaa erityisesti halli
tusmuodon 2 §:n 1 momentti, jonka mukaan 
"valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota 
edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskun
ta". Edustuksellisuuden toteuttaminen tar
koittaa käytännössä sitä, että kansa valitsee 
vaaleilla haluamansa edustajat eduskuntaan, 
kuntien valtuustoihin ja Euroopan parla
menttiin. Vaalilainsäädäntö osoittaa sen, mi
ten nämä vaalit toimitetaan. Perustuslaissa 
säädetään toisaalta myös kansalaisten suo
rasta, välittömästä vaikuttamisesta: hallitus
muodon 22 a §:n mukaan voidaan järjestää 
(valtiollisia) neuvoa-antavia kansanäänestyk
siä ja hallitusmuodon 23 §:n mukaan tasa
vallan presidentin valitsee Suomen kansa 
välittömällä vaalilla kuuden vuoden pituisek
si toimikaudeksi. 

Vaali- ja osallistumisoikeudet ovat kansa
laisten perusoikeuksia. Tämän mukaisesti 
Suomen hallitusmuodon perusoikeuksia kos
kevassa luvussa säädetään yleisellä tasolla 
oikeudesta äänestää ja asettua ehdokkaaksi 
valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa sekä 
oikeudesta äänestää valtiollisissa ja kunnalli
sissa kansanäänestyksissä. 

2. Nykytila 

2.1. Vaalilainsäädäntö perustuslaeissa ja 
tavallisissa laeissa 

Suomen lainsäädännössä vaaleja koskevia 
säännöksiä on sekä perustuslaeissa että ta-

vallisissa laeissa. Tämä jaottelu perustuu jo 
vuoden 1906 vaaliuudistuksessa omaksut
tuun sääntelytapaan ja sitä on noudatettu 
lähes muuttamattomana siitä lukien. 

Valtiopäiväjärjestyksessä säädetään, paitsi 
äänioikeudesta eduskuntavaaleissa hallitus
muodon perusoikeussäännöksiä täsmällisem
min, myös vaalikelpoisuudesta ja sen menet
tämisestä, vaalien välittömyydestä ja suhteel
lisuudesta, vaalipiirijaon perusteista, edus
kunnan toimikaudesta ja hallitusmuodossa 
säänneltyyn eduskunnan hajotusoikeuteen 
liittyvästä uusien vaalien määräämisestä sekä 
yhtäläisestä äänioikeudesta ja kiellosta käyt
tää äänestettäessä valtuusmiestä. Hallitus
muodossa on edellä mainittujen perusoikeus
säännösten lisäksi presidentinvaalia koskevia 
säännöksiä: muun muassa säännökset oikeu
desta asettaa ehdokkaita, vaalipäivistä ja pre
sidentin valitsemisen keskeisistä menettelyta
voista. 

Hallituksen esityksessä uudeksi Suomen 
Hallitusmuodoksi (HE 1/1998 vp) on edus
kuntavaaleista säännökset vaalien välittö
myydestä, suhteellisuudesta ja salaisuudesta, 
yhtäläisestä äänioikeudesta, maan jakamises
ta 12-18 vaalipiiriin ja edustajien valitsemi
sesta vaalipiireittäin sekä oikeudesta asettaa 
ehdokkaita. Presidentinvaalista on ehdotuk
sessa säännökset keskeisestä valintamenet
telystä (valitseminen ensimmäisessä vaalissa 
ja tarvittaessa toisessa vaalissa sekä valitse
minen, jos vain yksi ehdokas on asetettu) ja 
oikeudesta asettaa ehdokkaita. Lisäksi esi
tykseen sisältyvät säännökset vaalioikeuksis
ta perusoikeuksina samansisältöisinä kuin ne 
hallitusmuodossa nytkin ovat. 

Kun perustuslaissa säädetään äänioikeuden 
ja vaalikelpoisuuden perusteista, oikeudesta 
asettaa ehdokkaita sekä vaalien toimittami
sen keskeisistä periaatteista, säädetään muis
ta vaaleja koskevista asioista tavallisina la
keina annetuissa vaalilaeissa. Tällaisia ovat 
esimerkiksi eduskuntavaaleja koskevat yksi
tyiskohtaiset säännökset vaalipiirijaosta ja 
äänestysaluejaosta, vaaliviranomaisista, ääni
oikeutetuista pidettävästä rekisteristä, ehdo
kasasettelusta, ennakkoäänestyksen ja vaali
päivän äänestyksen toimittamisesta, vaalien 
tuloksen laskemisesta sekä vaaleista valitta
misesta. 

Vaaleja koskevat säännökset on sijoitettu 
pääasiassa vähintään lain tasoisiin säädök
siin. Sitä alempia säädöksiä on perinteisesti 
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pyritty välttämään koska on katsottu, että 
eduskunnan tulee voida päättää koko vaali
lainsäädännöstä sen valtiollisessa elämässä 
keskeisen luonteen vuoksi. Niinpä lakia 
alemman asteisilla säädöksillä säädetään 
vain yleisistä ennakkoäänestyspaikoista koti
maassa ja ulkomailla sekä, lain rajoissa, niis
sä toimitettavan ennakkoäänestyksen kestos
ta (asetus), kansanedustajain paikkojen jaos
ta vaalipiirien kesken (valtioneuvoston pää
tös) sekä vaaliasiakirjojen kaavoista ja eräis
tä kunnallisvaaleihin liittyvistä teknisistä 
seikoista (oikeusministeriön päätös). Lisäksi 
oikeusministeriö on antanut jokaista vaalia 
varten erikseen tarkempia määräyksiä ja oh
jeita vaalilakien soveltamisesta. Vaalisään
nösten sijoittamisen lain tasoisiin säädöksiin 
on katsottu poistavan mahdollisuudet vaikut
taa teknisin määräyksin vaalien tulokseen. 
Näin on pyritty minimoimaan mahdollisia 
epäilyjä vaalien tulosten manipuloinoista 
alemman asteisten säädösten avulla. Sano
tusta periaatteesta johtuu se, että esimerkiksi 
edustajainvaalilaki ja kunnallisvaalilaki ovat, 
lakien yleisestä luonteesta poiketen, poik
keuksellisen kattavia ja tarkkoja ja ulottuvat 
pieniinkin yksityiskohtiin saakka. 

Perustuslaeissa ei ole säännöksiä kunnallis
vaaleista (lukuun ottamatta edellä mainittua 
hallitusmuodon perusoikeussäännöstä) eikä 
europarlamenttivaaleista. Niinpä perustuslain 
vaalisäännöksiä vastaavat kunnallisvaaleja 
koskevat säännökset, kuten tarkemmat sään
nökset äänioikeudesta ja säännökset vaalikel
poisuudesta, ovat kuntalaissa (365/1995). 
Europarlamenttivaaleja koskevat vastaavat 
säännökset ovat Suomesta Euroopan parla
menttiin valittavien edustajien vaaleista an
netussa laissa (272/1995), joka on yhdenmu
kainen Euroopan yhteisöjen vaalisäädöksen 
(neuvoston päätös edustajien valitsemisesta 
Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä 
vaaleilla koskevasta säädöksestä; 76/787/EH
TY, ETY, Euratom) määräysten kanssa. 

2.2. Vaalilait ja niiden rakenne 

Johdanto 

Suomen nykyiset vaalilait ovat: laki kan
sanedustajain vaaleista (39111969), laki tasa
vallan presidentin vaalista (1076/1991), kun
nallisvaalilaki (36111972) ja laki Suomesta 
Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien 
vaaleista (272/1995). 

Laki kansanedustajain vaaleista 

Suomen vaalilainsäädännön perusta luotiin 
tämän vuosisadan alussa. Jo vuonna 1906 
annetut Suomen suuriruhtinaanmaan valtio
päiväjärjestys ja Suomen suuriruhtinaanmaan 
vaalilaki (20.7 .1906), jotka siis koskivat vain 
eduskuntavaaleja, sisälsivät ne vaalien toi
mittamisen kannalta keskeiset periaatteet, 
jotka ovat voimassa vielä nykyäänkin: ylei
nen ja yhtäläinen äänioikeus, suhteellinen 
vaalitapa ja d'Hondtin laskentajärjestelmä. 
Suuriruhtinaanmaan vaalilaki kumottiin 
vuonna 1935 edustajainvaaleista annetulla 
lailla (6611935). Seuraavan kerran vaalilain
säädäntöä muutettiin vuonna 1952, jolloin 
annettiin laki kansanedustajain vaaleista 
(167/1952), joka tosin kumottiin vain kol
men vuoden päästä annetulla uudella saman
nimisellä lailla (336/1955). Nykyinen laki 
kansanedustajain vaaleista (jäljempänä edus
tajainvaalilaki) annettiin vuonna 1969. 

Vuoden 1969 edustajainvaalilakia on muu
tettu useita kertoja. Yksinomaan 1990-luvul
la on toteutettu seuraavat uudistukset: Yksi
päiväisiin vaaleihin siirryttiin vuonna 1990 
( 432/1990) ja samana vuonna myös tarkis
tettiin eräin osin vaalipiirijakoa (437/1990). 
Ennakkoäänestyksestä postin tilapäisissä en
nakkoäänestyspaikoissa säädettiin vuonna 
1992 ( 435/1992) ja virkalähetysoikeuden 
poistumisesta johtuneet tarkistukset tehtiin 
vuonna 1993 (498/1993). Vuonna 1995 to
teutettiin laaja tekninen uudistus, jossa vaali
tietojärjestelmä otettiin käyttöön ja äänioi
keuden määräytymisajankohta siirrettiin vaa
livuoden alusta vaalipäivään (1643/1995). 

Lukuisista muutoksista huolimatta on lain 
perusrakenne säilynyt lähes muuttumattoma
na: 1 luvussa säädetään vaalipiireistä ja vaa
liviranomaisista, 2 luvussa vaaliluetteloista 
ja vuoden 1995 uudistuksen jälkeen äänioi
keusrekisteristä, 3 luvussa puolueiden eh
dokkaiden asettamisesta ja vaaliliitoista, 
3 a luvussa valitsijayhdistyksistä ja y hteislis
toista, 4 luvussa vaalipiirin keskuslautakun
nan tehtävistä ehdokasasettelussa, 5 luvussa 
vaalitoimituksesta, 6 luvussa ennakkoäänes
tyksestä, 6 a luvussa ennakkoäänestyksestä 
kotona, 7 luvussa äänten laskemisesta, vaali
en tuloksen vahvistamisesta ja valtakirjan 
antamisesta sekä 8 luvussa vaaleista valitta
misesta. Luvussa 9 on lisäksi erityisiä sään
nöksiä. Laissa on nykyisin 125 voimassa 
olevaa pykälää. 
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Laki tasavallan presidentin vaalista 

Vuonna 1919 annetun hallitusmuodon mu
kaan tasavallan presidentin valitsivat vaaleil
la valitut 300 valitsijamiestä. Laki valitsija
miesten vaaleista annettiin vuonna 1922 
(291/1922) ja kaksi vuotta myöhemmin 
myös laki tasavallan presidentin vaalista 
(59/1924), joka sisälsi säännökset siitä, mi
ten valitsijamiehet valitsevat presidentin. 
Ensin mainittu laki korvattiin vuonna 1955 
annetulla lailla tasavallan presidentin valitsi
jamiesten vaaleista (337/1955), joka puoles
taan kumottiin vuonna 1969 annetulla sa
mannimisellä lailla (392/ 1969). Presidentin 
vaalitapa herätti vilkasta keskustelua 1970-
ja 1980-luvuilla ja niinpä vuonna 1987 an
nettiin laki tasavallan presidentin valitsemi
sesta (574/1987), joka merkitsi askelta välit
tömän vaalin suuntaan sillä presidentti valit
tiin välittömillä vaaleilla, jos joku ehdokas 
sai yli puolet äänioikeuttaan käyttäneiden 
äänistä. Muussa tapauksessa samalla kertaa 
valitut valitsijamiehet toimittivat vaalin. 
Vuonna 1991 annettiin sitten laki tasavallan 
presidentin vaalista (jäljempänä presidentin
vaalilaki), jossa vaali muutettiin suoraksi, 
tarvittaessa kaksivaiheiseksi kansanvaaliksi. 

Presidentinvaali toimitetaan teknisesti sa
malla tavalla kuin eduskuntavaalitkin. Niin
pä myös presidentinvaalilaki on teknisesti 
rakennettu edustajainvaalilain pohjalle: vii
meksi mainittuun viitataan vaalipiirijakoa, 
vaaliviranomaisia ja heidän tehtäviään, ääni
oikeusrekisteriä, vaalitoimitusta ja ennakko
äänestystä sekä äänten laskentaa koskevissa 
säännöksissä. Sääntelyn tavoitteena onkin 
ollut, että presidentinvaalilaissa säädetään 
vain niistä asioista, jotka poikkeavat edus
kuntavaaleissa noudatettavasta menettelystä. 
Tämän vuoksi presidentinvaalilaissa on vain 
33 voimassa olevaa pykälää, jotka on jaettu 
viiteen lukuun: 1 luvussa ovat yleiset sään
nökset, 2 luvussa säädetään presidenttieh
dokkaan asettamisesta, 3 luvussa ensimmäi
sestä vaalista ja 4 luvussa toisesta vaalista. 
Viimeisessä eli 5 luvussa ovat erinäiset 
säännökset. 

Kunnallisvaalilaki 

Kunnallisvaaleja koskevan lainsäädännön 
perusta luotiin syksyllä 1917, jolloin annet
tiin kunnallinen vaalilaki ( 108/ 1917) saman
aikaisesti maalaiskuntain ja kaupunkien kun
nallislakien kanssa. Kunnallinen vaalilaki 

korvattiin vasta vuonna 1953 runsaasti vaali
teknisiä uudistuksia sisältäneellä kunnallis
vaalilailla (191/1953). Vuonna 1964 annettu 
uusi kunnallisvaalilaki ( 4911964) ei sisältä
nyt merkittäviä vaalijärjestelmän perusteita 
koskevia muutoksia. Nykyinen kunnallisvaa
lilaki annettiin vuonna 1972 ja sitä on muu
tettu sen jälkeen lukuisia kertoja, useimmi
ten samassa yhteydessä edustajainvaalilain 
kanssa. 

Kunnallisvaalilain rakenne on samantyyp
pinen kuin edustajainvaalilain: 1 luvussa 
säädetään äänestysalueista ja vaali viranomai
sista, 2 luvussa äänioikeusrekisteristä, 3 lu
vussa ehdokkaiden asettamisesta, 4 luvussa 
kunnan keskusvaalilautakunnan valmistavista 
toimenpiteistä, 5 luvussa valtuutettujen valit
semisesta vaaleja toimittamatta, 6 luvussa 
vaalitoimituksesta, 7 luvussa ennakkoäänes
tyksestä, 7 a luvussa kotiäänestyksestä, 8 
luvussa äänten laskemisesta ja vaalien tulok
sen vahvistamisesta ja 9 luvussa vaaleista 
valittamisesta. Viimeisessä luvussa ovat eri
tyiset säännökset. Laissa on nykyisin 115 
voimassa olevaa pykälää. 

Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin va
littavien edustajien vaaleista 

Laki Suomesta Euroopan parlamenttiin 
valittavien edustajien vaaleista (jäljempänä 
europarlamenttivaalilaki) annettiin pian Suo
men liityttyä Euroopan unionin jäseneksi ja 
sitä sovellettiin ensimmäisen kerran kunnal
lisvaalien yhteydessä 20 päivänä lokakuuta 
1996 toimitetuissa europarlamenttivaaleissa. 

Laki on teknisesti rakennettu samaan ta
paan kuin presidentinvaalilaki: siinä sääde
tään vain niistä asioista, jotka eroavat edus
kuntavaaleissa noudatettavasta menettelystä. 
Lain 36 voimassa olevaa pykälää on ryhmi
telty väliotsikoin varustettuna vastaamaan 
edustajainvaalilain ryhmittelyä. 

2.3. Vaalilakien yhtenäistämisen tarpeesta 

Vaikka eri vaaleja koskeva lainsäädäntö on 
syntynyt eri aikoina, on vaalien tekninen 
toimittaminen alusta asti pyritty säätämään 
mahdollisimman yhdenmukaiseksi. Jo vuon
na 1908 Idmanin komitea (komiteamietintö 
1908:12) totesi ehdotuksessaan kunnallis
lainsäädännöksi, että kunnallisvaalien vaali
tavan tulisi olla mahdollisimman samankal
tainen kuin vuonna 1906 säädetyn vaalilain 
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mukainen eduskuntavaalien vaalitapa. Sa
moin jo ensimmäisessä, vuonna 1922 anne
tussa tasavallan presidentin valitsijamiesten 
vaalilaissa säädettiin vaalimenettelystä vain 
viittaamalla edustajainvaalilain säännöksiin. 
Vuosien kuluessa menettelyt ovat entises
täänkin yhdenmukaistuneet ja niinpä esimer
kiksi äänioikeusrekisteriä, ennakkoäänestys
tä, vaalipäivän äänestystä ja äänten laskentaa 
koskevat menettelyt ovat samat kaikissa vaa
leissa. Luonnollisesti eri vaaleilla on myös 
omia erityispiirteitään, jotka liittyvät esimer
kiksi äänioikeuteen, ehdokasasetteluun, vaa
lien tuloksen määräämiseen ja vaaleista va
littamiseen. Vaalimenettelyjen yhdenmukai
suus eri vaaleissa on lisännyt vaalivarmuutta 
ja tehnyt vaalimenettelyn niin äänestäjille 
kuin vaaliviranomaisille tutuksi ja helposti 
omaksuttavaksi. 

Vaalimenettely jen samankaltaisuuden 
vuoksi edustajainvaalilaki ja kunnallisvaali
laki ovat alkaneet yhä enemmän muistuttaa 
toisiaan. Kun vielä presidentinvaalilaki ja 
europarlamenttivaalilaki jo nyt ovat viittaus
säännösten avulla sidottu kiinteästi edusta
jainvaalilakiin, voidaan neljän erillisen vaali
lain järjestelmää pitää epätarkoituksenmu
kaisena. Ongelmaksi on ennen muuta muo
dostunut vaalilainsäädännön selkeyden ja 
johdonmukaisuuden heikkeneminen, mikä 
osittain on seurausta viime vuosien lukuisis
ta erillisuudistuksista. Myös vaalilainsäädän
nön kokonaisuuden hahmottaminen on ollut 
jossain määrin hankalaa, kun vaalien perus
menettelyt eivät ilmene yhdestä asiakirjasta. 

2.4. Katsaus vaalilainsäädännön 
rakenteeseen eräissä Euroopan 
valtioissa 

Yleistä 

Vaaleja koskevien säännösten asema eu
rooppalaisten valtioiden lainsäädännössä on 
melko vakiintunut. Perustuslaeissa säädetään 
yleensä edustuksellisesta demokratiasta, 
ylimpien valtioelinten valintatavasta, yleises
tä ja yhtäläisestä äänioikeudesta sekä äänioi
keuden ja vaalikelpoisuuden edellytyksistä. 
Tarkemmat säännökset vaalien toimittami
sesta on annettu vaalilaeissa, jotka ovat, val
tiosta riippuen, joko tavallisia lakeja tai sta
tukseltaan korkeampia perustuslakia täyden
täviä lakeja. Vaalilainsäädännön rakenne 
vaihtelee maittain. Pohjoismaista Ruotsissa 
ja Norjassa on yksi, kaikkia vaaleja koskeva 

vaalilaki, kun taas Tanskassa on erilliset 
vaalilait parlamenttivaaleja ja paikallisvaa
leja varten. Muista Euroopan valtioista sel
keä yhden vaalilain järjestelmä on käytössä 
ainakin Espanjassa ja Alankomaissa. Erään
laista sekamuotoa, jossa joitakin vaaleja kos
kevat säännökset on koottu yhteen koko
naisuuteen, mutta sen lisäksi on säädetty 
erillisiä vaalilakeja, edustavat Ranskan, Bel
gian, Ison-Britannian ja Itävallan vaalilain
säädännöt. Selkeästi erilliset vaalilait kusta
kin vaalista ovat ainakin Saksassa, Irlannissa 
ja Portugalissa. 

Seuraavassa esitetään eräiden eurooppa
laisten valtioiden vaalilainsäädännön rakenne 
pääpiirteittäin. Vaalilainsäädännön aineelli
seen puoleen ei puututa eri valtioiden joskus 
hyvinkin erilaisten vaalijärjestelmien vuoksi. 

Vaalilainsäädännön rakenne eräissä eu
rooppalaisissa valtioissa 

Ruotsin uusi, 1 päivänä kesäkuuta 1997 
voimaan tullut vaalilaki (vallag) sisältää 
säännökset valtiopäivävaaleista, maakäräjä
ja kunnallisvaaleista sekä europarlamentti
vaaleista. Laissa on 348 pykälää jaoteltuina 
20 lukuun, joissa jokaisessa on oma, juokse
va pykälänumerointi. Säännökset, jotka kos
kevat ainoastaan tiettyä vaalia, on erotettu 
muusta tekstistä väliotsikoilla. Vaalilain li
säksi Ruotsissa on erilliset lait vaaliluettelo
rekisteristä (lag om röstlängdsregister) ja 
kirjeäänestyksestä (lag om brevröstning i 
vissa fall). Ruotsin perustuslaeissa on melko 
paljon vaalisäännöksiä, muun muassa valtio
päiväjärjestyksessä on varsin yksityiskohtai
set säännökset äänestyslipusta ja sen mitättö
myydestä. 

Myös Norjassa on yksi vaalilaki (valglo
ven), jossa on säännökset parlamenttivaaleis
ta, maapäivävaaleista ja kunnallisvaaleista. 
Laki on annettu vuonna 1985 ja siinä on 95 
pykälää. Laki on rakenteeltaan samantyyppi
nen kuin Ruotsin vaalilaki. 

Ranskan vaalilainsäädäntö muodostuu lä
hes 400 artil):Iaa käsittävästä vaalisäännös
töstä (Code Electoral) sekä erillisistä presi
dentinvaalilaista (Loi relative a l'election du 
president de Ia republique au suffrage uni
versel) ja europarlamenttivaalilaista (Loi re
lative a l'election des representants au Par
lement europeen). Lisäksi vaalilainsäädän
töön voidaan katsoa kuuluvan myös lain 
vaalirahoituksen julkisuudesta (Loi or
ganique relative a Ia transparence financiere 
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de la vie politique) ja lain mielipidemittauk
sista (Loi relative a la publication et a la 
diffusion de certaines sondages d'opinion). 
Vaalisäännöstö on peräisin vuodelta 1964 ja 
sen rakenne on pääpiirteittäin seuraava: 
Osassa I ovat kansanedustajien, departe
menttien valtuutettujen ja kunnanvaltuutettu
jen vaaleja koskevat artiklat (1-273). Osa 
jakaantuu neljään lukuun: 1) yhteiset sään
nökset, 2) kansanedustajien vaalien erityis
säännökset, 3) departementtien valtuutettujen 
vaalien erityissäännökset ja 4) kunnanvaltuu
tettujen ja Pariisin neuvoston jäsenten vaali
en erityissäännökset; osassa II ovat senaatin 
jäsenten vaaleja koskevat artiklat (274-327), 
osassa III Saint-Pierre-et-Miquelonin aluetta 
koskevat (erityis)artiklat (328-334) ja osassa 
IV alueiden valtuutettujen ja Korsikan val
tuutettujen vaaleja koskevat artiklat 
(335-384). 

Myös Belgian vaalilain§äädäntö on koottu 
vaahsäännöstöön (Code Electoral), joka ja
kaantuu lukuihin seur~avasti: Luvussa I ovat 
parlamenttivaaleja (Elections legislatives) 
koskevat säännökset, joista tärkein on )loin 
240 artiklaa sisältävä varsinainen Code Elec
toral. Tämän luvun alle sijoitetut kolme 
muuta lakia ja kaksi asetusta liittyvät lähinnä 
eräisiin alueellisiin erityiskysymyksiin ja 
vaalirahoitukseen. Luvqssa II ovat aluevaa
leja ja yhteisövaaleja (Elections des regions 
et des communautes) koskevat viisi lakia ja 
kaksi asetusta, luvussa III provinssivaaleja 
koskeva laki (Loi organique des elections 
provinciales), luvussa IV kunnallisvaalilaki 
(Loi electorale communale) ja laki vaalira
hoituksesta sekä luvussa V ovat europarla
menttivaalilaki (Loi relative a l'election du 
Parlament europeen) ja laki vaalirahoitukses
ta. 

A lankomaissa on yksi yhteinen vaalilaki 
(Verkiezingswet), jossa on säännökset kai
kista maassa toimitettavista vaaleista, joita 
ovat parlamentin alahuoneen vaalit (parla
menttivaalit), parlamentin ylähuoneen vaalit, 
maakuntavaaht, kunnallisvaalit ja europarla
menttivaalit 

Saksassa liittopäivävaaleista säädetään 54-
pykäläisessä Bundeswahlgesetz'ssä (BWG) 
ja 92-pykäläisessä Bundeswahlordnung'ssa 
(BWO). Europarlamenttivaaleista säädetään 
vastaavasti 30-pykäläisessä Europawahl
gesetz'ssä (EuWG) ja 88-pykäläisessä Euro
pawahlordnung'ssa (EuWO). Europarlament
tivaaleissa noudatetaan myös BWG:tä sovel
tuvin osin. Näiden valtakunnallisten vaa-

lisäädösten lisäksi jokaisella osavaltiolla on 
oma maapäivä- ja kunnallisvaaleja koskeva 
lainsäädäntönsä ( Gesetz iiber die W ahl der 
Gemeinderäte, der Biirgermeister, der Kreis
tage und der Landräte, lyhenne GLKrWG). 

Itävallassa parlamenttivaaleja, maapäivä
vaaleja ja kunnallisvaaleja koskevat sään
nökset on kirjoitettu yhteen kokonaisuuteen 
(Bundesgesetz iiber Wahl des Nationalrates, 
lyhenne NRWO), joka on vuodelta 1993 ja 
jossa on 129 pykälää. Presidentinvaaleista 
on oma lakinsa (Bundespräsidentenwahl
gesetz) vuodelta 1971. Laissa on 27 pykälää 
ja se on rakennettu samaan tapaan kuin Suo
menkin presidentinvaalilaki eli viittauksin 
NRWO:iin. Erillisenä lakina on myös 90 
pykälää käsittävä europarlamenttiva(llilaki 
(Bundesgesetz iiber die Wahl der von Oster
reich zu entsendenden Abgeordneten zum 
Europäischen Parlament) vuodelta 1996. 

Espanjassa on yksi yhtenäinen vaalilaki 
(Ley organica del regimen electoral general), 
joka on annettu vuonna 1985. Laki koostuu 
kuudesta osasta: Johdanto-osassa (artikla 1) 
säädetään, mitä vaaleja laki koskee (Cortesin 
ala- ja ylähuoneen vaalit, paikallisvaalit ja 
europarlamenttivaalit), osassa I (artiklat 
2-153) ovat vaalien yhteiset säännökset, 
osassa II (artiklat 154-175) ylä- ja alahuo
neen vaalien erityissäännökset, osassa III 
(artiklat 176-200) kunnallisvaalien erityis
säännökset, osassa IV (artikla 201) saarialu
eiden paikallisvaaleja koskeva erityissään
nös, osassa V (artiklat 202-209) maakuntien 
edustajien vaaleja koskevat erityissäännökset 
ja osassa VI (artiklat 21 0-227) europarla
menttivaaleja koskevat erityissäännökset. 

Portugalissa on jokaista vaalia varten oma 
lakinsa: presidentinvaalilaki ( decreto-lei, 
eleicao do presidente de la republica) vuo
delta 1976, parlamenttivaalilaki (lei eleitoral 
da assembleia da republica) vuodelta 1979, 
paikallisvaalilaki (lei eleitoral de autarquias 
locais) vuodelta 1976, Madeiran autonomi
sen alueen aluevaalilaki (assemleia legislati
va regional, lei eleitoral) vuodelta 1976, 
Azorien autonomisen alueen aluevaalilaki 
(assembleia legislative regional, lei eleitoral) 
vuodelta 1980 sekä europarlamenttivaalilaki 
(lei eleitoral para o parlamento europeu) 
vuodelta 1987. Lisäksi on joukko täydentä
vää lainsäädäntöä, muun muassa laki ehdok
kaiden vaalimainonnasta lehdistössä, laki 
ulkoportugalilaisten äänestämisestä ja laki 
mielipidemittauksista. Europarlamenttivaali
lakia lukuun ottamatta laeissa ei ole viittauk-
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sia toisiin vaalilakeihin (kuten Suomen lain
säädännössä), vaan ne ovat täysin omia ja 
näin ollen melko laajoja kokonaisuuksia (jo
kaisessa noin 160-190 artiklaa). Kaikkien 
vaalilakien perusrakenne on sen sijaan sa
manlainen: vaalikelpoisuus (luku 1), vaali
järjestelmä (luku 2), vaalien järjestäminen 
(luku 3), vaalikampanja (luku 4), valinta 
(luku 5), vaalien laillisuus (luku 6) ja loppu
tai erityissäännökset (luku 7). 

1 sossa-B ritanniassa on kaksi vaalisäädöstä: 
The Representation of the People Act vuo
delta 1983, jossa on säännökset sekä parla
menttivaaleista että alueellisista vaaleista ja 
The European Parliamentary Elections Act 
vuodelta 1978, jossa on europarlamenttivaa
leja koskevat säännökset. Viimeksi mainittu 
on rakennettu siten, että siinä on viittaus
säännökset People Act'iin. 

Irlannin vaalilainsäädännön rakenne muis
tuttaa Suomen nykyjärjestelmää. Keskeinen 
vaalisäädös on Electoral Act vuodelta 1992, 
joka sisältää parlamentin alahuoneen vaaleja 
koskevat säännökset. Muista vaaleista on 
omat lakinsa eli Presidential Elections Act 
(1993), European Parliamentary Elections 
Act (1997), Seanad Electoral Act (1937 ja 
1947) sekä Local Elections Regulations 
(1995). Näissä kaikissa on viittaussäännökset 
Electoral Act'iin. 

2.5. Suomen vaalijäijestelmän tekninen 
toimivuus 

Suomen vaalijärjestelmän perusperiaatteet 
ovat säilyneet 90 vuoden ajan lähes muuttu
mattomina. Yleisen äänioikeuden sisältö on 
laajentunut äänioikeusiän laskemisen ja ääni
oikeuden menetysperusteiden poistumisen 
myötä. Suhteellisuusperiaate ja siihen liitty
vä vaalipiirijako ovat muuttuneet pääasiassa 
vain läänijakoon tehtyjen muutosten kautta. 
Vaalien tuloksen laskentatapana on edelleen 
d'Hondtin menetelmä. Vaalisalaisuutta on 
alusta asti turvattu muun muassa siten, että 
kunkin äänestäjän on äänestettävä itse eikä 
asiamiehen välityksellä ja myös siten, 
että äänestämisen on tapahduttava vaalivi
ranomaisen edessä. Vaaliviranomaisina ovat 
toimineet pääsääntöisesti luottamushenkilöt. 
Kuhunkin monijäseniseen vaaliviranomai
seen (vaalipiirin keskuslautakuntaan, kunnan 
keskusvaalilautakuntaan, vaalilautakuntaan ja 
vaalitoimikuntaan) on valittu edellisissä vas
taavissa vaaleissa esiintyneiden puolueiden 
ja äänestäjäryhmien edustajia. Tämän on 

380125L 

katsottu olevan riittävä tae vaalien virheettö
mästä ja tasapuolisesta toimittamisesta. Poik
keuksen luottamushenkilöjärjestelmästä ovat 
muodostaneet ennakkoäänestyksen vaalitoi
mitsijat kotimaassa ja ulkomailla, jotka ovat 
ennakkoäänestyksen järjestävän tahon palve
luksessa olevia henkilöitä. Tämän poikkeuk
sen merkitys on kuitenkin 1990-luvulla kas
vanut, koska ennakkoäänestäminen on voi
makkaasti lisääntynyt. Vaalitoimitsijatkin 
ovat kuitenkin viranomaisia ja toimivat siten 
virkavastuulla. 

Suurimmat vaalijärjestelmään tehdyt muu
tokset ovat koskeneet ehdokasasettelua. 
Eduskuntavaaleissa vuosisadan alun kolmen 
ehdokkaan listasta siirryttiin vähitellen ny
kyisiin yhden ehdokkaan Iistoihin. Vuoden 
1969 edustajainvaalilaissa annettiin puolueil
le yksinoikeus ehdokkaiden asettamiseen. 
Tätä järjestelmää kuitenkin muutettiin vuon
na 1975, jolloin myös puolueiden ulkopuoli
sille valitsijayhdistyksille ja yhteislistoille 
annettiin mahdollisuus asettaa ehdokkaita. 

Teknisesti vaalijärjestelmää on jatkuvasti 
kehitetty. Kehittämisen tavoitteena on erityi
sesti ollut, vaalivarmuutta vaarantamatta, 
parantaa vaalivalmiutta sekä monipuolistaa 
ja nopeuttaa vaaleihin liittyvää tietopalvelua. 
Viime vuosina tietotekniikan hyödyntäminen 
vaalien toimittamisessa on ollut keskeisenä 
kehittämiskohteena. Tämän kehitystyön tu
loksena vuoden 1996 yhdistetyissä europar
lamenttivaleissa ja kunnallisvaaleissa oli 
käytössä ensimmäistä kertaa koko laajuudes
saan oikeusministeriön vaalitietojärjestelmä 
(VAT), joka sisältää muun muassa äänioi
keusrekisterin ja valtakunnallisen ehdokasre
kisterin. 

Lokakuussa 1996 toimitetut europarla
menttivaalit olivat maassamme ensimmäiset. 
Näissä vaaleissa on eräitä muista vaaleista 
poikkeavia menettelyjä, erityisesti ehdo
kasasettelussa. Puolueilla ja valitsijayhdis
tysten yhteislistoilla on kaksi mahdollisuutta 
asettaa ehdokkaat: joko samat ehdokkaat 
kaikille neljälle vaalialueelle (eli samat eh
dokkaat koko maahan; valtakunnallinen eh
dokasasettelu) tai eri ehdokkaat kullekin nel
jälle vaalialueelle (vaalialueittainen ehdo
kasasettelu). Vuoden 1996 vaaleissa kaikki 
vaaleihin osallistuneet ryhmittymät ( 14 puo
luetta ja yksi yhteislista) asettivat ehdok
kaansa valtakunnallisesti. Europarlamentti
vaalien ehdokasasettelujärjestelmästä on vaa
lien jälkeen käyty vilkastakin julkista kes
kustelua. Erityisesti on kiinnitetty huomiota 
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siihen, että Suomesta valittavien Euroopan 
parlamentin jäsenten tulisi jakaautua maan 
eri alueiden kesken mahdollisimman tasa
puolisesti. Myös kahden eri ehdokasasette
luvaihtoehdon järjestelmää on pidetty jossain 
määrin vaikeaselkoisena ja hämmentävänä. 

Syyskuun alussa 1997 tuli voimaan lääni
uudistus, jonka jälkeen Suomi on jaettu kuu
teen lääniin entisten 12 sijasta. Voimassa 
oleva vaalipiirijako perustuu vanhoihin lää
neihin siten, että lääni muodosti samalla 
vaalipiirin lukuun ottamatta Turun ja Porin 
lääniä ja Hämeen lääniä, jotka kumpikin oli 
jaettu eteläiseen ja pohjoiseen vaalipiiriin, 
sekä Uudenmaan lääniä, joka oli jaettu Hel
singin kaupungin vaalipiiriin ja muun Uu
denmaan vaalipiiriin. Lääniuudistuksen yh
teydessä tehdyssä edustajainvaalilain muu
toksessa vaalipiirien nimistä poistettiin viit
taukset lääneihin. Niinpä esimerkiksi Kuopi
on läänin vaalipiiri muuttui Kuopion vaali
piiriksi ja Hämeen läänin pohjoinen vaalipii
ri Pirkanmaan vaalipiiriksi. Lain muutokses
sa vaalipiirien rajat jätettiin kuitenkin enti
selleen. 

Lääniuudistuksen jälkeen nykyisellä vaali
piirijaolla ei enää ole selkeitä yhtymäkohtia 
valtion aluehallintoon. Valtion aluejakojen 
yhtenäistäruisestä 6 päivänä helmikuuta 1997 
annetussa valtioneuvoston periaatepäätökses
sä todetaan muun ohella, että valtion viran
omaisten aluejaot tulee yhteensovittaa 
maakuntajakoon, jollei erityisestä syystä 
muuta johdu. Maakuntajaosta säädetään 
joulukuussa 1997 annetussa maakuntajako
laissa (1159/1997). Lain 1 §:n 2 momentin 
mukaan maakuntien lukumäärästä, alueista 
ja nimistä päättää valtioneuvosto. 

Vaalipiirijakoa lukuun ottamatta Suomen 
vaalijärjestelmään ei voida katsoa kohdistu
van suurempia teknisiä muutospaineita. 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

3.1. Uudistuksen päätavoitteet 

Ehdotetun uudistuksen tarkoituksena on 
laatia uusi yhtenäinen vaalilaki, joka korvai
si nykyiset neljä vaalilakia, edustajainvaali
lain, presidentinvaalilain, kunnallisvaalilain 
ja europarlamentti vaalilain. Eduskuntavaaleja 
ja kunnallisvaaleja koskeva lainsäädäntö on 
vuosien kuluessa yhtenäistynyt ja muitakin 
vaaleja koskevat säännökset ovat muodostu
neet samankaltaisiksi. Presidentinvaalilaissa 

ja europarlamenttivaalilaissa on lukuisia viit
taussäännöksiä edusta jainvaalilakiin, jota 
näiden säännösten mukaan soveltuvin osin 
noudatetaan myös presidentinvaalissa ja eu
roparlamenttivaaleissa. Toisaalta eri vaaleja 
koskeviin säännöksiin on, pääasiassa histo
riallisen kehityksen vuoksi, tarpeettomasti 
jäänyt vähäisiä eroavuuksia. Sekä äänioikeu
tettujen että puolueiden ja muiden ehdokkai
ta asettavien ryhmien käytännön tarpeita aja
tellen on perusteltua koota eri vaaleja koske
vat säännökset yhteen lakiin. Samassa yh
teydessä toteutettavalla menettelysäännösten 
yhdenmukaistamisella pyritään lisäämään 
vaali varmuutta. 

Uudistuksen tavoitteena on myös ollut so
vittaa eduskuntavaalien vaalipiirijako uudis
tettuun valtion läänin- ja aluehallintoon niin, 
että vaalijärjestelmän poliittinen ja alueelli
nen suhteellisuus turvattaisiin nykyistä tilan
netta vastaavalla tavalla. 

Uudistuksen yhteydessä pyritään vaalijär
jestelmää myös teknisesti kehittämään ta
voitteena helpottaa vaaleihin valmistautumis
ta ja osallistumista sekä yksinkertaistaa ja 
nopeuttaa vaalimenettelyä vaarantamatta kui
tenkaan vaalivarmuutta tai vaalisalaisuutta. 
Ehdotukset muun muassa pidentäisivät ehdo
kasasetteluun ja vaalikampanjointiin käytet
tävissä olevaa aikaa ja varmistaisivat sen, 
että äänestäjillä on mahdollisuudet äänestää 
maan jokaisessa kunnassa niin ennakkoon 
kuin vaalipäivänäkin. Lisäksi kunnallisvaa
leissa voitaisiin äänestää ennakkoon myös 
ulkomailla. 

Vielä uudistuksen tavoitteena on varmistaa 
vaalilainsäädännön yhteensopivuus samanai
kaisesti uudistettavana olevan perustuslain 
säännösten kanssa. Lain rakennetta ja syste
matiikkaa suunniteltaessa sekä säännösten 
kielellistä ilmaisua muotoiltaessa on ollut 
pyrkimyksenä saattaa vaalilainsäädäntö mah
dollisimman paljon näissä suhteissa vastaa
maan nykyaikaista lainsäädäntötapaa. 

3.2. Yksi yhtenäinen vaalilaki 

Esityksessä ehdotetaan, että vaaleja koske
vat säännökset koottaisiin yhteen lakiin, jos
sa olisivat omana kokonaisuutenaan yhtäältä 
eduskuntavaalien, presidentinvaalin, kunnal
lisvaalien ja europarlamenttivaalien yhteiset 
menettelysäännökset ja toisaalta kunkin eri
tyyppisen vaalin erityispiirteiden edellyttä
mät erityissäännökset. Vaalimenettelyjen 
väliset tarpeettomina pidettävät eroavaisuu-
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det ehdotetaan tässä yhteydessä mahdolli
suuksien mukaan yhtenäistettäviksi. 

Vaikka yksi yhtenäinen vaalilaki selkeyt
tääkin vaalilainsäädännön kokonaisuuden 
hahmottamista, on kuitenkin todettava, että 
laki sinänsä olisi laaja, lähes 200 pykälää 
sisältävä kokonaisuus. Tämän vuoksi lain 
sisäinen systematiikka on pyritty tekemään 
mahdollisimman selkeäksi ja ymmärrettäväk
si. Laki jaettaisiin, sen mukaan kuin yksi
tyiskohtaisista perusteluista lähemmin ilme
nee, osiin, lukuihin ja pykäliin. Lain I osassa 
olisivat yhteiset säännökset, jotka koskisivat 
muun muassa lain soveltamisalaa, äänioi
keutta, vaalikelpoisuutta, vaalien aluejakoja, 
vaaliviranomaisia, äänioikeusrekisteriä, eh
dokasasettelun viranomaistehtäviä, ennakko
äänestystä, vaalipäivän äänestystä, vaalien 
tuloksen laskentaa ja muutoksenhakua. Lain 
II osaan koottaisiin kutakin eri vaalia koske
vat vaalikohtaiset säännökset vaaleittain ryh
miteltyinä. Lain III osan erinäisiksi säännök
siksi puolestaan sisällytettäisiin tarvittavat 
täydentävät säännökset sekä voimaantulo- ja 
siirtymäsäännökset 

Vaalisäännöksiä on nykyisin myös perus
tuslaeissa, Suomen Hallitusmuodossa ja val
tiopäiväjärjestyksessä, sekä kunnallisvaalien 
osalta myös kuntalaissa. Hallituksen esityk
sessä uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi on 
ehdotettu eräitä vaaleja koskevia säännöksiä 
sisällytettäviksi myös uuteen perustuslakiin. 
Vaalilaissa olevat säännökset täydentäisivät 
näitä perustuslaissa ja kuntalaissa olevia pe
russäännöksiä. Kun ehdotukseen uudeksi 
hallitusmuodoksi on kuitenkin jätetty otta
matta eräitä nykyisin perustuslaissa olevia 
vaalisäännöksiä, kuten valtiopäiväjärjestyk
sen 4 §:n säännös kiellosta käyttää äänioi
keutta valtuusmiehen välityksellä ja hallitus
muodon 23 b §:n 2 ja 3 momentissa, 
23 c §:ssä ja 23 d §:ssä olevat presidentin
vaaliin liittyvät säännökset, näitä säännöksiä 
vastaavat säännökset on katsottu aiheellisiksi 
sisällyttää vaalilakiin voimassa olevan perus
tuslain mukaisina. Näin menetellen on halut
tu varmistaa, että säännökset ovat perustus
lakia vastaavat ja riittävän täydelliset sekä 
nykyisen että uuden perustuslain voimassa 
ollessa. Tähän liittyviä ehdotuksia käsitel
lään lähemmin asianomaisissa yksityiskoh
taisten perustelujen kohdissa. 

Vaalilakia valmistelleen vaalilakien yh
tenäistämistoimikunnan eräänä tehtävänä oli 
harkita, onko vaalimenettelystä joiltakin osin 
mahdollista säätää lakia alemmalla säädös-

tasolla. Toimikunta katsoi kuitenkin, että 
tämä on vain rajoitetusti mahdollista. Toimi
kunnan lähtökohtana oli, että eduskunnan 
tulee voida päättää koko vaalilainsäädännös
tä sen valtiosääntöisesti keskeisen luonteen 
vuoksi. Tämän johdosta ehdotetaan, että la
kia alemmanasteisilla säädöksillä säädettäi
siin ainoastaan samoista teknisistä kysymyk
sistä kuin nykyisinkin ( ennakkoäänestyspaik
kojen määrääminen, kansanedustajain paik
kojen jako vaalipiirien kesken sekä lomak
keiden ja asiakirjojen kaavojen vahvistami
nen). Vaalilakiin tulisi lisäksi voimassa ole
van lainsäädännön mukainen valtuutus oi
keusministeriölle antaa ylimpänä vaalivi
ranomaisena tarkempia määräyksiä ja ohjeita 
lain soveltamisesta. Ministeriöiden välinen 
toimialajako on siten tältä osin katsottu tar
koituksenmukaiseksi säilyttää ennallaan. 

3.3. V aalijäijestelmää koskevat ehdotukset 

Vaalipiirit 

Vaalipiireistä yleisesti 

Vuoden 1906 vaaliuudistuksen yksi kes
keisiä tavoitteita oli, että eduskunta muodos
tuisi kokoonpanaltaan mahdollisimman mo
nipuoliseksi ja kansaa kokonaisuudessaan 
edustavaksi. Mahdollisuus saada edustajia 
valtiopäiville haluttiin antaa yhtäältä eri aa
tesuuntien kannattajille ja toisaalta myös 
maan eri alueiden väestölle. Tästä syystä 
käyttöön otettiin niin sanottu suhteellinen 
vaalitapa. Poliittisesti suhteellisuus merkit
see, että eri poliittiset ryhmittymät saavat 
niin suuren edustuksen eduskuntaan kuin 
niiden tosiasiallinen voimakkuus ja kannatus 
edellyttää. Alueellinen suhteellisuus taas 
merkitsee, että eduskunnassa ovat edustettui
na maan eri alueiden intressit. Alueellisen 
suhteellisuuden turvaava mekanismi on ra
kennettu Suomen vaalilainsäädäntöön vaali
piirijaon avulla. Maa jaetaan vaalipiireihin, 
joista kustakin valitaan niin monta kansan
edustajaa kuin vaalipiirissä asuvien Suomen 
kansalaisten lukumäärä edellyttää. Jatkossa 
vaalipiirin koosta puhuttaessa tarkoitetaan 
nimenomaan vaalipiiristä valittavien kansan
edustajien lukumäärää. 

Vaalipiirijako ja erityisesti vaalipiirien ko
ko herätti keskustelua jo vuoden 1906 uudis
tuksessa. Jo tuolloin kirjattiin valtiopäiväjär
jestykseen, että maassa tuli olla vähintään 12 
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ja enintään 18 vaalipiiriä, mikä sääntely on 
täsmälleen samanlaisena voimassa nykyään
kin. Vaalipiirien lukumäärän rajoittamisella 
on haluttu varmistaa yhtäältä se, ettei syntyi
si liian pieniä vaalipiirejä, joissa vaalien po
liittinen suhteellisuus menettäisi merkitys
tään ja toisaalta se, ettei syntyisi liian suuria 
vaalipiirejä, joissa suhteellisuus vastaavasti 
saattaisi ylikorostua. Pääsääntö nimittäin on, 
että mitä pienempi vaalipiiri on, toisin sa
noen mitä vähemmän vaalipiirissä on jaetta
vina olevia edustajanpaikkoja, sitä suurem
maksi nousee niin sanottu piilevä äänikyn
nys, joka tarkoittaa sitä prosentuaalista ää
mosuutta vaalipiirissä annetuista äänistä, 
jonka puolueen (tai muun ryhmittymän) tu
lee vähintään saavuttaa saadakseen läpi edes 
yhden edustajan. Vastaavasti, mitä suurempi 
vaalipiiri on, sitä alhaisemmaksi äänikynnys 
muodostuu. Esimerkiksi vuoden 1995 edus
kuntavaaleissa äänikynnys oli pienimmässä, 
seitsemän edustajan vaalipiirissä noin 
12,5 % ja suurimmassa, 31 edustajan vaali
piirissä noin 3,1 %. Pienissä vaalipiireissä 
poliittisen suhteellisuuden periaate madaltuu 
ja niin sanottuja hukkaan meneviä ääniä 
(niille puolueille annettuja ääniä, jotka eivät 
saa ehdokkaitaan läpi) kertyy melko paljon. 
Pienissä vaalipiireissä ovatkin yleensä me
nestyneet vain suurimmat puolueet. Pienet 
puolueet ovat vastaavasti menestyneet par
haiten suurissa vaalipiireissä, joissa äänikyn
nys on alhainen. Toisaalta voidaan todeta, 
että äänimääriä absoluuttisesti arvioiden yhtä 
edustajanpaikkaa kohden vaaditaan suurin 
piirtein sama määrä ääniä kaikissa vaalipii
reissä riippumatta vaalipiirin koosta. 

Suurten vaalipiirien järjestelmässä on mah
dollista toteuttaa sekä alueellista että poliit
tista suhteellisuutta, jos puolueiden asettamat 
ehdokkaat edustavat tasapuolisesti kunkin 
vaalipiirin kaikkia osia. Sen sijaan pienten 
vaalipiirien järjestelmässä toteutuu vain alu
eellinen suhteellisuus. Pienissä vaalipiireissä 
vaalien voittaja voi lisäksi saada edustajan
paikkoja suhteessa enemmän kuin mitä sen 
saama äänimäärä näyttäisi edellyttävän. Esi-

merkiksi vuoden 1995 eduskuntavaaleissa 
vaalipiirissä, josta valittiin seitsemän kansan
edustajaa, sai puolue A äänistä 40 % ja 
edustajanpaikoista neljä eli 57 %. Sen sijaan 
puolue B sai äänistä 27 %, mutta paikoista 
kaksi eli 28 %. 

Suomessa käytössä olleet vaalipiirijaot 

Suomen vaalipiirijako on vuodesta 1906 
perustunut läänijakoon siten, että lääni muo
dostaa vaalipiirin, jollei lääniä sen suuruu
den vuoksi jaeta kahteen tai useampaan 
osaan. Vaalipiirin paikkaluku on myös alusta 
asti määräytynyt asukkaiden, myöhemmin 
tarkennettuna Suomen kansalaisten lukumää
rän mukaan. Vaalipiirien määrä on koko 
ajan ollut vakaa: vuoden 1906 vaalilain mu
kaan vaalipiirejä oli 16, mutta vuoden 1938 
lakimuutoksesta lukien niitä on ollut aina 
15. Suurimmat läänit ovat yleensä olleet 
jaettuina kahteen, joskus kolmeenkin vaali
piiriin. Pienin edustajapaikkojen lukumäärä 
on ollut vuoden 1907 eduskuntavaaleissa 
Oulun läänin pohjoisessa vaalipiirissä (6) ja 
suurin vuoden 1951 eduskuntavaaleissa Uu
denmaan läänin vaalipiirissä (33). Enimmäk
seen vaalipiirien paikkaluvut ovat liikkuneet 
välillä 8-17. Viimeisimmissä, vuoden 1995 
eduskuntavaaleissa pienimpänä vaalipiirinä 
oli seitsemän edustajan PohJois-Karjalan lää
nin vaalipiiri ja suurimpana 31 edustajan 
Uudenmaan läänin vaalipiiri. 

Jo vuoden 1906 valtiopäiväjärjestyksen 
mukaisesti voitiin, milloin paikallisolot vaa
tivat poikkeusta suhteellisesta vaalitavasta, 
muodostaa vaalipiiri pelkästään yhden edus
tajan valitsemista varten. Tätä poikkeussään
nöstä käytettiin heti vuoden 1906 vaalilaissa 
(Lapin vaalipiiri), ja vuoden 1951 vaaleista 
lukien on Ahvenanmaan maakunnan vaali
piiri ollut tällainen yhden edustajan vaalipii
ri. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty Suo
messa käytössä olleet vaalipiirit ja niiden 
paikkaluku eräissä eduskuntavaaleissa 1907-
1995. 
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v r 00 0 aa 1pnnen pat a uvut erä1ssa e okk l d k us l . untavaa e1ssa 1907 1995 -

1907 1939 1951 1962 1975 1987 1995 

Helsingin kaupungin - - - 20 21 20 19 
vpo 

Uudenmaan läänin vpo 23 30 33 17 24 29 31 

Turun läänin eteläinen 17 15 17 16 16 17 17 
vpo 

Turun läänin pohjoinen 17 14 15 14 13 12 II 
vp. 

Ahvenanmaan - - 1 1 1 1 1 
maakunnan vpo 

Hämeen läänin eteläi- II II 14 14 15 15 13 
nen vp. 

Hämeen läänin II II 13 12 13 13 16 
pohjoinen vpo 

Kymen läänin vp. - - 15 15 15 14 13 

Viipurin läänin läntinen 13 17 - - - - -
vpo 

Viipurin läänin itäinen 17 18 - - - - -
vpo 

Mikkelin läänin vpo 14 II 12 II 9 8 8 

Kuopion läänin vpo - - - 12 II JO 10 

Kuopion läänin läntinen 13 II 13 - - - -
vpo 

Kuopion läänin itäinen II JO II - - - -
vpo 

Pohjois-Karjalan läänin - - - 10 8 7 7 
vpo 

Vaasan läänin vpo - - - 20 18 18 18 

Vaasan läänin eteläinen 12 II JO - - - -
vpo 

Vaasan läänin pohjoi- 10 8 8 - - - -
nen vpo 

Vaasan läänin itäinen II JO 12 - - - -
vpo 

Keski-Suomen läänin - - - II JO 10 10 
vp. 

Oulun läänin vpo - 16 18 18 17 18 18 

Oulun läänin eteläinen 13 - - - - - -
vpo 

Oulun läänin pohjoinen 6 - - - - - -
vpo 

Lapin vpo 1 - - - - - -

Lapin läänin vpo - 7 8 9 9 8 8 

YHTEENSÄ 200 200 200 200 200 200 200 
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Läänihallinnon uudistus ja maakuntajako 

Suomen lääninhallinto uudistettiin 1 päi
vänä syyskuuta 1997 siten, että Manner-Suo
men entisten 11 läänin tilalle muodostettiin 
viisi suurlääniä, Etelä-Suomen, Länsi-Suo
men, Itä-Suomen, Oulun sekä Lapin läänit. 
Kaksi viimeksi mainittua säilyi kuitenkin 
rajoiltaan ja nimiitään muuttumattomina. 
Ahvenanmaan maakunta muodostaa edelleen 
oman lääninsä. 

Uudistukseen liittyen valtioneuvosto teki 6 
päivänä helmikuuta 1997 periaatepäätöksen, 
jonka mukaan valtion alueviranomaisten 
aluejaot yhteensovitetaan maakuntajakoon, 
jollei erityisestä syystä muuta johdu. Valtion 
alueviranomaisen toimialueet muodostuvat 
näin ollen yhden tai useamman maakunnan 
liiton kokonaisesta toimialueesta. Maakunta
jaosta säädetään maakuntajakolaissa. Myös 
tähän lakiin sisältyy määräys valtion aluehal
lintoviranomaisten toimialueiden sovittami
sesta maakuntajakoon. Lain 1 §:n 1 momen
tin mukaan maakunnaksi määrätään alue, jo
hon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnal
lisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnit
telun kannalta tarkoituksenmukaisen koko
naisuuden. 

Manner-Suomessa on 19 maakuntaa: 1. 
Uusimaa, 2. Varsinais-Suomi, 3. Itä-Uusi
maa, 4. Satakunta, 5. Kanta-Häme, 6. Pir
kanmaa, 7. Päijät-Häme, 8. Kymenlaakso, 
9. Etelä-Karjala, 10. Etelä-Savo, 11. Pohjois
Savo, 12. Pohjois-Karjala, 13. Keski-Suomi, 
14. Etelä-Pohjanmaa, 15. Pohjanmaan, 
16. Keski-Pohjanmaa, 17. Pohjois-Pohjan
maa, 18. Kainuu ja 19. Lappi. Lisäksi Ah
venanmaa muodostaa oman maakuntansa. 

Hallituksen esitys uudeksi hallitusmuodoksi 

Hallituksen esityksessä uudeksi hallitus
muodoksi ehdotetaan, että hallitusmuodossa 
säädettäisiin muun ohella, että maa olisi 
jaettuna vähintään 12 ja enintään 18 vaalipii
riin (ehdotettu 25 §:n 2 momentti). Hallituk
sen esityksen mukaan uusi hallitusmuoto on 
tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä maa
liskuuta 2000. 

Ehdotus 

Vaalipiirijaon pohjaksi ehdotetaan otetta
vaksi maakuntajako. Kansanedustajapaikko
jen jakautuminen eri vaalipiirien kesken eh
dotetaan säilytettäväksi voimassa olevan 
edustajainvaalilain mukaisena, jolloin kunkin 
vaalipiirin paikkaluku määräytyy vaalipiiris
sä kotikunnan omaavien Suomen kansalais
ten lukumäärän perusteella. 

Maakuntajakoa sellaisenaan ei kuitenkaan 
voida ottaa vaalipiirijaoksi koska maakuntia 
on, Ahvenanmaa mukaan lukien, 20 ja voi
massa olevan perustuslain mukaan vaalipii
rejä voi olla enintään 18. Lisäksi viisi Man
ner-Suomen maakuntaa (Itä-Uudenmaan, 
Kanta-Hämeen, Etelä-Karjalan, Keski-Poh
janmaan ja Kainuun maakunnat) ovat asu
kasmäärältään niin pieniä, että niistä tulisi, 
väestötietojärjestelmässä 31 päivänä elokuuta 
1997 olleen tilanteen perusteella, valittavaksi 
vähemmän kuin seitsemän kansanedustajaa, 
mikä oli pienin vaalipiiristä valittavien kan
sanedustajien lukumäärä viimeksi toimite
toissa eduskuntavaaleissa. Toisaalta Uuden
maan maakunnan asukasmäärä edellyttäisi 
vastaavasti 48 kansanedustajaa. 

Jotta sekä alueellinen että poliittinen suh
teellisuus eduskunnan kokoonpanossa nykyi
sen tilanteen mukaisesti turvattaisiin, ehdote
taan, että maakuntia eräiltä osin yhdistettäi
siin siten, että kaksi tai useampi vierekkäistä 
maakuntaa muodostaisi yhden vaalipiirin 
niin, että vaalipiiristä valittavien kansanedus
tajien lukumäärä olisi vähintään sama kuin 
viimeksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa eli 
seitsemän. Yhdistämisissä otettaisiin huomi
oon yhdistettävien maakuntien kulttuurin ja 
elinkeinorakenteen samankaltaisuus sekä 
historiallis-hallinnolliset jaotukset. Toisaalta 
ehdotetaan, että suurimman maakunnan eli 
Uudenmaan maakunnan alue jaettaisiin voi
massa olevan lainsäädännön mukaisesti 
kahdeksi vaalipiiriksi, Helsingin vaalipiirik
si sekä Uudenmaan vaalipiiriksi, johon kuu
luisi myös Itä-Uudenmaan maakunta. 

Maakuntien nimien muuttumisen johdosta 
Mikkelin vaalipiirin nimeksi ehdotetaan Ete
lä-Savon vaalipiiri ja Kuopion vaalipiirin 
nimeksi Pohjois-Savon vaalipiiri. 
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Ehdotus vaalipiirijaoksi onkin siten lähes täysin voimassa olevan vaalipiirijaon mukainen: 

Vaalipiirin nimi Maakunta tai maakunnat taikka kunnat, joista vaa- Vaalipiiristä 
Iipiiri muodostuu valittavien 

kansanedusta-
jien lukumää-
rä* 

1. Helsingin vaaliPiiri Helsingin kau_punki 20 

2. Uudenmaan vaalipiiri Uudenmaan maakunta (pl. Helsinki) ja Itä-Uuden- 31 
maan maakunta 

3. Varsinais-Suomen vaalipiiri Varsinais-Suomen maakunta 17 

4. Satakunnan vaalipiiri Satakunnan maakunta 10 

5. Ahvenanmaan vaalipiiri Ahvenanmaan maakunta 1 

6. Hämeen vaalipiiri Kanta-Hämeen maakunta ja Päijät-Hämeen maa- 14 
kunta 

7. Pirkanmaan vaalipiiri Pirkanmaan maakunta 17 

8. Kymen vaalipiiri Kymenlaakson maakunta ja Etelä-Karjalan maa- 13 
kunta 

9. Etelä-Savon vaalipiiri Etelä-Savon maakunta 7 

10. Pohjois-Savon vaaliPiiri Pohiois-Savon maakunta 10 

II. Pohjois-Karjalan vaalipiiri Pohjois-Karjalan maakunta 7 

12. Keski-Suomen vaalipiiri Keski-Suomen maakunta 10 

13. Vaasan vaalipiiri Etelä-Pohjanmaan maakunta, Pohjanmaan maa- 17 
kunta ja Keski-Pohjanmaan maakunta 

14. Oulun vaalipiiri Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja Kainuun maa- 18 
kunta 

15. Lapin vaalipiiri Lapin maakunta 8 

200 
.. .. . .... . . .. * VaestotietoJar.Jestelmassa 30.4.1998 olleen ttlanteen mukaan 

Maakuntien rajat eivät kaikilta osin vastaa 
vanhaa läänijakoa, johon voimassa oleva 
vaalipiirijako perustuu. Ehdotus lähtee kui
tenkin siitä, että vaalipiirijako perustetaan 

näiden niin sanottujen rajakuntienkin osalta 
maakuntajakoon. Tämä merkitsisi seuraavien 
kymmenen kunnan siirtymistä nykyisestä 
vaalipiiristä toiseen: 
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Kunta Maakunta Nykyinen vaalipiiri Uusi vaalipiiri 

Artjärvi Päijät-Häme Uudenmaan vp. Hämeen vp. 
Orimattila Päijät-Häme Uudenmaan vp. Hämeen vp. 
Hartola Päijät-Häme Mikkelin vp. Hämeen vp. 
Heinola Päijät-Häme Mikkelin vp. Hämeen vp. 
Sysmä Päijät-Häme Mikkelin vp. Hämeen vp. 
Kodisjoki Satakunta Varsinais-Suomen vp. Satakunnan vp. 
Suodenniemi Pirkanmaa Satakunnan vp. Pirkanmaan vp. 
Vammala Pirkanmaa Satakunnan vp. Pirkanmaan vp. 
Äetsä Pirkanmaa Satakunnan vp. Pirkanmaan vp. 
Urjala Pirkanmaa Hämeen vp. Pirkanmaan vp. 

Maakuntajakolain mukaan valtioneuvosto 
päättää maakuntien lukumäärän, alueet ja 
nimet asianomaisia maakuntien liittoja ja 
kuntia kuultuaan. Koska on tärkeää, että 
eduskunta voi päättää siitä, mihin vaalipiiriin 
kukin kunta kuuluu, ehdotetaan, että vaali
lain 5 §:ssä lueteltaisiin, voimassa olevan 
edustajainvaalilain mukaisesti, kunkin vaali
piirin osalta ne kunnat, jotka vaalipiiriin 
kuuluvat. Käytännössä tämä merkitsisi myös 
sitä, että vastaisuudessa yksittäisen kunnan 
tai kuntien siirtämiseksi vaalipiiristä toiseen 
vaadittaisiin lain muutos. Ennen lääniuudis
tusta voimassa olleen lainsäädännön mukaan 
kunta voitiin siirtää läänistä toiseen valtio
neuvoston päätöksellä, mikä tarkoitti samalla 
sitä, että kunnan vaalipiiri muuttui automaat
tisesti uuden läänin mukaiseksi. Kuntien 
omaa, vakaata näkemystä siitä, mihin vaali
piiriin ne haluavat kuulua, tulisi vastaisuu
dessakin pyrkiä kunnioittamaan. Ehdotuksen 
lähtökohtana pidettäisiin kuitenkin, että vaa
lipiirijaon ja maakuntajaon tulee olla yh
teneväisiä. 

Jotta uuden vaalipiirijaon mukaisen ehdo
kasasettelun asianmukaiseen valmisteluun 
jäisi riittävä aika, ehdotetaan, että uutta vaa
lipiirijakoa noudatettaisiin vasta ensimmäi
sissä vuoden 1999 eduskuntavaaleja seuraa
vissa eduskuntavaaleissa. 

Ehdokasasettelun viranomaistehtävien aika
taulu 

Voimassa oleva aikataulu 

Voimassa olevan vaalilainsäädännön mu
kaan puolueiden ja valitsijayhdistysten hake
mukset ehdokaslistojen ottamisesta vaalipii
rin tai kunnan ehdokaslistojen yhdistelmään 
tulee tehdä vaalipiirin keskuslautakunnalle 
tai kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeis-

tään 31. patvana ennen vaalipäivää ennen 
kello 16. Ehdokaslistojen yhdistelmät vah
vistetaan 23. päivänä ennen vaalipäivää. En
nakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen 
vaalipäivää. Tämä aikataulu on sama kaikis
sa vaaleissa ja sitä noudatetaan niin sään
nönmukaisena aikana toimitettavissa edus
kuntavaaleissa kuin niissä eduskuntavaaleis
sa, jotka toimitetaan tasavallan presidentin 
hajotettua eduskunnan ja määrättyä uudet 
vaalit (hajotusvaalit). 

Voimassa oleva aikataulu on kuitenkin 
osoittautunut kireäksi, erityisesti ehdokkai
den kannalta. Heillä on aikaa kampanjoida 
järjestysnumero tiedossaan vain 12 päivää 
ennen ennakkoäänestyksen alkamista. 

Ehdotus 

Esityksessä ehdotetaan, että saannönmu
kaisesti toimitettavissa vaaleissa ehdokasha
kemukset jätettäisiin niitä käsittelevälle vaa
liviranomaiselle tiistaina 40. päivänä ennen 
vaalipäivää ennen kello 16 (aikaistusta yh
deksän päivää), hakemukset käsiteltäisiin ja 
ehdokaslistojen keskinäinen järjestys arvot
taisiin maanantaina 34. päivänä ennen vaali
päivää (aikaistusta seitsemän päivää) sekä 
ehdokaslistojen yhdistelmä laadittaisiin ja 
ehdokkaiden numerot vahvistettaisiin torstai
na 31. päivänä ennen vaalipäivää (aikaistusta 
kahdeksan päivää). Muiden ehdokasasettelun 
viranomaistehtävien ajankohdat muuttuisivat 
vastaavasti. Kaikki ehdokasasettelun tehtävä
kokonaisuudet säilyisivät siis sinänsä ennal
laan ja vain niiden aikataulua muutettaisiin. 

Ehdotetuna aikataululla ehdokkaat saisivat 
numeronsa 20 päivää ennen ennakkoäänes
tyksen alkamista. Myös vaaliviranomaisilla 
olisi kaksi arkipäivää enemmän aikaa käsi
tellä ehdokashakemuksia. Tämän voidaan 
katsoa osaltaan lisäävän vaalivarmuutta. 
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Ehdotettu aikataulu oli~i ~äytös~ä kaikis
sa säännönmukaisesti tOimttettavtssa vaa
leissa (eduskuntavaaleissa, presidentinvaalis
sa, kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaa
leissa). Hajotusvaaleissa ehdotetaan kuiten
kin noudatettavaksi nyt voimassa olevaa ai
kataulua. Tätä koskeva säännös kirjoitettai
siin vaalilain osaan III (196 §). 

Muut ehdotukset 

Vaalipiirilautakunnan nimi 

Vaalipiirin keskuslautakunnan ja kunnan 
keskusvaalilautakunnan nimet ovat aiheutta
neet sekaannusta niissä molemmissa esiinty
vän "keskus"-osan takia. Tämän johdosta 
ehdotetaan, että ensiksi mainitun nimi muu
tettaisiin vaalipiirilautakunnaksi. Tällainen 
lautakunta asetettaisiin entiseen tapaan jokai
seen vaalipiiriin. 

Ennakkoäänestyspaikat 

Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina koti
maassa ovat olleet Suomen Posti Oy:n (ai
kaisemmin Posti- ja telelaitoksen) toimipai
kat. Viime vuosina Posti on kuitenkin vä
hentänyt toimipaikkojensa määrää, mistä on 
ollut seurauksena muun muassa se, että jois
sakin kunnissa ei enää ole postikonttoria, 
vaan esimerkiksi asiamiesposti. Vuoden 
1996 alusta voimaan tullut vaalilainsäädäntö 
kuitenkin mahdollistaa sen, että ennakkoää
nestys voidaan toimittaa jonkin muunkin 
tahon kuin Postin toimipaikoissa, esimerkik
si kunnanvirastoissa ja muissa kunnan toimi
pisteissä. Jotta kaikkien kuntien äänioikeute
tuilla olisi mahdollisuus äänestää ennakkoon 
omassa kunnassaan, ehdotetaan vaalilakiin 
otettavaksi säännös, jonka mukaan jokaises
sa kunnassa on oltava vähintään yksi ylei
nen ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisestä 
syystä muuta johdu. Oikeusministeriön teh
tävänä olisi huolehtia tästä tekemällä tarvit
tavat sopimukset esimerkiksi Postin tai kun
nan kanssa ennakkoäänestyksen järjestämi
sestä. 

Suomen ulkomaan edustustoissa ja suoma
laisissa laivoissa on voitu äänestää ennak
koon vain eduskuntavaaleissa, presidentin
vaalissa ja europarlamentti vaaleissa, mutta ei 
kunnallisvaaleissa. Ulkomailla äänestäminen 
ei ole teknisesti ollut mahdollista, koska en
nakkoäänestyspaikkoihin ei ole voitu toimit
taa kaikkien 436 Manner-Suomen kunnan 
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ehdokaslistojen yhdistelmiä. Äänestystä ei 
myöskään ole järjestetty sen vuoksi, että 
kunnallisvaaleissa ei niin sanotuilla ulkosuo
malaisilla ole äänioikeutta. Yleisen kansain
välistymiskehityksen vuoksi ulkomailla kui
tenkin nykyisin oleskelee tilapäisesti melko 
runsaasti suomalaisia, joilla on kotipaikka 
Suomessa ja siten äänioikeus kunnallisvaa
leissa. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi rau
hanturvaajat, opiskelijat ja työkomennuksella 
olevat sekä myöskin diplomaatit. Ehdotuk
sen mahdollistaa teknisesti se, että kunnallis
vaalien valtakunnallisesta ehdokasrekisteristä 
voidaan laatia tuloste, jossa on keskitetysti 
kaikkien kuntien ehdokkaista samat tiedot 
kuin ehdokaslistojen yhdistelmissäkin ja joka 
voidaan helposti toimittaa ulkomaillakin ole
viin ennakkoäänestyspaikkoihin. 

Laitos- ja kotiäänestyksen toimittamisesta 
huolehtivan vaalitoimikunnan työtä ehdote
taan helpotettavaksi siten, että se voisi har
kita, toimittaako se ennakkoäänestyksen lai
toksessa yhtenä vai kahtena päivänä. Voi
massa olevan lain mukaan laitosäänestys on 
toimitettava kahtena päivänä. Useissa pienis
sä kunnissa toinen päivä on kuitenkin osoit
tautunut melko turhaksi, sillä kaikki laitok
sissa olevat ovat voineet käyttää äänioikeut
taan yhdenkin päivän aikana. Myös ennak
koäänestyksen järjestämistä suomalaisessa 
laivassa ehdotetaan kevennettäväksi: ennak
koäänestys järjestettäisiin vähintään yhtenä 
päivänä voimassa olevan kahden sijasta. Lai
van päällikkö voisi kuitenkin määrätä tarvit
taessa useampiakin äänestyspäiviä. 

Joissakin kunnissa on ollut hankalaa mää
ritellä, mikä laitos on ollut voimassa olevan 
lainsäädännön tarkoittama "ympärivuoro
kautista hoitoa antava sosiaalihuollon toi
mintayksikkö", jossa ennakkoäänestys on 
järjestettävä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
kunta voisi tarvittaessa itse määrätä ne sosi
aalihuollon toimintayksiköt, joissa ennakko
äänestys (laitosäänestys) järjestetään. 

Vielä ehdotetaan, käytännössä ilmenneiden 
tarpeiden pohjalta, että vaalitoimitsijana 
Suomen edustustossa voisi olla muukin kuin 
edustuston palveluksessa oleva henkilö. 

Esteellisyyskysymykset 

Vaalien toimittamisen yleisen luotettavuu
den parantamiseksi ehdotetaan vaalivi
ranomaisen esteellisyyskysymyksiä selven
nettäväksi siten, että vaalipiirilautakunnan, 
kunnan keskusvaalilautakunnan ja vaalitoi-
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mikunnan jäsenena Ja ennakkoäänestyksen 
vaalitoimitsijana ei voisi toimia kyseisissä 
vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö. Jäsen, 
jonka nimi on vaalipiirilautakunnalle tai 
kunnan keskusvaalilautakunnalle toimitetussa 
ehdokashakemuksessa, tulisi esteelliseksi 
heti hakemuksen saavuttua vaaliviranomai
selle. Vaalipiirilautakunnan ja kunnan kes
kusvaalilautakunnan jäsen voisi luonnollises
ti toimia jäsenenä muissa toimikaudelleen 
sattuvissa vaaleissa, jos hän ei niissä ole 
ehdokkaana. Sanotunlaista esteellisyyssään
telyä ei ehdoteta ulotettaviksi vaalilautakun
nan jäseniin, koska erityisesti pienimmissä 
kunnissa saattaisi muutoin olla vaikeaa saada 
vaalilautakuntien jäseniksi päteviä ja riittä
vän kokeneita henkilöitä. 

Kotiäänestyksen luotettavuuden parantami
seksi ehdotetaan lisäksi, että kotiäänestyk
sessä läsnä olevana 18 vuotta täyttäneenä 
henkilönä ei voisi olla vaaleissa ehdokkaana 
oleva henkilö. 

Kunnallisvaalien vaalipäivä 

Kunnallisvaalien vaalipäivä ehdotetaan 
siirrettäväksi lokakuun kolmannesta sunnun
taista lokakuun neljänteen sunnuntaihin. Kun 
valtuutettujen toimikausi alkaa vaaleja seu
raavassa vuodenvaihteessa, lyhentyisi toimi
kauden alkamisen ja vaalien välinen odotus
aika viikolla. Koska ehdokashakemusten 
jättöpäivää vaaliviranomaiselle ehdotetaan 
aiennettavaksi nykyisestä yhdeksällä päivällä 
(31. päivästä 40. päivään ennen vaalipäivää), 
saataisiin vaalipäivän siirtämisellä lisäaikaa 
puolueiden vaalivalmisteluihin lomakauden 
päättymisen ja ehdokashakemusten jättöpäi
vän väliseen aikaan. 

Europarlamenttivaalien ehdokkaiden enim
mäismäärä 

V aalialueittaisesti asetettavien ehdokkai
den enimmäismäärää, yhteensä 16 ehdokasta 
koko maassa, on pidetty pienenä. Valtakun
nallisessa ehdokasasettelussakin vastaavaa 
enimmäismäärää on pidetty liian alhaisena 
ajatellen mahdollisuuksia ottaa asianmukai
sella tavalla huomioon alueellisia näkökohtia 
ehdokasasettelussa. Tämän johdosta ehdote
taan, että ehdokkaiden enimmäismäärä nos
tettaisiin molempien ehdokasasettelutapojen 
osalta 16:sta 20:een. 

Muut ehdotukset 

Esitykseen sisältyy lukuisa joukko pieniä 
ja merkitykseltään varsin vähäisiä ehdotuk
sia. Niitä selostetaan tarkemmin yksityiskoh
taisissa perusteluissa asianomaisen pykälän 
kohdalla. Näitä ehdotuksia ovat muun muas
sa seuraavat: 

- europarlamenttivaaleissa Suomessa ääni
oikeutetun muun EU:n jäsenvaltion kansalai
sen äänioikeusrekisteriin ilmoittautumisen 
määräaikaa aikaistettaisiin (19 §), 

- ehdokasasetteluasiakirjojen tarkastamis
velvollisuudesta vaaliviranomaisessa laadit
taisiin täsmällisemmät säännökset (36 §), 

- valtakunnallisen ehdokasrekisterin tieto
palvelua parannettaisiin ( 44 §), 

- ennakkoäänestyksen lähetekuorten kul
jettamista tarkennettaisiin (63 §), 

- niin sanottujen pienten äänestysalueiden 
määrittelemistä täsmennettäisiin (83 §), 

- kunnallisvaalien tuloksen julkaisemista ja 
siitä tiedottamista täsmennettäisiin (96 §), 

- puolueiden vaaliasiamiesten sekä valitsi
jayhdistysten ja yhteislistojen asiamiesten 
läsnäolo-oikeutta vaaliviranomaisten ko
kouksissa täsmennettäisiin ja vaalitarkkaili
joiden läsnäolo-oikeus mahdollistettaisiin 
(186 §), 

- lakia menettelystä neuvoa-antavissa kan
sanäänestyksissä (571/1987) ja lakia neuvoa
antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä 
noudatettavasta menettelystä ( 656/ 1990) 
muutettaisiin pääasiassa korjaamalla laeissa 
olevat lukuisat viittaussäännökset viittaa
maan edustajainvaalilain tai kunnallisvaali
lain säännösten sijasta vastaaviin vaalilain 
säännöksiin. 

4. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole organisaatio- eikä henki
löstövaikutuksia. Kunnallisvaalien ennakko
äänestyksen järjestämisestä ulkomailla ai
heutuisi joka neljäs vuosi noin 600 000 mar
kan lisäkustannukset. 

Esityksessä ehdotetaan, että jokaisessa 
kunnassa olisi vähintään yksi ennakkoäänes
tyspaikka, jollei erityisestä syystä muuta joh
du. Tämä mahdollistaisi sen, että jokainen 
äänioikeutettu voisi äänestää ennakkoon mis
sä tahansa Suomen kunnassa. Ehdotus kun
nallisvaalien ennakkoäänestyksen järjestämi
sestä ulkomailla antaisi äänestysmahdollisuu
den myös niille kunnallisvaaleissa äänioikeu
tetuille, jotka pitkäaikaisen ulkomailla oles-
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kelun takia eivät voisi äänestää ennakkoää
nestysaikana tai vaalipäivänä Suomessa. 

5. Asian valmistelu 

Oikeusministeri otti puheessaan vaalityö
ryhmä 95:n mietinnön julkistaruistilaisuudes
sa 13 päivänä kesäkuuta 1995 esille kysy
myksen yhden yhteisen ja laajan vaalilain 
säätämisestä. Sittemmin 27 päivänä maa
liskuuta 1996 oikeusministeriö asetti toimi
kunnan laatimaan 31 päivänä lokakuuta 
1997 mennessä ehdotuksen vaalilainsäädän
nön kokoamiseksi yhteen, yhtenäiseen vaali
lakiin. Toimikunta otti nimekseen vaalilaki
en yhtenäistämistoimikunta. Uudessa vaali
laissa tuli toimikunnan toimeksiannon mu
kaan olla kansanedustajain vaaleja, presi
dentinvaalia, Euroopan parlamentin edusta
jien vaaleja ja kunnallisvaaleja koskevat 
yhteiset menettelysäännökset sekä kunkin 
erityyppisen vaalin erityispiirteiden edellyttä
mät erityissäännökset. Kokoaruistyöhönsä 
liittyen toimikunnan oli määrä: 

1. tehdä, myös vuonna 1996 toimitettavis
ta vaaleista saatujen kokemusten pohjalta, 
tarpeellisiksi havaittavat tekniset ehdotukset 
vaalijärjestelmän kehittämiseksi tavoitteena 
menettelyn yksinkertaistaminen ja nopeut
taminen vaarantamatta kuitenkaan vaalivar
muutta tai vaalisalaisuutta; 

2. harkita, onko vaalimenettelystä joiltakin 
osin mahdollista säätää lakia alemmalla sää
döstasolla; ja 

3. selvittää valtiollisia ja kunnallisia kan
sanäänestyksiä koskevien menettelysäännös
ten yhdenmukaistamisen tarvetta ja tehdä 
ehdotukset mahdollisesti tarvittaviksi muu
toksiksi lainsäädäntöön. 

Valmistellessaan ehdotusta uudeksi vaali
laiksi toimikunnan tuli erityisesti kiinnittää 
huomiota lain rakenteeseen ja systematiik
kaan sekä kielelliseen selkeyteen. Toimikun
nan ehdotus määrättiin laadittavaksi hallituk
sen esityksen muotoon. Toimikunta velvoi
tettiin olemaan työnsä aikana riittävässä 
yhteistyössä valtioneuvoston 18 päivänä 
tammikuuta 1996 asettaman uutta perustus
lakia tuolloin valmistelleen perustuslaki 
2000 -komitean kanssa. 

Tammikuussa 1997 toimikunta sai lisäteh
täväkseen laatia ehdotuksen uudeksi vaalipii
rijaoksi, joka tulisi voimaan vuoden 1999 
eduskuntavaalien jälkeen. Lokakuussa 1997 
toimikunnan työlle asetettua määräaikaa pi
dennettiin 30 päivään marraskuuta 1997 

saakka. 
Toimikunta kuuli työnsä aikana asiantunti

jana perustuslaki 2000 -komitean puheenjoh
tajaa ja oli muutoinkin jatkuvasti yhteistyös
sä komitean edustajien ja komitean ehdotuk
sen pohjalta jatkovalmistelua suorittavien 
oikeusministeriön virkamiesten kanssa sekä 
perehtyi osittain samanaikaisesti valmistel
tuun Ruotsin uuteen vaalilakiin. 

Marraskuussa 1997 toimikunta luovutti 
mietintönsä (KM 1997: 15) oikeusministe
riölle. Siinä se ehdotti edellä mainittujen 
voimassa olevien vaalilakien korvaamista 
uudella yhdellä, yhtenäisellä vaalilailla. Mie
tinnöstä pyydettiin lausunnot 48 eri taholta, 
muun muassa korkeimmalta hallinto-oikeu
delta, Ahvenanmaan maakuntahallitukselta, 
eräiltä ministeriöiltä ja laitoksilta, maakun
tien liitoilta, vaalipiirijaon muutoksen yh
teydessä toiseen vaalipiiriin siirrettäviksi 
ehdotetuilta kunnilta, Suomen Kuntaliitolta 
ja eduskunnassa edustettuina olevilta puoh.~
eilta. Lausuntoja saatiin yhteensä 44. Ylei
sesti ottaen lausunnoissa suhtauduttiin tehtyi
hin ehdotuksiin myönteisesti. Sisäasiainmi
nisteriö ehdotti lausunnossan, että vaalipiirit 
määriteltäisiin laissa maakuntien mukaan. 

Tämä hallituksen esitys on valmisteltu 
virkatyönä oikeusministeriössä vaalilakien 
yhtenäistäruistoimikunnan mietinnön ja siitä 
annettujen lausuntojen pohjalta. 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

Eduskunnalle on helmikuussa 1998 annet
tu hallituksen esitys uudeksi Suomen Halli
tusmuodoksi. Vaalilakiehdotuksen säännök
set on sovitettu ehdotetun uuden perustuslain 
mukaisiksi. 

EY:n perustaruissopimuksen 198 a artiklan 
(uusi 263 artikla) Amsterdamin sopimuksella 
muutetun kolmannen kohdan mukaan aluei
den komitean jäsen ei voi olla samanai
kaisesti Euroopan parlamentin jäsen. Samoin 
muutetaan Euroopan parlamentin vaalisää
döstä lisäämällä sen 6 artiklan 1 kohdan vii
dennessä luetelmakohdassa olevaan Euroo
pan parlamentin jäsenyyden kanssa yhteen
sopimattomia toimia koskevaan luetteloon 
jäsenyys alueiden komiteassa. Määräysten 
johdosta ehdotetaan, että vaalilain 165 §:n 
Euroopan parlamentin jäsenyyden kanssa 
yhteensopimattomien toimien luetteloon li
sättäisiin alueiden komitean jäsen. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Vaalilaki 

Lain nimike. Ehdotetuna lain nimikkeellä 
"vaalilaki" halutaan korostaa lain sovelta
misalan yleiskattavuutta. Myös Ruotsin uu
delle vaalilaille, johon on koottu säännökset 
valtiopäivä-, maakäräjä-, kunnallis- ja euro
parlamenttivaaleista, on annettu vastaava 
ytimekäs nimike "vallag", ja muun muassa 
Ranskassa keskeiset vaalisäännökset on 
koottu "Code electoral" -nimiseen säännös
töön. 

I OSA. YHTEISET SÄÄNNÖKSET 

Lain laajuuden vuoksi vaalilaki ehdotetaan 
jaettavaksi osiin. Osat puolestaan jaettaisiin 
lukuihin, joihin kuhunkin ryhmiteltäisiin 
luvun asiayhteyteen liittyvät pykälät. Osilla, 
luvuilla ja pykälillä olisi numerot ja otsikot, 
minkä lisäksi pykälien ryhmittelyssä käytet
täisiin eräiden lukujen sisällä apuna nume
roimattomia väliotsikoita. 

Vaalilain I osaan otettaisiin kaikkia vaale
ja koskevat yhteiset säännökset. Joissakin ta
pauksissa yhteiset säännökset kuitenkin kos
kisivat vain kaksia tai kolmia vaaleja. Lisäk
si eräitä jopa vaali vaalilta toinen toisistaan 
poikkeavia säännöksiä sisällytettäisiin tähän 
osaan, jos ne ovat asiallisesti lähellä toisi
aan. Selvästi muista vaaleista poikkeava tai 
yhteisiä säännöksiä täydentävä sääntely si
sällytettäisiin lain II osan vaalikohtaisten 
säännösten asianomaisia vaaleja koskevaan 
lukuun. Asiakokonaisuudet on pyritty koko
amaan yhteen, esimerkiksi siten, että kaikki 
äänioikeusrekisteriä koskevat säännökset on 
koottu yhteisiin säännöksiin ja kaikki puolu
eiden ja valitsijayhdistysten ehdokasasettelua 
koskevat säännökset vaalikohtaisiin säännök
siin. 

1 luku. Yleiset säännökset 

Vaalilain 1 lukuun sisällytettäisiin saan
nökset lain soveltamisalasta, äänioikeudesta 
ja vaalikelpoisuudesta sekä vaalipiiri- ja ää
nestysaluejaosta ja muutkin yhteiset sään
nökset, joita luontevasti ei ole katsottu voi
tavan sisällyttää I osan muihin lukuihin. 

1 §. Lain soveltamisala. Lakia sovellettai-

siin kaikkiin tärkeimpiin yleisiin vaaleihin. 
Sen mukaan toimitettaisiin kansanedustajien 
vaalit eli eduskuntavaalit, tasavallan presi
dentin vaali eli presidentinvaali ja kunnallis
vaalit sekä Suomesta valittavien Euroopan 
parlamentin jäsenten vaalit eli europarla
menttivaalit Mainittuja lyhempiä nimityksiä 
käytettäisiin asianomaisista vaaleista lain 
myöhemmissä pykälissä. 

Lakia ei sovellettaisi yleisiin kirkollisiin 
vaaleihin, kuten evankelis-luterilaisen kirkon 
papin vaaleihin, seurakuntavaaleihin ja maal
likkoedustajien vaaliin, joista säädettäisiin 
edelleen kirkkolaissa (1054/1993) ja kirkon 
vaalijärjestyksessä ( 1056/1991 ), sekä orto
doksisen kirkkokunnan seurakunnanvaltuus
ton, papin, diakonin ja kanttorin vaaleihin, 
joista säädettäisiin laissa ortodoksisesta kirk
kokunnasta (52111969). Tässä suhteessa ri
koslain soveltamisala olisi laajempi sen 
14 luvun rangaistussäännösten kattaessa mai
nitun luvun 7 §:n (578/1995) mukaan myös 
nämä vaalit, kuten myös Ahvenanmaan maa
kuntapäivävaalit ja kunnallisvaalit sekä val
tiollisen ja kunnallisen kansanäänestyksen. 
Ahvenanmaan maakuntapäivien jäsenten 
vaalista ja kunnallisvaaleista Ahvenanmaan 
maakunnassa säädettäisiin edelleen maakun
nan lainsäädännössä. Nämä vaalit kuuluvat 
Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/91) 18 
§:n 1 ja 4 kohdan mukaan maakunnan lain
säädäntövaltaan. Saamelaiskäräjien vaalit 
jäisivät laissa saamelaiskäräjistä (97 411995) 
olevan sääntelyn varaan. 

Eräät perussäännökset eduskuntavaaleista, 
presidentinvaalista ja kunnallisvaaleista tuli
sivat edelleen olemaan perustuslaeissa. Hal
litusmuodossa säädetään äänioikeudesta val
tiollisissa vaaleissa ja kunnallisvaaleissa 
(11 §), suoran presidentinvaalin pääpiirteistä 
(23, 23 a, 23 b, 23 c, 23 d ja 23 e §) sekä 
eduskunnan hajotuksesta ja uusien eduskun
tavaalien toimitettaviksi määräämisestä 
(27 §). V aitiopäiväjärjestyksessä säädetään 
eduskunnan kokoonpanosta (2 §), eduskun
nan vaalikaudesta, eduskuntavaalien saman
aikaisuudesta ja kansanedustajan toimikau
desta (3 §), vaalipiirijaon perusteista sekä 
eduskuntavaalien keskeisistä periaatteista, 
välittömyydestä, suhteellisuudesta ja salai
suudesta, yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeu
desta ja siitä, että äänioikeutta ei saa käyttää 
valtuusmiehen kautta (4 §), äänioikeudesta 
eduskuntavaaleissa hallitusmuotoa tarkem-
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min (6 §), vaalikelpoisuudesta eduskunta
vaaleissa (7 ja 8 §), niin sanotusta kaksois
mandaatista (väliaikainen 8 a §) sekä kan
sanedustajuuden kanssa yhteensopimattomis
ta viroista (9 §). Vastaavalla tavalla sisäl
tyisivät näitä vaaleja koskevat perussäännök
set ehdotettuun uuteen hallitusmuotoon. 
Vaalilakiehdotusta laadittaessa on ollut läh
tökohtana, että perustuslakeja ei vaalilakia 
annettaessa muutettaisi. Lisäksi on pyritty 
siihen, että vaalilain säännökset olisivat 
myös uuden perustuslain mukaiset, jotta la
kia ei jouduttaisi muuttamaan uuden halli
tusmuodon voimaan tultua. 

Kuntalakiin (365/ 1995) jäisivät säännökset 
kunnan valtuuston vaalikaudesta ja kunnal
lisvaalien keskeisistä periaatteista (9 §), val
tuutetun toimikaudesta (39 §), äänioikeudes
ta kunnallisvaaleissa hallitusmuotoa tarkem
min (26 §) ja vaalikelpoisuudesta kunnallis
vaaleiss<~;. (33, 34 ja 37 §). 

2 §. A änioikeus. Pykälässä säädettäisiin 
hallitusmuodon 11 §:n 1 momenttia tarkem
min äänioikeudesta valtiollisissa vaaleissa. 
Mainitun perustuslain säännöksen mukaan 
jokaisella Suomen kansalaisella, joka on 
täyttänyt 18 vuotta, on oikeus äänestää val
tiollisissa vaaleissa. Hallituksen esityksessä 
uudeksi hallitusmuodoksi on ehdotettu vas
taavan sääntelyn sisällyttämistä myös uuden 
hallitusmuodon 14 §:n 1 momenttiin. Pykä
län mukaan vaadittu 18 vuoden ikä tulisi 
olla saavutettu viimeistään vaalipäivänä, pre
sidentinvaalissa ensimmäisen vaalin vaali
päivänä. Säännös sisältyy jo nyt valtiopäi
väjärjestyksen 6 §:ään, jota eduskuntavaalien 
lisäksi sovelletaan europarlamenttivaalilain 
2 §:n 1 momentin mukaan myös europarla
menttivaaleihin, mutta valtiopäiväjärjestys 
on ehdotettu kumottavaksi perustuslain uu
distamisen yhteydessä eikä tällaista säännös
tä ole ehdotettu otettavaksi uuteen hallitus
muotoon. Presidentinvaalin osalta säännös 
korvaisi vastaavansisältöisen kumottavaksi 
ehdotetun presidentinvaalilain 1 a §:n. 

Pykälässä säädettäisiin myös Euroopan 
unionin kansalaisten äänioikeudesta europar
lamenttivaaleissa. EU:n muun jäsenvaltion 
kansalaisten äänioikeus edellyttäisi asumista 
(kotikuntaa) Suomessa ja 18 vuoden ikää 
vaalipäivänä. Lisäksi edellytettäisiin, että he 
eivät ole menettäneet äänioikeuttaan euro
parlamenttivaaleissa kotivaltiossaan. Nykyi
sin tällainen täydentävä säännös on vastaa
vansisältöisenä sijoitettu europarlamenttivaa
lilain 2 §:n 1 momenttiin. Tämän lainkohdan 

sanonta, jonka mukaan nyt kysymyksessä 
olevilla unionin kansalaisilla on äänioikeus 
"samoin edellytyksin kuin Suomen kansalai
silla" olisi tässä pykälässä ilmaistu luettele
malla nimenomaisesti kaikki äänioikeuden 
edellytykset. . 

EU:n muun jäsenvaltion kansalaisten ääm
oikeuden osalta säilyisi lainsäädännössä vie
lä jako abstraktiseen ja konkretisoituneeseen 
äänioikeuteen. Heidän tulisi nimittäin ilmoit
taa halukkuudestaan käyttää äänioikeuttaan 
europarlamenttivaaleissa Suomessa sen mu
kaisesti kuin 19 §:n 5 momentissa säädettäi
siin. Vasta tämän ilmoituksen perusteella 
heidät voitaisiin merkitä asianomaisissa vaa
leissa äänioikeutettuina äänioikeusrekisteriin. 

Pykälään otettaisiin myös viittaussäännös, 
jonka mukaan äänioikeudesta kunnallisvaa
leissa säädetään perustuslaissa ja kuntalaissa. 
Viittaus tarkoittaa voimassa olevan hallitus
muodon 11 §:n 2 momenttia, jota perustus
lain uudistamisen yhteydessä ei esitetä asial
lisesti muutettavaksi (ks. ehdotetun uuden 
hallitusmuodon 14 §:n 2 momentti), ja kun
talain 26 §:n 1 momenttia, joka tässä yh
teydessä jäisi ennalleen. 

Valtiopäiväjärjestyksen 4 §:n 4 momentin 
mukaan äänioikeutta ei saa käyttää valtuus
miehen kautta. Uutta hallitusmuotoa valmis
teltaessa on katsottu, että kysymyksessä on 
itsestään selvä asia, minkä johdosta tämä 
säännös on ehdotettu jätettäväksi pois uudes
ta perustuslaista. Kun järjestelmiä, joissa 
toinen voi tietyin ehdoin äänestää toisen 
puolesta, kuitenkin joissakin valtioissa esiin
tyy, on katsottu aiheelliseksi sisällyttää tämä 
säännös vaalilakiin asiallisesti samassa muo
dossa kuin se nyt on valtiopäiväjärjestykses
sä. 

Tässä laissa kutsuttaisiin oikeutta äänestää 
johdonmukaisesti äänioikeudeksi. Henkilös
tä, jolla on äänioikeus, käytettäisiin laissa 
käsitettä äänioikeutettu. Vuoteen 1996 saak
ka pyrittiin lainsäädännössä erottamaan ter
minologisesti toisistaan yhtäältä vaalioikeus 
abstraktisena oikeutena ottaa osaa vaaliin eli 
aineellisena äänioikeutena ja toisaalta äänioi
keus vaaliluetteloon ottamisella konkretisoi
tuneena oikeutena myös käytännössä äänes
tää vaaleissa. Tästä terminologisesta erotte
lusta on vuonna 1995 kuitenkin luovuttu, 
joskin valtiopäiväjärjestyksen 7 §:n 1 mo
menttiin on kuitenkin vielä jäänyt vanha 
käsite vaalioikeutettu. Asiallisesti erottelu 
abstraktiseen ja äänioikeusrekisteriin ottami
sella konkretisoituneeseen äänioikeuteen on 
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toisaalta, kuten edellä on todettu, vuoden 
1995 huhtikuun alusta lukien ollut voimassa 
europarlamenttivaaleissa äänioikeutettujen 
Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansa
laisten osalta (ks. 19 §:n 5 momentti). 

3 §. V aalikelpoisuus. Kokonaiskuvan 
muodostamiseksi keskeisistä vaalioikeuksista 
pykälään on katsottu aiheelliseksi sisällyttää 
viittaussäännös perustuslakiin ja kuntalakiin, 
joissa säädetään vaalikelpoisuudesta edus
kuntavaaleissa ja kunnallisvaaleissa sekä 
kelpoisuudesta tasavallan presidentiksi. Voi
massa olevassa laissa vastaavan tyyppinen 
viittaussäännös sisältyy hallitusmuodon 
11 §:n 1 ja 2 momenttiin. 

Valtiollisten vaalien osalta hallitusmuodon 
viittaussäännöksessä tarkoitetaan ensinnäkin 
valtiopäiväjärjestyksen 7 §:ää, jonka mukaan 
vaalikelpoinen (kansan)edustajaksi on asuin
paikkaan katsomatta jokainen vaalioikeutet
tu, joka ei ole holhouksenalainen. Edustajak
si ei mainitun pykälän mukaan kuitenkaan 
voida valita sotilasta, asevelvollisuuttaan 
suorittavaa henkilöä lukuun ottamatta. Li
säksi viittaus tarkoittaa valtiopäiväjärjestyk
sen 8 §:n 1 momenttia, joissa säädetään, että 
jos edustajaksi valittu menettää vaalikelpoi
suutensa, hänen edustajantoimensa lakkaa, ja 
hallitusmuodon 23 §:ää, jonka mukaan tasa
vallan presidentin tulee olla syntyperäinen 
Suomen kansalainen. Vaalilain viittaussään
nöksen kohteet olisivat samat. 

Kunnallisvaalien osalta hallitusmuodossa 
oleva viittaus kuntalakiin tarkoittaa lain 
33 §:n 1 momenttia (yleinen vaalikelpoi
suus), 34 §:ää (vaalikelpoisuus valtuustoon) 
ja 37 §:n 1 ja 2 momenttia (vaalikelpoisuu
den menettäminen), jotka tässä yhteydessä 
jäisivät ennalleen. Vaalilain viittaussäännök
sen kohteet olisivat samat. 

Hallituksen esityksen mukaan vastaavat 
säännökset sisältyisivät uuden hallitusmuo
don 14, 27 ja 54 §:ään. 

Vaalikelpoisuudesta europarlamenttivaa
leissa säädettäisiin vaalikohtaisissa säännök
sissä ( 165 §). 

4 §. Vaalitoimitus. Pykälässä säädettäisiin 
vaalien toimittamistavoista. Vaalitoimitus 
alkaisi totuttuun tapaan ennakkoäänestyksel
lä ja päättyisi, kuten tähänkin asti, vaalipäi
vänä äänestysalueissa järjestettävään äänes
tykseen. Viimeksi mainittua ei enää kutsut
taisi vaalitoimitukseksi, vaan vaalipäivän 
äänestykseksi. Vaalitoimituksella tarkoitettai
siin vaalilain käsitteistössä vaalien toimitta
misen tapojen kokonaisuutta, kuten jo edellä 

esitetystä on käynyt ilmi. Äänioikeutettu 
voisi äänestää joko ennakkoäänestyksessä tai 
vaalipäivän äänestyksessä. Voimassa olevas
sa laissa ei ole tällaista vaalitoimituksen ko
konaisuutta kuvaavaa säännöstä, joskin sitä 
lähinnä vastaavat säännökset sisältyvät edus
tajainvaalilain 5 §:ään ja kunnallisvaalilain 2 
§:n 2 momenttiin. 

Kuten tässä pykälässä, vaalien toimittami
sen tavat ilmaistaisiin lain systematiikassa 
(lukujaossa) ja eri säännöksissä kronologi
sessa järjestyksessä, jossa ennakkoäänestys 
edeltää vaalipäivän äänestystä. 

5 §. Vaalipiirit eduskuntavaaleissa. Pykä
lässä säädettäisiin uudesta vaalipiirijaosta, 
joka on katsottu aiheelliseksi lääninhallinnon 
uudistamisen johdosta. Vaalipiiri jako to
teutettaisiin maakuntajaon pohjalta. Sen pe
rusteet on selvitetty yksityiskohtaisesti jo 
yleisperusteluissa. Maakuntajaosta säädetään 
maakuntajakolaissa. Lakiteknisesti uudistus 
toteutettaisiin luettelemalla kuhunkin vaali
piiriin kuuluvat kunnat. Tämä on katsottu 
välttämättömäksi sen johdosta, että päätös
valta vaalipiirien rajoista säilyisi eduskun
nalla. Voimassa olevassa latssa vastaava 
sääntely sisältyy edustajainvaalilain 1 §:n 
1 momenttiin sellaisena kuin se on läänin
hallinnon uudistamisen yhteydessä tehdyn 
teknisen muutoksen (24/1997) jälkeen. 

Pykälä on katsottu aiheelliseksi sijoittaa 
yhteisiin säännöksiin, koska vaalipiirijaolla 
on äänestyksen teknisessä toimituksessa 
merkitystä myös muissa vaaleissa kuin edus
kuntavaaleissa. 

6 §.Kansanedustajien paikkojen jako vaa
lipiirien kesken. Pykälässä säädettäisiin siitä, 
kuinka kansanedustajien paikat jaetaan vaali
piireittäin. Joitakin sanonnallisia selvennyk
siä lukuun ottamatta säännös vastaisi voi
massa olevaa oikeutta (edustajainvaalilain 
1 §:n 2 momentti ja 2 §). Koska vain Suo
men kansalaiset ovat eduskuntavaaleissa ää
nioikeutettuja ja vaalikelpoisia, on katsottu, 
että edustajainpaikkojen määrän perusteena 
tulee edelleen olla vaalipiirissä asuvien Suo
men kansalaisten lukumäärä eikä väestön 
kokonaismäärä. 

Vaikka pykälä koskisi vain eduskuntavaa
leja, se on edelliseen pykälään läheisesti liit
tyvänä selvyyden vuoksi katsottu aiheellisek
si sijoittaa yhteisiin säännöksiin. 

7 §. Vaalipiirit muissa vaaleissa. Presiden
tinvaalissa ja europarlamenttivaalissa nouda
tettaisiin eduskuntavaalien vaalipiirijakoa 
vaalien teknisessä toimittamisessa (ks. esim. 
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138, 142 ja 180 §). Sääntely vastaisi voi
massa olevaa lakia ja käytäntöä, joskin se 
olisi ilmaistu nimenomaisemmin ja sel
vemmin kuin presidentinvaalilain 2 §:ssä ja 
europarlamenttivaalilain eri kohdissa. Muissa 
suhteissa maa olisi presidentinvaalissa, kuten 
myös europarlamenttivaaleissa vaalien tulos
ta laskettaessa ja vahvistettaessa, yhtenä vaa
lipiirinä. 

Kunnallisvaaleissa kunnat muodostaisivat 
edelleen nykyisen kunnallisvaalilain 2 §:n 
1 momentin mukaisesti kukin oman vaalipii
rinsä. 

8 §. Vaalialueet europarlamenttivaaleissa. 
Vaalialueita koskeva sääntely on haluttu si
joittaa yhteisiin säännöksiin, vaikka se kos
kee vain europarlamenttivaaleja, koska vaa
lialuejako pohjautuu vaalipiirijakoon ja jotta 
vaaleissa noudatettavista erilaisista aluejaois
ta saisi yhdestä paikasta selkeämmän kuvan. 
Nykyinen säännös vaalialuejaosta sisältyy 
europarlamenttivaalilain 4 §:ään sellaisena 
kuin se on lääninhallinnon uudistamisen yh
teydessä tehdyn teknisen muutoksen 
(25/ 1997) j_älkeen. 

9 §. A änestysalueet. Kuntien aanes
tysaluejako olisi edelleen tärkeä kaikissa 
vaaleissa, koska äänestäjä, joka ei ole äänes
tänyt ennakkoäänestyksessä, ei voi äänestää 
vaalipäivänä muualla kuin omassa äänestys
alueessaan. Pykälä olisi voimassa olevan 
lain mukainen. Nykyisin säännökset kunnan 
jakamisesta äänestysalueisiin ovat vain kun
nallisvaalilaissa (3 §) ja muissa vaalilaeissa 
vain viitataan tähän sääntelyyn (edustajain
vaalilain 6 §, presidentinvaalilain 3 §:n 1 
momentti ja europarlamenttivaalilain 8 §). 

Pykälässä, kuten myös muualla laissa, on 
otettu huomioon rekisteritoimistojen tehtävi
en siirtyminen maistraateille. 

10 §. Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäi
vän äänestyspaikat. Yleisinä ennakkoäänes
tyspaikkoina kotimaassa olivat ennen vuonna 
1995 toteutettua vaalilainsäädännön uudis
tusta asetuksella määrättävät Suomen Posti 
Oy:n toimipaikat ja sen järjestämät tilapäiset 
ennakkoäänestyspaikat ja Ahvenanmaalla 
Ahvenanmaan postin toimipaikat Vuoden 
1995 uudistuksen jälkeen posti ei enää ole 
ainoa mahdollinen yleisen ennakkoäänestyk
sen järjestäjä, vaan muutkin tahot, esimer
kiksi kunnat tai kansaneläkelaitoksen toimi
paikat voivat vastata tästä tehtävästä (edusta
jainvaalilain 64 §:n 1 momentti ja kunnallis
vaalilain 60 §:n 1 momentti). Tällaisena 
sääntely ehdotetaan sisällytettäväksi myös 

vaalilakiin. Laissa edellytettäisiin kuitenkin 
lisäksi, että kotimaan yleisiä ennakkoäänes
tyspaikkoja, millä termillä näitä ennakkoä~
nestyspaikkoja myöhemmin laissa kutsuttai
siin, olisi oltava joka kunnassa vähintään 
yksi, ellei erityisestä syystä, esimerkiksi 
kunnan olosuhteista muuta johdu. 

Lisäksi ennakkoäänestyspaikkoja olisivat, 
kuten nykyisinkin, asetuksella säädettävät 
Suomen edustustot ja suomalaiset laivat sekä 
sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat 
sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangais
tuslaitokset (laitokset). Säännökset näistä 
ennakkoäänestyspaikoista sisältyvät nykyisin 
edustajainvaalilain 63 §:n 1 momenttiin ja 
64 §:n 1 momenttiin sekä kunnallisvaalilain 
59 §:n 1 momenttiin ja 60 §:n 1 momenttiin. 
Ympärivuorokautista hoitoa autavien sosiaa
lihuollon toimintayksiköiden ohella myös 
muut kunnan keskusvaalilautakunnan mää
räämät sosiaalihuollon toimintayksiköt voisi
vat ehdotuksen mukaan toimia laitoksina, 
joissa voi äänestää ennakolta. Muutoksella 
halutaan helpottaa kuntien tehtävää niiden 
pyrkiessä järjestämään tarkoituksenmukaisel
la tavalla äänestysmahdollisuuksia laitoksis
sa. Lisäksi lakia ehdotetaan täsmennettäväksi 
niin, että laivoissa voitaisiin äänestää enna
kolta vain silloin, kun ne ovat ulkomailla 
sinä aikana, jona ennakkoäänestys kotimaan 
yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa toimite
taan. Edelleen ennakkoäänestys voitaisiin 
nykyiseen tapaan järjestää äänestäjän kotona 
(kotiäänestys). Kotiäänestyksen edellytyksis
tä, joista nykyisin säädetään edustajainvaa
lilain 80 §:ssä ja kunnallisvaalilain 74 a 
§:ssä, säädettäisiin jäljempänä 5 luvussa ( 47 
§:n 3 momentti). 

Ehdotus sisältäisi myös sen, että kunnallis
vaaleissakin voitaisiin äänestää ennakkoon 
Suomen edustustoissa ja suomalaisissa lai
voissa. Ehdotuksen mahdollistaa teknisesti 
se, että valtakunnallisesta ehdokasrekisteristä 
voidaan laatia tuloste, jossa on keskitetysti 
kaikkien kuntien ehdokkaista samat tiedot 
kuin ehdokaslistojen yhdistelmissäkin (ks. 
perustelut 44 §:n 4 momentin kohdalla). Tu
loste voisi siten korvata ehdokaslistojen yh
distelmät edustustoissa ja laivoissa. Ulko
maan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista 
kunnallisvaaleissa määrättäisiin, kuten muis
sakin vaaleissa, asetuksella. Koska ulkosuo
malaisilla ei ole kunnallisvaaleissa äänioi
keutta ja koska ulkomailla olevia äänioikeu
tettuja olisi siten selvästi vähemmän kuin 
muissa vaaleissa, ei olisi tarpeellista määrätä 
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kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaikoiksi 
yhtä paljon edustustoja kuin muissa vaaleis
sa. Riittävänä voitaistin pitää, että ennakko
äänestyspaikoiksi määrättäisiin vain niitä 
edustustoja, joiden läheisyydessä tiedetään 
olevan suomalaisia merkittävässä määrin. 

Jokaisella äänestysalueella tulisi olla kun
nanhallituksen määräämä vaalipäivän äänes
tyspaikka. Näin on säädetty myös voimassa 
olevassa laissa, joskin terminä on käytetty 
pelkkää äänestyspaikkaa (edustajainvaalilain 
48 §:n 1 momentti ja kunnallisvaalilain 
46 §:n 1 momentti). Kunnanhallituksen olisi 
viipymättä ilmoitettava maistraatille, missä 
kunkin äänestysalueen äänestyspaikka on, 
jotta tieto siitä voitaisiin rekisteröidä vaali
tietojärjestelmän äänestyspaikkarekisteriin. 
Voimassa olevan kunnallisvaalilain 3 a §:n 
mukaan ilmoitus on tehtävä Väestörekisteri
keskukselle, mutta tämä on yleiskirjeellään 
pyytänyt tiedot toimitettaviksi sille rekiste
ritoimiston (maistraatin) kautta. Näin ollen 
ehdotettu säännös on tässä suhteessa nyky
käytäntöä vastaava. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan käytän
nössä ilmenneiden tarpeiden vuoksi edelleen 
sisällytettäväksi nykyisin edustajainvaalilain 
48 §:n 1 momentissa ja kunnallisvaalilain 46 
§:n 1 momentissa oleva säännös, jonka mu
kaan äänestyspaikka voi erityisistä syistä 
olla äänestysalueen tai jopa kunnan ulkopuo
lella. 

2 luku. Vaaliviranomaiset 

Vaalilain 2 lukuun koottaisiin eri vaaleja 
koskevissa erityislaeissa olevat vaalivi
ranomaisia ja niiden työskentelyä koskevat 
säännökset. Säännökset olisivat kaikkia vaa
leja koskevia, lukuun ottamatta Ahvenan
maata koskevaa säännöstä (14 §:n 3 mo
mentti) ja vaalipiirilautakuntaa koskevia 
säännöksiä (12 ja 13 §),joita ei sovellettaisi 
kunnallisvaaleissa. 

11 §. Vaaliasioiden käsittely valtioneuvos
tossa. Yleisvastuu vaalien toimeenpanemi
sesta kuuluu ylimpänä vaaliviranomaisena 
oikeusministeriölle. Oikeusministeriöllä on 
tarvittaessa myös oikeus antaa tarkempia 
määräyksiä ja ohjeita vaalilakien sovelta
misesta (ks. 197 §). Ulkoasiainministeriö 
puolestaan huolehtii ennakkoäänestyksen 
järjestämisestä ulkomailla. Ministeriöiden 
välinen toimialajako valtioneuvostossa on 
katsottu tarkoituksenmukaiseksi säilyttää 

ennallaan ja ottaa säännös vaaliasioiden kä
sittelystä valtioneuvostossa vaalilain vaalivi
ranomaisia koskevaan lukuun. 

12 §. V aalipiirilautakunta. Vaalipiirin kes
kuslautakunnan ja kunnan keskusvaalilauta
kunnan nimet ovat aiheuttaneet sekaannusta 
niissä molemmissa esiintyvän "keskus"-osan 
takia. Tämän johdosta ehdotetaan, että en
siksi mainitun nimi muutettaisiin vaalipiiri
lautakunnaksi. Tällainen lautakunta asetettai
siin entiseen tapaan jokaiseen vaalipiiriin. 
Lautakuntaan kuuluisi puheenjohtaja, vara
puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä 
neljä varajäsentä. Sekä jäsenten että vara
jäsenten tulisi mahdollisuuksien mukaan 
edustaa vaalipiirissä edellisissä eduskunta
vaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. 

Lääninhallinnon uudistamisen johdosta on 
tarpeen säätää siitä, mikä lääninhallitus vaa
lipiirilautakunnan asettaa. Esityksessä ehdo
tetaan, että tämä tehtävä annettaisiin läänin
hallitukselle, jonka alueella lautakunta ko
koontuu. 

Vaalipiirilautakunnan työskentelyä hanka
loittavien esteellisyystilanteiden välttämisek
si on katsottu aiheelliseksi ehdottaa, että jä
sen tai varajäsen, joka vaalipiirilautakunnalle 
toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on 
asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen 
ehdokkaaksi, ei voi osallistua vaalipiirilauta
kunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. 
Hän voisi kuitenkin jatkaa jäsenen tai vara
jäsenen tehtävässään toimikautensa loppuun 
asti ja osallistua lautakunnan työskentelyyn 
seuraavissa vaaleissa, jos hän ei niissä ole 
ehdokkaana. 

Pykälän 1 ja 2 momentit korvaisivat edus
tajainvaalilain 3 §:n 1 momentin ja 3 a §:n 1 
momentin sekä presidentinvaalilain 4 §:n 
pykälässä säänneltyä asiaa koskevat sään
nökset ja europarlamenttivaalilain 6 §:n 1 
momentin. 

Pykälän 3 momentin säännös korvaisi 
edustajainvaalilain 4 §:n, mutta kokouspaikat 
olisivat entiset. 

13 §. Vaalipiirilautakunnan työskentely. 
Pykälän 1 momentti sisältäisi asiallisesti voi
massa olevaa sääntelyä vastaavat säännökset 
vaalipiirilautakunnan päätösvaltaisuudesta ja 
uuden jäsenen tai varajäsenen sijaantu
losta sen johdosta, että jäsen tai varajäsen 
on kuollut tai saanut vapautuksen toimestaan 
(ks. edustajainvaalilain 3 a §:n 2 ja 3 mo
mentti). 

Pykälän 2 momentin mukaan lautakunta 
ottaisi itselleen sihteerin ja muun tarvittavan 
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henkilöstön. Tällaista henkilöstöä olisivat 
muun muassa äänestyslippujen laskemisessa 
tarvittavat laskijat, jotka nimenomaisesti on 
mainittu tämän momentin korvaamassa edus
tajainvaalilain 3 §:n 2 momentissa. Uutena 
säännöksenä lisättäisiin vaalilakiin säännös, 
jonka mukaan on lautakunnan asiana päättää 
muiden kuin lautakunnan kokouksiin jo lain 
nojalla osallistumaan oikeutettujen henkilöi
den läsnäolosta ja puheoikeudesta kokouk
sissaan. Koska lautakunta tarvitsee etenkin 
äänestyslippuja laskiessaan ehdottoman työ
rauhan, tulee asiasta päättämisen kuulua yk
sinomaan sille. Viittauksella oikeuteen tehtä
viensä vuoksi osallistua muutoin suljettuun 
vaalipiirilautakunnan kokoukseen tarkoite
taan 186 §:ssä säänneltäväksi ehdotettua 
vaaliasiamiesten ynnä muiden läsnäolo-oi
keutta tietyissä vaalipiirilautakunnan ko
kouksissa. 

Vaalipiirilautakunnan kokouksissa pidet
täisiin pöytäkirjaa. Pykälän 3 momenttiin 
tästä otettavaksi ehdotettu säännös ei sitä 
vastaavan nykyisen edustajainvaalilain 
94 §:n 1 momentin tavoin enää sisältäisi it
sestään selvinä pidettäviä yksityiskohtaisia 
säännöksiä siitä, mitä pöytäkirjaan tulee 
merkitä. Pöytäkirjan ja vaalipiirilautakunnan 
toimituskirjat allekirjoittaisi puheenjohtaja ja 
varmentaisi sihteeri. Tällaista lautakunnan 
toimituskirjojen osalta edustajainvaalilain 
97 §:n mukaan jo käytössä olevaa allekirjoi
tus- ja varmennusmenettelyä on pidetty lau
takunnan pöytäkirjojenkin osalta luontevam
pana kuin edustajanvaalilain 94 §:n 2 mo
mentin mukaista nykyisin voimassa olevaa, 
tosin jo vuonna 1906 annetun Suomen Suu
riruhtinaanmaan Vaalilain 71 §:n 3 momen
tista periytyvää epäjohdonmukaista menette
lyä, jossa allekirjoitus on sihteerin ja oikeak
si todistaminen puheenjohtajan tehtävänä. 

Koska pykälä olisi kaikkia vaaleja koske
va, se korvaisi myös presidentinvaalilain 
4 §:n pykälässä säänneltyä asiaa koskevat 
säännökset ja 7 §:n 1 momentin sekä emo
parlamenttivaalilain 6 §:n 2 momentin. 

14 §.Kunnan keskusvaalilautakunta. Val
tuuston toimikaudeksi asetettaisiin kuhunkin 
kuntaan entiseen tapaan kunnan keskusvaali
lautakunta. Siihen kuuluisi puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä 
sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuiten
kin vähintään viisi. Varajäsenet olisi asetet
tava siihen järjestykseen, jossa he tulevat 
jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsen
ten tulisi näitä ryhmiä erikseen tarkasteltaes-
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sa mahdollisuuksien mukaan edustaa kun
nassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdok
kaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 

Pykälä vastaisi asiallisesti pääosin nykyis
tä sääntelyä (ks. kunnallisvaalilain 4 §:n 1 ja 
2 momentti sekä edustajainvaalilain 7 §, pre
sidentinvaalilain 5 §ja europarlamenttivaali
lain 9 §). 

Lautakunnan työskentelyä hankaloittavien 
esteellisyystilanteiden välttämiseksi on kui
tenkin katsottu aiheelliseksi ehdottaa lisäksi, 
vastaavasti kuin edellä vaalipiirilautakunnan 
osalta, että jäsen tai varajäsen, joka on ase
tettu puolueen tai valitsijayhdistyksen eh
dokkaaksi, ei voi osallistua lautakunnan 
työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Hän voisi 
kuitenkin jatkaa jäsenen tai varajäsenen teh
tävässään toimikautensa loppuun asti ja osal
listua lautakunnan työskentelyyn seuraavissa 
vaaleissa, jos hän ei niissä ole ehdokkaana. 

Ahvenanmaan maakunnan osalta on läh
detty siitä, että kunnan keskusvaalilautakun
tana eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa 
ja europarlamenttivaaleissa toimisi maakun
nassa toimitettavia kunnallisvaaleja varten 
asetettu lautakunta, josta olisi soveltuvin 
osin voimassa, mitä kunnan keskusvaali
lautakunnasta tässä laissa säädetään. 

15 §. Kunnan keskusvaalilautakunnan 
työskentely. Pykälä sisältäisi säännökset 
kunnan keskusvaalilautakunnan työskente
lystä. Sen sisältöön vaikuttaa yhtäältä se, 
että keskusvaalilautakunta on lakisääteinen 
kunnallinen lautakunta ja toisaalta toimieli
men luonne vaalien toimittamisen keskeisenä 
toimijana. Pykälä vastaisi asiallisesti pääosin 
voimassa olevaa sääntelyä. Sen 1 momentin 
säännökset lautakunnan päätösvaltaisuudesta 
ja väliaikaisen varajäsenen määräämisestä ja 
2 momentin säännös sihteerin ja henkilöstön 
ottamisesta ovat eräitä sanonnallisia tarkis
tuksia huomioon ottamatta entiset. 

Lautakunnan luonteesta erityistä tarkkuutta 
vaativia ja laissa ja oikeusministeriön ohjeis
sa tarkoin säänneltyjä ja määrättyjä tehtäviä 
hoitavana vaaliviranomaisena johtuu, että 
lautakunnan tulisi voida itse päättää muiden 
kuin sen kokouksiin tässä laissa tarkoitettu
jen tehtäviensä vuoksi osallistumaan oikeu
tettujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoi
keudesta kokouksissaan (ks. 186 §). Samas
ta syystä lautakuntaan sovellettaisiin 
muutoinkin vain rajoitetusti, mitä kuntalain 
50 §:ssä tarkoitetussa kunnan hallintosään
nössä määrätään. Kunnanhallituksen edusta
jan ja kunnanjohtajan läsnäoloa ja puheoi-
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keutta kokouksissa ja oikeutta ottaa asia 
ylemmän toimielimen käsiteltäväksi eli otto
oikeutta koskevia säännöksiä ei sovellettai
si. 

Voimassa olevassa laissa pykälään sisälly
tettäviksi ehdotetut säännökset ovat kunnal
lisvaalilain 4 §:n 3 momentissa, 6 §:ssä ja 
87 §:ssä. 

16 §. Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta. 
Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asetta
mista ja kokoonpanoa koskevat voimassa 
olevan lain säännökset (edustajainvaalilain 
8 § ja kunnallisvaalilain 5 §) sisällytettäisiin 
tähän pykälään siten muutettuina, että kun 
puolueiden tai äänestäjäryhmien edustus voi
massa olevan lain mukaan on voinut toteu
tua joko jäsenyytenä tai varajäsenyytenä, 
ehdotuksen mukaan tämän poliittisen tasa
puolisuuden tulisi toteutua erikseen sekä jä
senten että varajäsenten piirissä. Vastaava 
sääntely on koskenut vaalilautakuntia ja vaa
litoimikuntia myös ennen vuoden 1995 lain
muutosta ja on sama, joka olisi voimassa 
myös vaalipiirilautakuntien ja kunnan kes
kusvaalilautakuntien osalta. 

Uutena vaalitoimikuntaa yleisesti koskeva
na säännöksenä sisältyisi pykälään säännös 
siitä, että asianomaisissa vaaleissa ehdokkaa
na oleva henkilö ei voi olla vaalitoimikun
nan jäsenenä eikä varajäsenenä. Voimassa 
olevan lain mukaan tämä kielto on koskenut 
vain kotiäänestyksestä huolehtivia vaalitoi
mikunnan jäseniä. Kiellon soveltamisalan 
laajentaminen on nähty perustelluksi, koska 
laitoksissa toimitettava ennakkoäänestys voi
daan toimittaa kotiäänestyksen tapaan jopa 
potilashuoneissa ja kun näissä laitoksissa 
äänestävien joukossa voidaan arvioida ole
van keskimäärin enemmän vaikutuksille alt
tiita äänestäjiä kuin äänestysalueessa äänes
tävien keskuudessa. Vaalilautakunnan jä
seniin ja Varajäseniin kielto ei ulottuisi. On 
katsottu, että vaalilautakuntiin saattaisi olla 
vaikeaa löytää riittävän taidokasta ja ko
kenutta henkilöstöä, jos ehdokkaita ei tarvit
taessa voitaisi käyttää jäseninä tai vara
jäseninä. Lisäksi vaalilautakunnissa toimii 
käytännössä luonnostaan tietty eri puolueista 
tai äänestäjäryhmistä valittujen välinen kes
kinäinen valvonta. 

Vaaliviranomaisia koskevan sääntelyn yh
denmukaistamiseksi ehdotetaan myös vaali
lautakunnan ja vaalitoimikunnan osalta, että 
sekä jäsenten että varajäsenten tulisi mahdol
lisuuksien mukaan edustaa kunnassa edelli
sissä vastaavissa vaaleissa ehdokkaita aset-

taneita puolueita ja äänestäjäryhmiä. Näin 
ehdotetaan säädettäväksi niin vaalipiirilauta
kunnasta (12 §) kuin kunnan keskusvaali
lautakunnastakin (14 §). 

Kunnallisvaalilain 6 §:n 2 momentissa 
olevaa säännöstä väliaikaisen varajäsenen 
määräämisestä ei ole katsottu olevan tarpeen 
sisällyttää vaalilakiin, koska vaalilautakunnat 
ja -toimikunnat valitaan erikseen kutakin 
vaalia varten ja kun kunnanhallituksen tehtä
vänä on huolehtia siitä, että näiden toi
mielinten kokoonpano varajäsenet mukaan 
lukien on lain edellyttämä. 

17 §. Vaalilautakunnan ja vaalitoimikun
nan työskentely. Myös vaalilautakunta ja 
vaalitoimikunta ovat lakisääteisiä kunnan 
viranomaisia, joskin ne toimivat myös muis
sa vaaleissa kuin kunnallisvaaleissa. Kuten 
kunnan keskusvaalilautakunnan osalta jo 
edellä on todettu, näiden toimielinten työs
kentelyn sääntelyyn vaikuttaa yhtäältä ole
minen osana kunnan hallintoa ja toisaalta 
toimiminen erityislailla säännellyissä vaalivi
ranomaistehtävissä. 

Pykälään asiasta sisällytettäväksi ehdotettu 
sääntely vastaisi sisällöllisesti pääosin voi
massa olevaa lakia (edustajainvaalilain 10 §, 
50 §:n 1 momentti ja 59 §:n 3 momentti 
sekä kunnallisvaalilain 6 §, 48 §:n 1 mo
mentti ja 56 §:n 3 momentti). 

Kuten kunnan keskusvaalilautakuntaan, 
vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaankin 
sovellettaisiin vain rajoitetusti, mitä kunta
lain 50 §:ssä tarkoitetussa kunnan hallin
tosäännössä määrätään. Hallintosäännön 
määräyksiä pöytäkirjan laatimisesta, tarkasta
misesta ja nähtävänä pitämisestä, asian jat
kokokoukseen siirtämisestä, kunnanhallituk
sen edustajan ja kunnanjohtajan kokouksissa 
läsnäalasta ja puheoikeudesta, viranhaltija
esittelystä, otto-oikeudesta ja kunnan ta
louteen liittyvistä asioista ei sovellettaisi. 
Siltä osin kuin näitä määräyksiä vastaavia 
säännöksiä olisi vaalilaissa tai vastaavista 
asioista annettu oikeusministeriön määräyk
siä tai ohjeita, vaalilautakunnat ja -toimikun
nat noudattaisivat niitä. 

18 §. V aalitoim itsijat. Vaaliviranomaisia 
koskevaan 2 lukuun on katsottu aiheelliseksi 
koota myös säännökset vaalitoimitsijasta, 
jotka tähän asti ovat olleet vaalilaeissa hajal
laan (edustajainvaalilain 9 ja 65 § sekä kun
nallisvaalilain 5 aja 61 §). Asiallisesti sään
nökset vastaisivat pääosin voimassa olevaa 
sääntelyä. Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan 
kuitenkin sisällytettäväksi säännös, jonka 
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mukaan asianomaisissa vaaleissa ehdokkaa
na oleva henkilö ei voisi olla vaalitoimitsija
na. Tähän asti säännös on koskenut vaali
toimitsijoista vain kotiäänestyksestä huoleh
timaan määrättyjä vaalitoimikunnan jäseniä 
(edustajainvaalilain 9 § ja kunnallisvaalilain 
5 a §). Säännöksen soveltamisalan laajen
nuksen on katsottu olevan tarpeen äänestys
toimituksen yleisen luotettavuuden varmista
miseksi. Käytännössä esimerkiksi postin 
vaalitoimitsijoiksi ei myöskään ole määrätty 
ehdokkaita. Lisäksi ehdotetaan käytännössä 
saatujen kokemusten pohjalta, että vaalitoi
mitsijana Suomen edustustossa voisi toimia 
muukin kuin edustuston palveluksessa oleva 
tähän tehtävään nimetty henkilö. 

3 luku. Äänioikeusrekisteri 

Voimassa olevan vaalilainsäädännön ääni
oikeusrekisteriä koskevat säännökset ( edus
tajainvaalilain 2 luku ja kunnallisvaalilain 
2 luku) annettiin I päivänä tammikuu
ta I996 voimaan tulleilla laeilla ( I643 ja 
I648/I995). Nämä säännökset korvasivat 
sitä aikaisempien vaalilakien vaaliluetteloita 
koskeneet säännökset. Uudistus oli seurausta 
vaalitietojärjestelmän kehittämistyöstä. Sa
nottuja säännöksiä sovellettiin ensimmäisen 
kerran 20 päivänä lokakuuta I996 toimite
tuissa yhdistetyissä europarlamenttivaaleissa 
ja kunnallisvaaleissa ja niiden voidaan kat
soa toimineen hyvin. Muutoinkaan ei äänioi
keusrekisteriä koskevia säännöksiä kohtaan 
ole esitetty asiallisia muutostarpeita. Tästä 
johtuen ne ehdotetaan otettavaksi uuteen 
vaalilakiin lähes samansisältöisinä kuin ne 
voimassa olevassa vaalilainsäädännössä ovat. 
Vain eräitä pienehköjä teknisluonteisia tar
kistuksia ehdotetaan tehtäväksi. Siten seuraa
vissa pykäläkohtaisissa perusteluissa viita
taankin yleisesti hallituksen esitykseen vaa
leja ja kansanäänestyksiä koskevan lainsää
dännön muuttamisesta (HE 17511995 vp ). 
Lisäksi viitataan joissakin kohdissa hallituk
sen esitykseen laiksi Suomesta Euroopan 
parlamenttiin valittavien edustajien vaaleista 
(HB 351/I994 vp). 

Aänioikeusrekisteriä koskevan luvun pe
rusrakenne ehdotetaan säilytettäväksi saman
laisena kuin voimassa olevissa edustajain
vaalilaissa ja kunnallisvaalilaissa. Kodifioin
tiperiaatteen mukaisesti lukuun ehdotetaan 
kuitenkin otettavaksi kaikkia vaaleja koske
vat äänio;: ... eusrekisterisäännökset. Tästä joh
tuen luvussa olisi enemmän pykäliä ja jois-

sakin pykälissä enemmän momentteja kuin 
esimerkiksi voimassa olevan edustajainvaa
lilain vastaavassa luvussa. 

Tässä luvussa, samoin kuin koko laissa on 
huomioitu vuoden I997 alusta voimaan tul
lut rekisterihallinnon uudistus, jossa rekiste
ritoimists>jen nimet muutettiin maistraateiksi. 

I9 §. A änioikeusrekisterin perustaminen ja 
tiedot. Pykälässä säädettäisiin äänioikeusre
kisterin perustajasta, perustamisajankohdasta 
ja siitä, keitä rekisteriin otetaan (1 moment
ti) sekä rekisterin tietosisällöstä rekisteriä 
perustettaessa (2 ja 3 momentti) ja perusta
misen jälkeen ( 4 momentti). Lisäksi pykä
lään ehdotetaan otettavaksi europarlamentti
vaaleja koskeva erityissäännös (5 momentti). 
Pykälä vastaisi pääosin voimassa olevan 
edustajainvaalilain I2 §:ää ja kunnallisvaa
lilain 7 §:ää sekä europarlamenttivaalilain 
II §:n 2 momenttia (ks. HE I75/1995 vp, 
s. I9, 20, 32 ja 34). Pykälässä selvennettäi
siin rekisteriin merkittäviä tietoja erottamalla 
4 momentissa luetellut tiedot 2 momentissa 
olevista tiedoista. 

Europarlamenttivaaleissa äänioikeutettujen 
muiden EU:n jäsenvaltioiden kansalaisten 
ilmoittautumisen määräaikaa Suomen äänioi
keusrekisteriin ehdotetaan aikaistettavaksi 
kahdella viikolla, voimassa olevasta 66. päi
västä ennen vaalipäivää 80. päivään ennen 
vaalipäivää. Aikaistaminen on tarpeen, jotta 
näitä äänioikeutettuja koskevien tietojen 
vaihto muiden jäsenvaltioiden viranomaisten 
kanssa voidaan aloittaa riittävän ajoissa. Ku
ten nytkin ja sen mukaisesti kuin EU:n neu
voston direktiivi 93/109/ETY:kin edellyttää, 
ilmoittautuminen olisi voimassa seuraavissa
kin europarlamenttivaaleissa, jos äänioikeu
tettu on ilmoittautumisensa jälkeen jatkuvasti 
asunut Suomessa eikä ole peruuttanut ilmoi
tustaan. 

20 §. Äänioikeusrekisteriin merkittävät 
lisätiedot kunnallisvaaleissa ja europarla
menttivaaleissa. Pykälässä mainittaisiin ne 
tiedot, jotka I9 §:n 2 momentissa lueteltujen 
tietojen lisäksi otetaan äänioikeusrekisteriin 
äänioikeutetuista kunnallisvaaleissa (1 mo
mentti) ja europarlamenttivaaleissa (2 mo
mentti). Pykälä vastaisi voimassa olevan 
kunnallisvaalilain 7 §:n 2 momentin 7 ja 8 
kohtia sekä europarlamenttivaalilain 1I §:n 3 
momenttia (ks. HE 17511995 vp, s. 32 ja 
34). 

2I §. Presidentinvaalin äänioikeusrekiste
rin käyttäminen. Pykälässä säädettäisiin siitä, 
että presidentinvaalin ensimmäisessä ja toi-
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sessa vaalissa käytetään samaa äänioikeusre
kisteriä. Säännös vastaisi voimassa olevan 
presidentinvaalilain 8 §:n 2 momenttia (ks. 
HE 175/1995 vp, s. 31). 

22 §. Ilmoituskortti. Pykälässä säädettäi
siin ilmoituskortissa olevista tiedoista (1 ja 2 
momentti), kortin käyttämisestä ennakkoää
nestyksen lähetekirjeenä (3 momentti) ja 
kortin lähettämisen määräajasta ( 4 moment
ti). Pykälään ehdotetaan liitettäväksi myös 
presidentinvaalin ilmoituskortteja koskeva 
erityissäännös (5 momentti). Momentit 1-4 
vastaisivat pääosin voimassa olevan edusta
jainvaalilain 13 §:ää ja kunnallisvaalilain 9 
§:ää ja momentti 5 voimassa olevan presi
dentinvaalilain 8 §:n 2 momenttia (ks. HE 
175/1995 vp, s. 20, 31 ja 34). Momehttiin 4 
ehdotetaan lisättäväksi europarlamenttivaale
ja koskeva säännös siitä, ettei ilmoituskorttia 
lähetetä sellaiselle äänioikeusrekisteriin ote
tulle, jonka Väestörekisterikeskus merkitsee 
27 §:n 5 momentissa ehdotetuna tavalla ää
nioikeusrekisterissä äänioikeutta vailla ole
vaksi sillä perusteella, että henkilö on il
moittautunut europarlamenttivaaleissa ääni
oikeutetuksi jonkun muun EU:n jäsenvaltion 
vaaliluetteloon. Mikäli tätä koskeva tieto 
tulisi jostakin jäsenvaltiosta tässä pykälässä 
säädetyn ilmoituskorttien viimeisen lähetys
päivän jälkeen, sovellettaisiin, mitä jäljem
pää 27 §:n 2 momentissa säädettäisiin. 

23 §. Tiedottaminen Euroopan unionin 
muun jäsenvaltion kansalaisille kunnallisvaa
leissa ja europarlamenttivaaleissa. Pykälä 
sisältäisi kunnallisvaaleja ja europarlament
tivaaleja koskevan erityissäännöksen ja se 
vastaisi voimassa olevan kunnallisvaalilain 8 
§:ää ja europarlamenttivaalilain 12 §:ää (ks. 
HE 175/1995 vp, s. 32 ja 34 sekä HE 
351/1994. vp. s. 28). 

24 §. A änioikeusrekisterin tietojen tarkas
taminen. Pykälä sisältäisi säännökset äänioi
keusrekisterissä olevien tietojen tarkastami
sesta (1 momentti), otteiden antamisesta re
kisteristä (2 momentti) sekä rekisterin tieto
jen saatavillapidosta (3 momentti), ja se vas
taa voimassa olevan edustajainvaalilain 14 
§:ää ja kunnallisvaalilain 10 §:ää (ks. HE 
175/1995 vp, s. 20, 21 ja 34). 

25 §. Oikaisuvaatim us. Pykälässä säädet
täisiin oikaisuvaatimuksen tekemisen edelly
tyksistä ja määräajasta ( 1 momentti), oi
kaisuvaatimuksen perusteen tarkentamisesta 
(2 momentti), kiellosta vaatia oikaisua erääs
sä tapauksessa (3 momentti) ja oikaisuvaati
muksen muodosta (4 momentti). Se vastaisi 

voimassa olevan edustajainvaalilain 15 §:ää 
ja kunnallisvaalilain 11 §:ää (ks. HE 
175/1995 vp, s. 21, 22 ja 34). 

26 §. Maistraatin päätös. Pykälässä säädet
täisiin maistraatin päätöksen määräajasta ja 
sen johdosta äänioikeusrekisteriin tehtävistä 
merkinnöistä (1 momentti) sekä päätöksen 
tiedoksiannosta (2 momentti). Pykälä vastai
si voimassa olevan edustajainvaalilain 
16 §:ää ja kunnallisvaalilain 12 §:ää (ks. 
HE 175/1995 vp, s. 22 ja 34). 

27 §. Itseoikaisu. Pykälässä säädettäisiin 
viranomaisen itseoikaisun edellytyksistä ja 
määräajasta (1 momentti) sekä itseoikaisun 
tiedoksiannosta (2-4 momentti). Lisäksi py
kälään otettaisiin europarlamenttivaaleja kos
keva erityisäännös (5 momentti). Pykälä vas
taisi voimassa olevan edustajainvaalilain 17 
§:ää ja kunnallisvaalilain 13 §:ää sekä euro
parlamenttivaalilain 13 §:n 2 momenttia (ks. 
HE 175/1995 vp, s. 22, 32 ja 34 sekä HE 
35111994 vp, s. 29). 

28 §. Valitus lääninoikeuteen. Pykälä si
sältäisi säännökset valituksen tekemisestä 
lääninoikeudelle maistraatin tai Väestörekis
terikeskuksen päätöksestä (1 momentti) ja 
lääninoikeuden päätöksen tiedoksiannosta (2 
momentti) sekä muutoksenhakukiellosta (3 
momentti), jota ehdotetaan selvennettäväksi 
koskemaan kaikkia 2 momentissa tarkoitet
tuja lääninoikeuden päätöksiä. Muutoin py
kälä vastaisi voimassa olevan edustajainvaa
lilain 18 §:ää ja kunnallisvaalilain 14 §:ää 
(ks. HE 17511995 vp, s. 22, 23 ja 34). Pykä
lässä viitattaisiin uuteen hallintolainkäyttöla
kiin (58611996). 

29 §. Ä änioikeusrekisterin lainvoimaisuus. 
Pykälä sisältäisi säännökset äänioikeusrekis
terin lainvoimaiseksi tulon ajankohdasta (1 
momentti), lainvoimaisen rekisterin noudat
tamisesta (2 momentti), virheellisen merkin
nän poistamisesta lainvoimaisesta äänioi
keusrekisteristä eräissä tapauksessa (3 mo
mentti) ja äänestämisestä tuomioistuimen 
antaman päätöksen perusteella ( 4 momentti). 
Pykälä vastaisi voimassa olevan edustajain
vaalilain 19 §: ää ja kunnallisvaalilain 
15 §:ää (ks. HE 175/1995 vp, s. 23, 24 ja 
34). 

30 §. Ä änioikeusrekisterin käyttö. Pykä
lässä säädettäisiin äänestämistä koskevien 
merkintöjen tekemisestä äänioikeusrekisteriin 
(1 momentti) ja näiden tietojen julkisuudesta 
(2 momentti) sekä äänioikeusrekisteristä 
otettavista tulosteista ja rekisterin tietojen 
hävittämisestä (3 momentti). Pykälä vastaisi 
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pääosin voimassa olevan edustajainvaalilain 
20 ja 22 §:ää sekä kunnallisvaalilain 16 ja 
18 §:ää (ks. HE 17511995 vp, s. 23, 24 ja 
34), joiden sisältö ehdotetaan näin kootta
vaksi yhteen pykälään. 

4 luku. Ehdokasasettelun 
viranomaistehtävät 

Uuden vaalilain 4 lukuun ehdotetaan koot
tavaksi kaikkia vaaleja koskevat säännökset 
ehdokasasettelun viranomaistehtävistä. Kaksi 
vain europarlamenttivaaleja koskevaa sään
nöstä on niiden luonteen vuoksi sijoitettu 
kuitenkin asianomaisiin vaalikohtaisiin sään
nöksiin ( 178 ja 179 §). 

Ehdokasasettelun viranomaistehtäviä kos
kevat säännökset vastaavat suurelta osin voi
massa olevaa vaalilainsäädäntöä. Merkittä
vin muutos koskee ehdokasasettelun aikatau
lua, jota on selvitetty tarkemmin edellä 
yleisperusteluiden kohdassa 3. Jokaisen py
kälän perusteluissa on erikseen mainittu, 
onko säännös uusi eli sisältääkö se kokonaan 
uutta tai voimassa olevaan lainsäädäntöön 
verrattuna muuttunutta sääntelyä. 

Puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdo
kasasetteluun liittyvistä tehtävistä ja niiden 
määräajoista kussakin vaalissa säädettäisiin 
vaalikohtaisissa säännöksissä (eduskuntavaa
lit 109-126 §, presidentinvaali 129-137 §, 
kunnallisvaalit 146-157 § sekä europarla
menttivaalit 166 -177 §). 

31 §. Ehdokasasettelu. Pykälä olisi uusi, 
mutta sisältäisi vain viittauksen vaalikohtai
siin säännöksiin, joissa varsinaisesti säädet
täisiin puolueiden ja valitsijayhdistysten eh
dokkaiden asettamisesta, ehdokashakemuk
sista sekä ilmoituksista vaaliliitoista ja yh
teislistoista ja niiden toimittamisesta asian
omaiselle vaaliviranomaiselle. Pykälässä 
myös määriteltäisiin ehdokashakemus, joka 
tarkoittaisi sekä eduskuntavaaleissa vaalipii
rilautakunnalle, kunnallisvaaleissa kunnan 
keskusvaalilautakunnalle ja europarlamentti
vaaleissa Helsingin vaalipiirilautakunnalle 
tehtävää hakemusta ehdokaslistan julkaise
misesta vaalipiirin tai kunnan ehdokaslisto
jen yhdistelmässä että myös presidentinvaa
lissa Helsingin vaalipiirilautakunnalle tehtä
vää ehdokashakemusta. 

32 §. Ehdokashakemukset käsittelevä vi
ranomainen. Pykälässä mainittaisiin, voimas
sa olevan lainsäädännön mukaisesti, ne vi
ranomaiset, jotka kussakin vaalissa käsittele
vät niille tehdyt ehdokashakemukset. Samat 

viranomaiset mainitaan vielä erikseen kunkin 
vaalin osalta vaalikohtaisissa säännöksissä. 
Ehdokashakemuksen tekijät (puolueet ja va
litsijayhdistykset) mainittaisiin niin ikään 
vaalikohtaisissa säännöksissä. 

33 §. Puolueita koskevat ilmoitukset. Py
kälä vastaisi voimassa olevan edustajainvaa
lilain 27 §:ää ja kunnallisvaalilain 22 §:ää ja 
siinä säädettäisiin oikeusministeriön vel
vollisuudesta ilmoittaa ehdokashakemuksia 
käsitteleville viranomaisille puoluerekisteriin 
merkityt puolueet ja niiden nimenkirjoittajat 
Säännöksen tarkoituksena olisi helpottaa vi
ranomaisten työtä sillä näiden ei enää tarvit
sisi tarkistaa ilmoituksessa olevia tietoja. 
Ilmoitusta ei toimitettaisi Ahvenanmaan vaa
lipiirilautakunnalle, koska eduskuntavaaleis
sa Ahvenanmaalla vain valitsijayhdistyksillä 
on oikeus asettaa ehdokkaita. Jos puolueissa 
tai niiden nimenkirjoittajissa tapahtuisi muu
toksia oikeusministeriön 48. päivänä ennen 
vaalipäivää tekemän ilmoituksen ja ehdo
kashakemusten jättämisen ( 40. päivänä en
nen vaalipäivää) välisenä aikana, ministeriön 
olisi välittömästi ilmoitettava muutoksista 
kaikille ehdokashakemuksia käsitteleville 
viranomaisille. 

34 §.Viranomaisen lakimääräiset kokouk
set. Pykälässä lueteltaisiin ehdokashakemuk
sia käsittelevän viranomaisen kokousten 
ajankohdat Pykälä olisi luonteeltaan kokoa
va, sillä kokousten ajankohdat mainittaisiin 
myös siinä yhteydessä missä kokouksissa 
käsiteltävistä asioistakin säädettäisiin. Ko
kousten ajankohtia lukuun ottamatta pykälä 
vastaisi voimassa olevan edustajainvaalilain 
32 §:ää ja kunnallisvaalilain 33 §:ää. Ensim
mäinen kokous tulisi pitää viimeistään maa
nantaina 48. päivänä ennen vaalipäivää, toi
nen kokous ehdokashakemusten jättöpäivänä 
tiistaina 40. päivänä ennen vaalipäivää, kol
mas kokous, jossa hakemukset käsitellään, 
maanantaina 34. päivänä ennen vaalipäivää, 
neljäs kokous keskiviikkona 32. päivänä ja 
viides, jossa ehdokaslistojen yhdistelmä tai 
ehdokasluettelo laaditaan, torstaina 31. päi
vänä ennen vaalipäivää. Ensimmäistä ko
kousta lukuun ottamatta näiden kokousten 
pitäminen olisi pakollista vain, jos niissä 
olisi asioita käsiteltävä. Niinpä esimerkiksi 
keskiviikon kokousta ei tarvitsisi pitää, jos 
ehdokashakemukset on voitu ratkaista asial
lisesti jo maanantain kokouksessa. Ehdokas
listan yhdistelmän vahvistamiskokouksen 
jälkeen seuraavat kokoukset olisivat vaali
päivänä, vaalipäivän jälkeisenä maanantaina 
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ja keskiviikkona 3. päivänä jälkeen vaalipäi
vän. Nämä kokoukset liittyisivät vaalien toi
mittamiseen sekä tulosten laskentaan ja vah
vistamiseen ja olisivat käytännössä pakolli
sia. Viranomaisen olisi lisäksi kokoonnutta
va muulloinkin, milloin asiain käsittely sitä 
vaatii. 

35 §.Asiakirjojen jättämisestä määräämi
nen ja kuuluttaminen. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin siitä, miten ehdokashakemukset 
käsittelevä viranomainen määrää sille tarkoi
tettujen ehdokashakemusten ja muiden siihen 
liittyvien asiakirjojen, kuten vaaliliittoa ja 
yhteislistaa koskevien ilmoitusten jättä
misajankohdista. Asiakirjojen vastaanottajak
si tulisi määrätä yksi tai useampi henkilö, 
esimerkiksi vaalipiirilautakunnan tai kunnan 
keskusvaalilautakunnan sihteeri. J ättöa jan 
tulee alkaa hyvissä ajoin ennen sen lakimää
räistä umpeutumista ( 40. päivänä ennen vaa
lipäivää kello 16). Jättöpaikka tulisi ilmoit
taa mahdollisimman tarkasti, esimerkiksi 
käyntiosoite sekä kerroksen ja huoneen nu
mero. Postin välityksellä asioivia varten vi-· 
ranomaisen tulisi ilmoittaa myös postiosoit
teensa. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 
sanotun määräyksen tiedoksiantamisesta. 
Viranomaisen olisi laadittava asiasta kuulu
tus, joka annettaisiin tiedoksi puolueiden 
ilmoittamille vaaliasiamiehille ja pantaisiin 
nähtäväksi viranomaisen kokoushuoneistossa 
sekä julkaistaisiin kunnallisvaaleissa sillä 
tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan 
tiedoksi ja muissa vaaleissa virallisessa leh
dessä. Pykälä vastaisi voimassa olevan edus
tajainvaalilain 33 §:ää ja kunnallisvaalilain 
34 §:ää. 

36 §. Velvollisuus asiakirjojen tarkasta
miseen. Pykälässä säädettäisiin yleisluontei
sesti siitä, mitä asioita viranomaisen on eh
dokashakemuksista tutkittava (1 momentti) 
sekä siitä, mitkä ovat tuon tarkastusvelvolli
suuden rajoitukset (2 momentti). Pykälän 2 
momentti vastaisi voimassa olevan edusta
jainvaalilain 35 §:n 5 momenttia. Sen sijaan 
1 momentti olisi kokonaan uusi, vaikka sen 
mukaisesti on käytännössä menetelty aikai
semminkin. Sääntelyä ehdotetaan kuitenkin 
täsmennettäväksi muun muassa vastuu
kysymysten selkeyttämiseksi. Uutta olisi 
myös, että 2 momentin sääntely tulisi koske
maan myös kunnallisvaaleja. 

Viranomaisen olisi tutkittava, että ehdo
kashakemukset on jätetty asetetussa määrä
ajassa, että ne on laadittu laissa säädetyin tai 
sen nojalla määrätyin muodoin sekä että eh-

dokkaat ovat vaalikelpoisia ja että heidän 
ehdokkuudelleen ei muutoinkaan ole laissa 
säädettyä estettä (1 momentti). Sen sijaan 
viranomaisen asiana ei olisi tutkia, miten 
jäsenäänestys ja ehdokkaiden asettaminen 
puolueessa taikka sen piiri-, perus-, tai 
muussa järjestössä taikka puolueen jäseniä 
kunnassa edustavassa yhdistyksessä on toi
mitettu (2 momentti). Rajoitus liittyy ehdo
tettuun 185 §:ään (joka vastaisi voimassa 
olevan edustajainvaalilain 31 §:ää ja kunnal
lisvaalilain 31 §: ää), jossa säädettäisiin, että 
yhdistyslain säännöksiä yhdistyksen päätök
sen mitättömyydestä tai moiUimisesta ei so
velleta puolueen tai sen piiri-, perus- tai 
muun järjestön päätökseen, joka koskee eh
dokkaiden asettamista vaaleihin siihen liitty
vine menettelyineen ja ehdokashakemusta. 

37 §. Ehdokashakemusten käsittely ja huo
mautukset. Pykälässä säädettäisiin hakemus
ten ja niihin liittyvien ilmoitusten käsittely
päivästä (1 momentti), määräajan jälkeen 
saapuneen hakemuksen tutkimatta jättämi
sestä (2 momentti) ja vaaliasiamiehille tehtä
vien huomautusten perusteista (3 momentti). 
Pykälä vastaisi pääosin voimassa olevan 
edustajainvaalilain 35 §:ää ja 37 §:ää sekä 
kunnallisvaalilain 35 §:ää. 

Hakemukset ja ilmoitukset käsiteltäisiin 
maanantaina 34. päivänä ennen vaalipäivää 
pidettävässä kokouksessa, jonka kellonajan 
määräisi asianomainen viranomainen itse. 
Mikään ei kuitenkaan estäisi viranomaisia 
käsittelemästä hakemuksia valmistelevasti 
heti niiden jättämisen jälkeen esimerkiksi 
hankkimalla tarpeellisia tietoja ja selvityksiä 
ehdokkaiden vaalikelpoisuudesta ja valitsi
jayhdistysten perustajajäsenten kelpoisuudes
ta tai ilmoittamalla välittömästi vaaliasiamie
hille hakemuksissa olevista ilmeisistä puut
teista ja virheistä. Valmistavasta käsittelystä 
olisi se hyöty, että vaalipiirilautakunta tai 
kunnan keskusvaalilautakunta saisi jo maa
nantain kokoukseen mahdollisimman paljon 
aineistoa päätöksentekonsa tueksi. 

Voimassa olevan kunnallisvaalilain 35 §:n 
säännöstä, jonka mukaan hakemusten joh
dosta olisi ryhdyttävä ehkä tarpeellisten li
säselvitysten hankkimiseen, ei enää pidetä 
tarpeellisena. Asiaa voidaan pitää itsestään 
selvyytenä hyvässä hallintomenettelyssä. 
Myöskään ei pidetä tarpeellisena enää saman 
säännöksen määräystä, jonka mukaan kun
nallisvaaliehdokkaista tulisi käsittelyn tässä 
vaiheessa ilmoittaa äänioikeutetuille. Ehdo
kaslistojen yhdistelmähän laaditaan vain 
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kaksi päivää tässä pykälässä tarkoitetun ko
kouksen jälkeen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tyhjen
tävästi siitä, että hakemusten jättämisen mää
räajan jälkeen viranomaiselle annetut hake
mukset ja ilmoitukset on jätettävä tutkimatta. 
Sen sijaan hakemuksessa olevat puutteet ei
vät johtaisi tutkimatta jättämiseen vaan huo
mautukseen, jonka perusteista säädettäisiin 3 
momentissa. Ensimmäinen peruste olisi, että 
hakemusta tai ilmoitusta ei ole tehty lain tai 
sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti 
taikka hakemukseen ei ole liitetty laissa 
edellytettyjä asiakirjoja. Hakemuksista ja 
niiden liitteistä sekä ilmoituksista ehdotetaan 
säädettäväksi tyhjentävästi vaalikohtaisissa 
säännöksissä (eduskuntavaaleissa 123-126 
§:ssä, presidentinvaalissa 134 ja 135 §:ssä, 
kunnallisvaaleissa 153-156 §:ssä ja europar
lamenttivaaleissa 17 4--177 §: ssä). Toisena 
perusteena olisi, ettei hakemusasiakirjoja 
muusta syystä voida pitää lainmukaisina. 
Tämän antaisi viranomaiselle mahdollisuu
den tarvittaessa puuttua muihinkin hakemuk
sessa havaitsemiinsa lainvastaisuuksiin. Kol
mas peruste olisi, että hakemuksessa oleva 
ehdokas on vaalikelvoton tai asetettu sa
moissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai 
useammalla listalla. 

Huomautus tulisi tehdä välittömästi ja hy
vissä ajoin ennen sitä aikaa, jolloin vaa
liasiamiehen on viimeistään täydennettävä 
tai oikaistava hakemusta tai ilmoitusta. Huo
mautuksen muodosta ei säädettäisi, joten se 
voitaisiin tehdä esimerkiksi kirjeitse, puheli
mitse tai muullakin luotettavana tavalla. Vi
ranomaisen olisi kuitenkin aina tarvittaessa 
voitava näyttää toteen, että huomautus on 
tehty. 

38 §.Ehdokkaiden järjestyksen määräämi
nen. Pykälässä säädettäisiin puolueiden ja 
yhteislistojen sekä presidenttiehdokkaiden 
järjestyksen määräämisestä kaikissa vaaleissa 
maanantaina 34. päivänä ennen vaalipäivää 
pidettävässä kokouksessa sekä numeroiden 
antamismenettelystä presidentinvaalissa voi
massa olevan lain mukaisesti (ks. edustajain
vaalilain 35 §:n 1 momentti, kunnallisvaali
lain 40 §:n 1 momentti, presidentinvaalilain 
15 §:n 1 momentti ja europarlamenttivaali
lain 16 §:n 2 momentti). 

39 §. Vaaliasiamiesten toimenpiteet huo
mautusten johdosta. Pykälässä ehdotettu 
sääntely vastaisi pääosin voimassa olevan 
edustajainvaalilain 36 §:ää ja kunnallisvaa
lilain 36 §:ää. Vaaliasiamiehillä, joille huo-

mautus on tehty, olisi oikeus oikaista ja täy
dentää tekemäänsä hakemusta ja sen liitteitä, 
tehdä tarvittavia ehdokkaan nimeä, arvoa, 
ammattia tai tointa taikka kotikuntaa koske
via tarkistuksia ja, jos huomautus koskisi 
ilmoitusta vaaliliitosta, antaa yhteinen kirjal
linen ehdotuksensa ilmoituksen oikaisemi
seksi (1 momentti). Lisäksi vaaliasiamiehillä 
olisi oikeus poistaa listalta ehdokas, joka ei 
ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu eh
dokkaaksi kahdella tai useammalla listalla (2 
momentti). Uutta olisi se, että huomautuksen 
johdosta tehtävät oikaisut, täydennykset, tar
kistukset ja poistamiset tulisi toimittaa viran
omaiselle viimeistään keskiviikkona 32. päi
vänä ennen vaalipäivää ennen kello 16. Voi
massa olevan lainsäädännön vastaava määrä
aika on torstai 24. päivä ennen vaalipäivää 
kello 12. 

40 §. Ehdokashakemusten ratkaiseminen. 
Pykälä vastaisi pääosin voimassa olevan 
edustajainvaalilain 35 §:n 4 momenttia ja 
37 a §:ää sekä kunnallisvaalilain 37 §:ää. 
Kokouksen ajankohta ehdotetaan kuitenkin 
muutettavaksi voimassa olevan lain mukai
sesta 24. päivästä 32. päivään ennen vaali
päivää. Kokousta ei voitaisi pitää ennen kel
lo 16, jolloin päättyy edellisessä pykälässä 
tarkoitettu hakemusten täydentämisen määrä
aika. 

Kokouksessa hyväksyttäisiin hakemukset 
ja ilmoitukset, joita vastaan ei ole tehty huo
mautuksia. Pykälän 2 momentissa nimittäin 
säädettäisiin, että määräaikana perille toimi
tetut ehdokashakemukset sekä ilmoitukset 
vaaliliitosta ja yhteislistasta, joita vastaan 
huomautuksia ei ole tehty, on hyväksyttävä. 
Kokouksessa käsiteltäisiin ja ratkaistaisiin 
myös ne hakemukset ja ilmoitukset, joita 
vastaan on tehty huomautus. 

41 §. Ehdokashakemusten ratkaisemisen 
jälkeen tehtävät päätökset. Pykälässä säädet
täisiin ehdokashakemukset käsittelevän vi
ranomaisen toimivallasta olla ottamatta eh
dokasta ehdokaslistojen yhdistelmään tai 
ehdokasluetteloon eräissä tapauksissa (1 mo
mentti), puolueen tai valitsijayhdistyksen 
oikeudesta peruuttaa ehdokashakemuksensa 
eräissä tapauksessa (2 momentti) sekä pykä
lässä tarkoitettujen päätösten tekemisen ajan
kohdasta (3 momentti). Ehdotettu sääntely 
vastaisi 1 momentin osalta voimassa olevan 
edustajainvaalilain 39 §:ää ja kunnallisvaali
lain 39 §:ää, 2 momentin osalta kunnallis
vaalilain 38 §:ää ja 3 momentin osalta kun
nallisvaalilain 39 §:n 1 momenttia. 
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Hakemuksen peruutus tulisi tehdä viran
omaiselle viimeistään torstaina 31. päivänä 
ennen vaalipäivää ennen kello 12, minkä 
jälkeen kokous voitaisiin pitää. Ennen ehdo
kaslistojen yhdistelmän tai presidentinvaalin 
ehdokasluettelon laatimista todettaisiin, keitä 
ehdokkaita ei oteta yhdistelmään tai ehdo
kasluetteloon. Näitä olisivat ne, joita vastaan 
olisi tehty huomautus vaalikelvottomuudesta 
taikka ehdokkuudesta kahdella tai useam
malla listalla, mutta joita koskevaa hyväk
syttävää oikaisua ei olisi tehty viranomaisel
le määräajassa sekä, muissa kuin presiden
tinvaaleissa, kuolleet. Menettelystä presi
denttiehdokkaan kuollessa säädettäisiin 144 
§:ssä. 

42 §. Ehdokaslistojen yhdistelmän laatimi
nen. Pykälässä säädettäisiin ehdokaslistojen 
yhdistelmän laatimisen ajankohdasta ja yh
distelmän teknisistä yksityiskohdista. Laati
misen ajankohtaa lukuun ottamatta pykälä 
vastaisi olennaisilta osiltaan asiallisesti voi
massa olevaa lainsäädäntöä (edustajainvaali
lain 38 §:n 1-3 momentti, 40 §:n 1-3 mo
mentti ja 43 a §:n 2 ja 3 momentti sekä kun
nallisvaalilain 40 §:n 1-5 momentti). Voi
massa olevan edustajainvaalilain alustavaa 
ehdokaslistojen yhdistelmää koskeva säänte
ly (38 §:n 4 momentti) on katsottu tarpeet
tomaksi eikä sitä siten enää ehdoteta otetta
vaksi tähän lakiin. 

43 §. Presidentinvaalin ehdokasluettelot. 
Pykälä vastaisi sitä, mitä ehdokasluetteloiden 
laatimisesta voimassa olevan presidentinvaa
lin 15 §:n 2 momentissa ja 23 §:n 1 momen
tissa säädetään (ks. HE 175/1995 vp, s. 31) 
kuitenkin siten muutettuna, että presidentin
vaalin toisen vaalin ehdokasluettelon laatisi 
oikeusministeriön sijasta Helsingin vaalipiiri
lautakunta, joka laatii myös ensimmäisen 
vaalin ehdokasluettelon. 

44 §. V altakunnallinen ehdokasrekisteri. 
Pykälä sisältäisi säännökset valtakunnallisen 
ehdokasrekisterin määritelmästä (1 moment
ti), rekisterin tehtävien merkintöjen ajankoh
dasta ja rekisterin tarkemmasta tietosisällöstä 
(2 momentti), tietojen antamisesta rekisteris
tä (3 momentti) ja rekisteristä laadittavista 
tulosteista ( 4 momentti) sekä rekisterin tieto
jen hävittämisestä (5 momentti). Säännökset 
vastaisivat pääosin voimassa olevaa lainsää
däntöä, edustajainvaalilain 40 §:n 2-5 mo
menttia, kunnallisvaalilain 40 a §:ää ja pre
sidentinvaalilain 15 §:n 2 momenttia (ks. HE 
175/1995 vp, s. 26, 31 ja 35). 

Kokonaan uutena säännöksenä ehdotetaan 

pykälään otettavaksi uusi 4 momentti, jossa 
säädettäisiin rekisteristä laadittavista tulos
teista. Tuloste voisi olla esimerkiksi kirja, 
jollaisen oikeusministeriö laati vuoden 
1996 kunnallisvaalien ennakkoäänestyspaik
koja varten tai muunlainen painotuote taikka 
levykkeellä oleva tiedosto. Tuloste täyden
täisi ehdokaslistojen yhdistelmiä ja sillä olisi 
erityistä merkitystä kunnallisvaaleissa, joissa 
ehdokkaita on yli 400 kunnassa noin 40 000. 
Esimerkiksi kunnallisvaaleja varten laaditta
vassa tulosteessa olisi kunnittain samat tie
dot samassa järjestyksessä kuin ehdokaslisto
jen yhdistelmissä eli puolueittain, yhteislis
toittain ja valitsijayhdistyksittäin jokaisesta 
ehdokkaasta numero, nimi sekä arvo, am
matti tai toimi sekä lisäksi maininnat mah
dollisista vaaliliitoista. Tulosteen on tarkoi
tus helpottaa ennakkoäänestäjän äänestämis
tä, jos hän esimerkiksi äänestää ennakkoon 
toisessa kunnassa kuin missä hän on äänioi
keutettu. Erityisessä tapauksessa, jollainen 
olisi esimerkiksi se, ettei ehdokaslistojen 
yhdistelmää tai ehdokasluetteloa olisi mah
dollista toimittaa johonkin ennakkoäänestys
paikkaan ennen ennakkoäänestyksen alka
mista, tulostetta voitaisiin käyttää ehdokas
listojen yhdistelmän tai ehdokasluettelon 
sijasta. 

45 §. Ehdokaslistojen yhdistelmän ja pre
sidentinvaalin ehdokasluettelon jakelu ja tie
doksisaattaminen. Pykälässä säädettäisiin 
ehdokaslistojen yhdistelmän jakelusta edus
kuntavaaleissa (1 momentti) ja kunnallisvaa
leissa (2 momentti) sekä europarlamenttivaa
lien ehdokaslistojen yhdistelmän ja presiden
tinvaalin ehdokasluettelon jakelusta (3 mo
mentti). Säännökset vastaisivat pääosin voi
massa olevaa lainsäädäntöä (edustajainvaali
lain 41 §, presidentinvaalilain 16 §, kunnal
lisvaalilain 41 § ja europarlamenttivaalilain 
14 ja 16 §). Uutena sääntelynä olisi, että 
yhdistelmiä ja ehdokasluetteloita toimitettai
siin myös puolueiden, yhteislistojen ja valit
sijayhdistysten vaaliasiamiehille. 

46 §. M uutoksenhakukielto. Pykälässä 
säädettäisiin muutoksenhakukiellosta ehdo
kashakemuksia käsittelevän viranomaisen 
taikka oikeusministeriön päätökseen. Kielto 
koskisi kaikkia tässä luvussa tarkoitettuja 
viranomaispäätöksiä lukuun ottamatta 44 §:n 
3 momentissa tarkoitettua oikeusministeriön 
päätöstä ehdokasrekisteristä annettavista tie
doista. Pykälä vastaisi voimassa olevaa lain
säädäntöä (edustajainvaalilain 45 § ja kun
nallisvaalilain 42 §). Kysymyksessä olevat 
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päätökset liittyvät vaalien valmistaviin toi
menpiteisiin, joista tärkeimmät ovat ehdo
kaslistojen yhdistelmien ja presidentinvaalin 
ehdokasluettelon vahvistamispäätökset. Näi
den päätösten on tultava heti voimaan, jotta 
vaalit voidaan käydä laissa muutoin määrä
tyn aikataulun mukaan. Niinpä esimerkiksi 
ehdokaslistojen yhdistelmien on tultava nou
datettaviksi heti niiden vahvistamisen jäl
keen, jotta uskottavaa vaalikamppailua voi
daan käydä ja jotta äänestäjät voivat olla 
varmoja siitä, keitä ehdokkaita vaaleissa on 
mukana. On huomattava, että muutoksenha
kukielto koskisi vain valittamista välittömäs
ti. Tässä luvussa tarkoitettujen päätösten 
lainmukaisuus voitaisiin saattaa tutkittavaksi 
valitettaessa vaalien jälkeen vaalien tuloksen 
vahvistamista koskevasta päätöksestä. Vali
tuskielto ei koskisi yllämainittua oikeusmi
nisteriön päätöstä, koska valittaminen siitä ei 
vaikuttaisi vaalien toimittamisen aikatauluun. 

5 luku. Ennakkoäänestys 

V altaosa ennakkoäänestystä koskevista 
säännöksistä muutettiin 1 päivänä tam
mikuuta 1996 voimaan tulleella lainsäädän
nöllä (ks. 3 luvun alkuperustelut) ja niitä 
sovellettiin ensimmäisen kerran 20 päivänä 
lokakuuta 1996 toimitetuissa yhdistetyissä 
europarlamenttivaaleissa ja kunnallisvaaleis
sa, joissa niiden voidaan katsoa toimineen 
hyvin. Merkittäviä muutoksia ei siten ehdo
teta nyt tehtäväksi, vaan ainoastaan eräitä 
pienehköjä teknisluonteisia tarkistuksia. Si
ten seuraavissa pykäläkohtaisissa perusteluis
sa viitataankin yleisesti hallituksen esityk
seen vaaleja ja kansanäänestyksiä koskevan 
lainsäädännön muuttamisesta (HE 175/1995 
vp). 

Vaaliaikataulun osoittaman järjestyksen 
mukaisesti ennakkoäänestystä koskeva luku 
ehdotetaan sijoitettavaksi ehdokasasettelun 
viranomaistehtäviä koskevan luvun jälkeen 
ja ennen vaalipäivän äänestystä koskevaa 
lukua (6 luku). Voimassa olevassa edusta
jainvaalilaissa ja kunnallisvaalilaissa ennak
koäänestystä koskeva luku on vaalitoimitusta 
koskevan luvun jälkeen. 

47 §. Ennakkoäänestysoikeus. Pykälässä 
säädettäisiin oikeudesta äänestää ennakkoon 
kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa 
ja Suomen edustustoissa (1 momentti), lai
toksissa (2 momentti) ja kotiäänestyksessä (3 
momentti). Sääntely vastaisi pääosin voimas
sa olevan edustajainvaalilain 63 §:ää, 
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64 §:n 2 momenttia ja 80 §:ää sekä kunnal
lisvaalilain 59 §:ää, 60 §:n 2 momenttia ja 
74 a §:ää. Kuten edellä 10 §:n perusteluissa 
on todettu, tulisi ennakkoon äänestäminen 
ulkomailla mahdolliseksi myös kunnallisvaa
leissa. 

Laissa ei enää asetettaisi ennakkoäänestys
oikeuden muodolliseksikaan edellytykseksi 
sitä, että äänioikeutettu on vaalipäivänä to
dennäköisesti estynyt käyttämästä äänioi
keuttaan siinä äänestysalueessa, johon hän 
kuuluu. Tällä halutaan korostaa sitä jo käy
tännöksikin muodostunutta tosiasiaa, että 
ennakkoäänestys on vaalipäivän äänes1yksen 
kanssa tasaveroinen äänestämistapa. Aänes
täjä voi vapaasti valita, kumpaa äänestämis
tapaa hän käyttää. 

Suomalaisissa laivoissa äänestämisen osal
ta on haluttu täsmentää, että se olisi, kuten 
nykyisinkin, mahdollista vain laivan ollessa 
ulkomailla, toisin sanoen silloin kun laiva ei 
olisi kotimaisessa satamassa sellaisena aika
na, jolloin laivan henkilökunta voisi käydä 
kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa. 

48 §. Ennakkoäänestyksen ajanjakso. Py
kälässä säädettäisiin ennakkoäänestyksen 
ajanjaksosta (1 momentti) ja mahdollisuu
desta asetuksella lyhentää sitä joidenkin en
nakkoäänestyspaikkojen osalta (2 momentti). 
Pykälä vastaisi voimassa olevaa lainsäädän
töä (edustajainvaalilain 66 § ja 80 e §:n 
1 momentti sekä kunnallisvaalilain 62 § ja 
7 4 f §:n 1 momentti; ks. HE 17511995 vp, s. 
28). 

49 §. Ennakkoäänestysajat. Pykälä sisältäi
si säännökset siitä, milloin eri ennakkoää
nestyspaikat ovat avoinna ennakkoäänestystä 
varten ja minä kellonaikana ennakkoäänestys 
muutoin voidaan toimittaa (1 momentti) se
kä ennakkoäänestyspaikan sulkemisajankoh
taan liittyvän erityissäännöksen (2 moment
ti). Sääntely vastaisi pääosin voimassa ole
vaa lainsäädäntöä (edustajainvaalilain 67 §:n 
1 ja 2 momentti ja 80 e §:n 1 momentti sekä 
kunnallisvaalilain 63 §:n 1 ja 2 momentti ja 
74 f §:n 1 momentti; ks. HE 175/1995 vp, s. 
28). Kun on kuitenkin mahdollista, että jon
kin yleiseksi ennakkoäänestyspaikaksi ase
tuksella säädetyn toimipisteen aukioloaika 
ulottuu yli kello 20:n, on katsottu aiheel
liseksi ehdottaa säädettäväksi, että ennakko
äänestyksen yleisissä ennakkoäänestyspai
koissa tulisi aina päättyä viimeistään kello 
20. Sääntely olisi tältä osin yhteneväinen 
myös äänestysajan päättymisestä äänestys
alueiden äänestyspaikoilla koskevan säänte-



34 HE 48/1998 vp 

lyn kanssa (ks. 69 §). Laitoksessa ennakko
äänestys toimitettaisiin ehdotuksen mukaan 
vähintään yhtenä, mutta toisaalta kuitenkin 
enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan 
määrääminä aikoina. Laivassa ennakkoäänes
tys toimitettaisiin taas vähintään yhtenä päi
vänä. Voimassa olevassa lainsäädännössä 
laitosäänestyspäiviä on kaksi. Varsinkin pie
nemmissä kunnissa saattaa yhden päivän lai
tosäänestys olla kuitenkin täysin riittävää. 
Se, järjestetäänkö laitoksessa yhden vai kah
den päivän ennakkoäänestys, jäisi vaalitoi
mikunnan harkintaan. Myös laivaäänestyk
sen osalta on katsottu, että yhden päivän 
vähimmäismäärä olisi kahden päivän sijasta 
riittävä. Ennakkoäänestyksen järjestäminen 
useampana kuin yhtenä päivänä olisi kuiten
kin edelleen mahdollista ja jäisi laivan pääl
likön harkintaan. Vielä pykälässä ehdotetaan, 
että kotiäänestys voitaisiin toimittaa myös 
sunnuntaisin. 

50 §. Ennakkoäänestyksestä tiedottaminen. 
Pykälässä säädettäisiin kunnan keskusvaali
lautakunnan (1 momentti) sekä ennakkoää
nestyspaikan vaalitoimitsijan ja vaalitoimi
kunnan (2 momentti) tiedotusvelvollisuudes
ta. Pykälä vastaisi voimassa olevaa lainsää
däntöä (edustajainvaalilain 67 §:n 4 mo
mentti ja 68 § sekä kunnallisvaalilain 63 §:n 
3 momentti ja 64 §; ks. HE 17511995 vp, s. 
28). 

51 §. Ennakkoäänestysasiakirjat. Pykälässä 
lueteltaisiin ennakkoäänestyksessä käytettä
vät asiakirjat (1 momentti) ja määriteltäisiin 
voimassa olevaa lainsäädäntöä täsmälli
semmin lähetekirjeen muoto (2 momentti). 
Lähetekirjeenä käytettäisiin (i) 23 §:ssä tar
koitettua ilmoituskorttia, jos äänestäjällä oli
si se mukanaan taikka erillistä lähetekirjelo
maketta, joka olisi joko (ii) tavanomainen 
valmiiksi painettu lomake tai (iii) äänioi
keusrekisteristä tulostettu, ilmoituskorttia 
vastaava lomake. Ilmoituskortissa ja äänioi
keusrekisteristä tulostetussa lähetekirjeessä 
olisivat valmiina äänestäjää koskevat tiedot 
(ks. 60 §), sen sijaan tavanomaista lomaketta 
käyttävän äänestäjän tulisi täyttää lomake 
normaaliin tapaan. Ilmoituskortin ja erillisen 
lähetekirjelomakkeen kaavan vahvistaisi oi
keusministeriö (ks. 195 §). Kotiäänestykses
sä käytettäisiin kuitenkin aina erillistä koti
äänestyksen lähetekirjelomaketta, lähinnä 
siksi, että kotiäänestyksen lähetekirjeessä on 
eräitä lisätietoja, joita ei tavanomaisessa lä
hetekirjeessä ole (ks. 60 §). Asiallisesti py
kälä vastaisi voimassa olevan edustajainvaa-

lilain 70 §:ää ja 80 e §:n 3 ja 6 momenttia 
sekä kunnallisvaalilain 66 §:ää ja 74 f §:n 3 
ja 6 moll!~nttia. 

52 §. A änestyslippu. Pykälässä säädettäi
siin vaaleissa käytettävästä äänestyslipusta, 
joka olisi samanlainen kaikissa vaaleissa 
lukuun ottamatta mainintaa vaaleista, joissa 
sitä kulloinkin käytetään. Vaikka säännös 
ehdotetaankin sijoitettavaksi ennakkoäänes
tystä koskevaan lukuun vaaliaikataulun mu
kaisen järjestyksen perusteella, samaa äänes
tyslippua käytettäisiin luonnollisesti myös 
vaalipäivän äänestyksessä. Pykälä vastaisi 
asiallisesti voimassa olevan edustajainvaali
lain 48 a § 1 ja 2 momenttia ja kunnallis
vaalilain 46 a §:n 1 ja 2 momenttia. 

53 §. V aalileimasimet. Pykälässä säädet
täisiin vaalileimasta ja vaalileimasimesta, 
joilla äänestysliput leimataan. Myös vaalilei
ma olisi sama kaikissa vaaleissa sekä ennak
koäänestyksessä että vaalipäivän äänestyk
sessä. Pykälä vastaisi voimassa olevan edus
tajainvaalilain 48 b §:ää ja kunnallisvaalilain 
53 §:n 3 momenttia (ks. HE 175/1995 vp, s. 
27 ja 35). Pykälän sijoittamisen osalta viita
taan 52 §:n kohdalla todettuun. 

54 §. Asiakirjojen ja vaalileimasimien 
toimittaminen. Pykälässä säädettäisiin 
51-53 §:ssä tarkoitetun vaalimateriaalin toi
mittamisesta asianomaisille vaaliviranomai
sille. Pykälä vastaisi voimassa olevaa lain
säädäntöä (edustajainvaalilain 71 §:n 1, 3 ja 
4 momentti ja kunnallisvaalilain 67 §; ks. 
HE 175/1995 vp, s. 29 ja 35). Ehdokaslisto
jen yhdistelmien ja presidentinvaalin ehdo
kasluettelon toimittamisesta säädettäisiin 
45 §: ssä ja valtakunnallisesta ehdokasrekiste
ristä laadittavan tulosteen jakelusta 44 §:n 4 
momentissa sekä vaalileimasinten palautta
misesta 66 §:ssä. 

55 ja 56 §. Kotiäänestyksessä läsnä oleva 
henkilö ja kotiäänestyksen valmistavat toi
menpiteet. Pykäliin ehdotetaan koottavaksi 
kotiäänestyksen toimittamisen valmistavia 
toimenpiteitä koskevat säännökset, jotka vas
taisivat voimassa olevaa lainsäädäntöä ( edus
tajainvaalilain 80 a §:n 2 momentti, 80 b §, 
80 c § ja 80 d § sekä kunnallisvaalilain 
74 b §:n 2 momentti, 74 c §, 74 d § ja 
74 e §). Ainoana asiallisena muutoksena eh
dotetaan 55 §:ään lisättäväksi, ettei vaaleissa 
ehdokkaana oleva henkilö saa toimia koti
äänestyksessä läsnä olevana henkilönä. Py
kälässä myös korostettaisiin sitä, että läsnä 
olevan henkilön paikallaolosta huolehtimi
nen olisi vaalitoimitsijan vastuulla sekä sitä, 
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että läsnä oleva henkilö ei toimi tehtäväs
sään vaaliviranomaisena. 

57 §. Järjestys ennakkoäänestyspaikassa. 
Pykälässä säädettäisiin kiellosta vaikuttaa 
puhein ja kirjoituksin tai muutoin äänestäjien 
vaalivapauteen (1 momentti), äänestämisen 
järjestämisestä niin, että vaalisalaisuus säilyy 
(2 momentti) sekä kotiäänestyksen keskeyt
tämisestä eräissä tapauksissa (3 momentti). 
Pykälä vastaisi voimassa olevaa sääntelyä 
(edustajainvaalilain 69 §, 73 §:n 2 momentti 
ja 80 e §:n 2 momentti sekä kunnallisvaali
lain 65 §, 69 §:n 3 momentti ja 74 f §:n 2 
momentti). 

58 §. Ennakkoäänestyksen aloittaminen 
ennakkoäänestyspaikassa. Pykälässä säädet
täisiin äänestäjän ilmoittautumisesta vaalivi
ranomaiselle ja äänestyksen järjestämisestä 
laitoksessa (1 momentti), äänestäjän velvolli
suudesta todistaa henkilöllisyytensä ja äänes
tysasiakirjojen antamisesta äänestäjälle (2 
momentti), ja siitä, että äänestäjälle olisi va
rattava tilaisuus tutustua ehdokaslistojen yh
distelmään tai presidentinvaalin ehdokasluet
teloon tai valtakunnalliseen ehdokasrekiste
riin taikka siitä laadittuun tulosteeseen (3 
momentti). Pykälä vastaisi pääosin voimassa 
olevaa lainsäädäntöä (edustajainvaalilain 
72 §:n 1 ja 2 momentti ja kunnallisvaalilain 
68 §:n 1 ja 2 momentti). 

59 §. Aänestäminen ennakkoäänestykses
sä. Pykälässä säädettäisiin, ketä ehdokasta 
äänestäjällä on missäkin vaalissa oikeus ää
nestää (1 momentti), äänestysmerkinnän te
kemisestä (2 momentti) ja äänestäjän avusta
misesta (3 momentti). Pykälä vastaisi pääo
sin voimassa olevaa lainsäädäntöä (edusta
jainvaalilain 53 §:n 1 momentti, 55 §, 72 
§:n 3 momentti ja 73 §:n 1 momentti ja 
kunnallisvaalilain 52 §, 68 §:n 1 ja 2 mo
mentti ja 69 § sekä europarlamenttivaalilain 
18 §:n 2 momentti). Pykälän 1 momentilla 
olisi erityistä merkitystä eduskuntavaaleissa 
ja kunnallisvaaleissa, koska eri vaalipiireissä 
ja eri kunnissa on eri ehdokkaat. Sääntely 
jättäisi edelleen äänestäjän itsensä vastuulle 
sen, että hän äänestää näissä vaaleissa "oike
aa" eli oman vaalipiirin tai kunnan ehdokas
ta. Jos äänestäjä kuitenkin äänestäisi (tai 
kuvittelisi äänestävänsä) esimerkiksi toisen 
vaalipiirin ehdokasta, ei voitaisi estää äänen 
joutumista sen oman vaalipiirin ehdokkaan 
hyväksi, jolla olisi sama numero kuin sillä 
toisen vaalipiirin ehdokkaalla, jota äänestäjä 
kuvitteli äänestävänsä. 

60 §. Lähetekirje. Lähetekirjeen tarkoitus 

on toimittaa äänestäjän vaalikuoreen sulke
ma äänestyslippu kunnan keskusvaalilauta
kunnalle siinä kunnassa tai vaalipiirissä, jos
sa äänestäjä on äänioikeutettu. Pykälässä 
säädettäisiin lähetekirjeen osoittamisesta (1 
momentti), lähetekirjeessä olevista tai siihen 
merkittävistä äänestäjää koskevista tiedoista 
(2 momentti), jotka ovat tarpeen erityisesti 
silloin, kun äänestämistä ei ole merkitty ää
nioikeusrekisteriin ennakkoäänestyspaikassa 
ja merkintä tehdään jälkikäteen kunnan kes
kusvaalilautakunnassa, lähetekirjeessä ole
vasta vakuutuksesta, joka äänestäjän tulee 
allekirjoittaa (3 momentti) sekä kotiäänestys
tä koskevan vakuutuksen allekirjoittamisesta 
( 4 momentti). 

Edellä 51 §:n 2 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi, että lähetekirjeenä voidaan 
käyttää joko ilmoituskorttia tai erillistä lähe
tekirjelomaketta ja että kotiäänestyksessä 
käytetään erillistä kotiäänestyksen lähetekir
jettä. 

Sääntely vastaisi voimassa olevan edusta
jainvaalilain 74 §:ää ja 80 e §:n 3 momenttia 
sekä kunnallisvaalilain 70 §:ää ja 74 f §:n 
3 momenttia. Uutta olisi se, että 2 momen
tin 3 kohdassa tarkoitettua henkilötunnusta 
tai syntymäaikaa ei tarvitsisi lähetekirjeeseen 
merkitä, jos kirjeeseen tehdään 61 §:ssä tar
koitettu lähetekirjeen kuittausmerkintä, joka 
sisältää muun muassa äänestäjän henkilötun
nuksen. Uutta olisi myös se, että äänestäjän 
ei tarvitsisi merkitä entistä nimeään lähete
kirjeeseen. Tätä ei pidetä äänestäjän identifi
oimiseksi enää tarpeellisena. 

61 §. Ennakkoäänestyksen päättämistoi
m et. Pykälässä säädettäisiin äänestäjän ja 
vaaliviranomaisen tehtävistä äänestyslipun 
leimaamisessa ja sulkemisessa vaalikuoreen 
(1 momentti), vaaliviranomaisen tehtävistä 
silloin kun ennakkoäänestyspaikassa on käy
tössä äänioikeusrekisteri (2 momentti) ja 
silloin kun rekisteri ei ole käytössä (3 mo
mentti). Sääntely vastaisi pääosin voimassa 
olevaa lainsäädäntöä (edustajainvaalilaki 
75 § ja 76 §:n 2 momentti sekä kunnallis
vaalilaki 71 §ja 72 §:n 2 momentti; ks. HE 
17511995 vp. s. 29 ja 35). Pykälän 2 mo
mentin 3 kohdassa valtuutettaisiin kuitenkin 
oikeusministeriö määräämään lähetekirjeen 
kuittausmerkinnän tavasta. Jos äänestys on 
toimitettu laitoksessa, kuittausmerkinnästä ei 
saisi ilmetä laitoksen nimeä. Lisäksi ehdote
taan, että merkinnän äänestämisestä äänioi
keusrekisteriin voisi tehdä myös vaalitoimi
kunnan puheenjohtaja esimerkiksi laitokseen 
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mukaan otetulla kannettavalla pienoistietoko
neella. Tekniset mahdollisuudet tähän ovat 
jo olemassa, mutta menettely voinee toistai
seksi käytännössä jäädä vähäiseksi. 

62 §. Vaaliviranomaisen toimet ennakko
äänestyksen lopuksi. Pykälässä säädettäisiin 
vaaliviranomaisen merkinnöistä lähetekirjee
seen sekä vaalikuoren ja lähetekirjeen sulke
misesta lähetekuoreen. Pykälä vastaisi voi
massa olevan edustajainvaalilain 76 §:n 
1 momenttia ja kunnallisvaalilain 73 §:n 
1 momenttia. 

63 §. Lähetekuorten toimittaminen kunnan 
keskusvaalilautakunnalle. Pykälässä ehdote
taan tarkennettavaksi sääntelyä, jonka mu
kaan lähetekuoret toimitetaan ennakkoäänes
tyspaikasta kunnan keskusvaalilautakunnalle. 
Jos lähetekuori toimittaisiin postitse, mikä 
on yleisin toimittamistapa, postin kuljettami
sesta ja jakelusta vastaavan tahon, siis pää
asiassa Suomen Posti Oy:n ja Ahvenanmaan 
postin, olisi käytännössä saatujen kokemus
ten perusteella annettava vaalitoimitsijalle tai 
vaalitoimikunnalle kuittaus kuoren kuljetetta
vaksi ottamisesta ja huolehdittava siitä, että 
lähetekuori viedään perille luotettavana ta
valla. Kuittaus olisi kirjallinen ja siinä mai
nittaisiin kuljetettavaksi otettavien lähete
kuorten lukumäärä. Kuittauksen antaisi se 
henkilö, joka ottaa kuoret kuljetettavakseen. 
Jos vaalitoimitsija tai vaalitoimikunta luovut
taisi lähetekuoren suoraan kunnan keskus
vaalilautakunnalle tai sen edustajalle, olisi 
kuittaus kuoren vastaanottamisesta otettava 
siltä henkilöltä, joka ottaa kuoret haltuunsa. 
Voimassa olevassa lainsäädännössä (edusta
jainvaalilain 77 §:n 1 momentti ja kunnallis
vaalilain 73 §) todetaan vain yleisesti, että 
vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on huo
lehdittava lähetekuorten toimittamisesta kun
nan keskusvaalilautakunnalle. 

Pykälän 2 momentissa ehdotettu lähete
kuorten toimittamismenettely ulkomailla ole
vista ennakkoäänestyspaikoista ulkoasiainmi
nisteriölle olisi asiallisesti voimassa olevan 
sääntelyn kaltainen (edustajainvaalilain 
77 §:n 2 ja 3 momentti). Se, miten lähete
kuoret toimitettaisiin ulkoasiainministeriöstä 
kunnan keskusvaalilautakunnalle, jätettäisiin 
kuitenkin ulkoasiainministeriön päätettäväk
si. 

64 §. Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkas
taminen. Ennakkoäänestysasiakirjat tarkas
tetaan kunnan keskusvaalilautakunnassa vaa
lipäivää edeltävänä perjantaina klo 19 jäl
keen pidettävässä kokouksessa. Pykälässä 

säädettäisiin tarkastamisen aloittamisen ajan
kohdasta ja määräajan jälkeen saapuneiden 
lähetekuorten huomioon ottamatta jättämi
sestä (1 momentti), asioista, joiden perus
teella tarkastettu äänestys jätetään huomioon 
ottamatta (2 momentti), huomioon ottamatta 
jättämisestä tehtävistä pöytäkirjamerkinnöistä 
(3 momentti), äänioikeusrekisteriin ja/tai 
vaaliluetteloon tehtävistä merkinnöistä ( 4 
momentti) sekä tarkastuksessa hyväksyttyjen 
vaalikuorten lukumäärän laskemisesta ja 
merkitseruisestä pöytäkirjaan sekä kuorten 
säilyttämisestä (5 momentti). Pykälä vastaisi 
voimassa olevan edustajainvaalilain 78 §:ää 
ja kunnallisvaalilain 74 §:ää. Uutena säänte
lynä ehdotetaan kuitenkin tarkennettavaksi 
2 momentin 3 kohtaa siten, että äänestys 
olisi myös jätettävä huomioon ottamatta, jos 
lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, 
ettei varmasti voida vakuuttua siitä, että ää
nestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin, 
mikä antaisi keskusvaalilautakunnalle har
kintavaltaa puuttua muihinkin lähetekirjeessä 
havaitsemiinsa epäselvyyksiin kuin vain sii
hen, että lähetekirjeestä ei selviä kuka on 
äänestänyt. Uutta olisi myös 4 momentin 
loppuun ehdotettu säännös merkintöjen teke
misestä vaaliluetteloon siinä tapauksessa, 
että luettelot olisi toimitettu keskusvaali
lautakunnalle poikkeuksellisesti heti äänioi
keusrekisterin lainvoimaiseksi tulon jälkeen. 
Tätä asiaa perustellaan tarkemmin 72 §:n 
kohdalla. 

65 §. V aalikuorten toimittaminen vaalipii
rilautakunnalle. Pykälä sisältäisi voimassa 
olevan edustajainvaalilain 79 §:n mukaisen 
sääntelyn hyväksyttyjen vaalikuorten toimit
tamisesta vaalipiirilautakunnalle. 

66 §. V aalileimasimien palauttaminen. 
Vaalileimasinten palauttamista ennakkoää
nestyspaikoista kuntien keskusvaalilautakun
nille ennakkoäänestyksen päätyttyä koskeva 
säännös vastaisi voimassa olevan edustajain
vaalilain 71 § 3 momenttia. Voimassa ole
vassa kunnallisvaalilaissa ei tätä koskevaa 
säännöstä ole, vaikka sen mukaisesti on kui
tenkin myös kunnallisvaaleissa toimittu. 

67 §. Muutoksenhakukielto ennakkoää
nestystä koskevassa asiassa. Pykälässä sää
dettäisiin muutoksenhakukiellosta tässä lu
vussa tarkoitettuun vaaliviranomaisen pää
tökseen. Muutosta ei saisi hakea sen enem
pää valittamalla kuin muutoinkaan (ylimää
räiset muutoksenhakukeinot). Voimassa ole
vasta lainsäädännöstä tällainen sääntely 
puuttuu, mutta käytännössä ennakkoäänes-
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tystä koskevista päätöksistä ei ole tähänkään 
asti voitu valittaa kuin vasta tekemällä vali
tus vaalien tuloksen vahvistamista koskevas
ta päätöksestä. Tämä olisi menettely myös 
ehdotettavan pykälän johdosta. 

6 luku. Vaalipäivän äänestys 

68 §. Vaalipäivän äänestyksen toimittami
nen. Pykälään otettaisiin tähän asti vaalitoi
mitukseksi kutsuttua vaalipäivän äänestystä 
koskevat yleiset säännökset, jotka vastaisivat 
voimassa olevaa lainsäädäntöä (edustajain
vaalilain 5 §, 46 §:n 3 momentti ja 53 §:n 
1 momentti sekä kunnallisvaalilain 2 §:n 
2 momentti, 44 §:n 2 momentti ja 51 §:n 
1 momentti). Pykälän 1 momentissa säädet
täisiin äänestyksen toimittamisesta yhtäaikai
sesti jokaisessa kunnassa äänestysalueittain 
ja siitä äänestysalueesta, jossa kukin äänioi
keutettu saa äänestää. Pykälän 2 momentti 
olisi uusi, mutta se ainoastaan täydentäisi 
ehdotettua 17 §:ää. Vaalipäivän äänestykses
tä tiedottamisesta säädettäisiin 3 momentis
sa. Siinä tarkoitettu kuulutus voitaisiin antaa 
50 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuulutuksen 
yhteydessä. Vaalipäivän ajankohdasta kussa
kin vaalissa ehdotetaan säädettäväksi vaali
kohtaisissa säännöksissä ( 4 momentti). 

69 §. Ä änestysaika. Pykälä sisältäisi voi
massa olevan edustajainvaalilain 47 §:n ja 
kunnallisvaalilain 45 §:n mukaisen sääntelyn 
vaalipäiv~.n äänestyksen kellonajoista. 

70 §. A änestyspaikka. Myös vaalipäivän 
äänestyspaikkaa koskeva pykälä vastaisi voi
massa olevaa lainsäädäntöä (edustajainvaali
lain 48 § ja 49 §:n 1 kohta sekä kunnallis
vaalilain 46 § ja 47 §:n 1 kohta). Edellä 
10 §:n 2 momentissa ehdotetun mukaisesti 
kunnanhallitus määräisi äänestysalueelle ää
nestyspaikan ja vastaisi siitä, että paikassa 
on tarpeellinen kalustus. Kunnan keskusvaa
lilautakunta puolestaan huolehtisi yleisesti 
siitä, että paikka on käytettävissä ja kai
kista muistakin pail\.kaan liittyvistä käy
tännön järjestelyistä. Aänestyspaikkaa mää
rättäessä tulisi, rakennusasetuksen 85 a §:n 
(930/1989) mukaisesti, ottaa huomioon myös 
liikuntavammaisten ja muiden liikuntarajoit
teisten äänestäjien mahdollisuudet äänestää 
vaalipäivän äänestyspaikassa. Vammaisten 
äänestäjien kuljetuksen järjestämisestä sää
dettäisiin voimassa olevan lain mukaisesti 
192 §:ssä. 

Voimassa olevassa laissa pykälään ehdo
tettujen säännösten yhteydessä oleva säännös 

siitä, että äänestyspaikka voidaan erityisestä 
syystä sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin 
ulkopuolelle, on ehdotuksessa sijoitettu 
10 §:ään. 

71 §. Valmistavat toimenpiteet. Pykälässä 
säädettäisiin kunnan keskusvaalilautakunnan 
tehtävistä vaalipäivän äänestyksen järjeste
lyissä ja lueteltaisiin ne asiakirjat ja tarvik
keet, jotka vaalilautakunnalla välttämättä 
tulee olla käytössään (1 momentti) sekä sää
dettäisiin oikeusministeriön velvollisuudesta 
huolehtia siitä, että vaalilautakunnille toimi
tetaan äänestysliput, vaalipöytäkirjalomak
keet, sinetöiruisvälineet ja tarvittaessa vaali
uumat (2 momentti). Käytännössä oikeusmi
nisteriö toimittaisi mainitut tarvikkeet vaali
piirilautakunnan ja/tai kunnan keskusvaali
lautakunnan välityksellä. Pykälä vastaisi voi
massa olevan edustajainvaalilain 49 §:ää ja 
kunnallisvaalilain 47 §:ää. 

Ehdokaslistojen yhdistelmien ja presiden
tinvaalin ehdokasluettelon toimittamisesta 
ehdotetaan säädettäväksi 45 §:ssä ja vaali
luetteloiden toimittamisesta seuraavassa 
72 §:ssä. 

72 §. Vaaliluettelot ja niiden toimittami
nen. Pykälä sisältäisi määräykset vaaliluette
loiden tulostamis- ja toimittamisajankohdis
ta, tulostamisen suorittajasta sekä vaaliluette
loiden toimittamismuodosta (1 momentti), 
vaaliluetteloiden tietosisällöstä (2 momentti), 
vaaliluetteloiden poikkeuksellisesta tulosta
misesta (3 momentti) sekä kunnan keskus
vaalilautakunnan velvollisuudesta huolehtia, 
että luettelot ovat vaalilautakuntien käytettä
vissä ja vaaliluetteloiden ei-julkisuudesta 
ennen vaalitoimituksen päättymistä ( 4 mo
mentti). Pykälä vastaisi voimassa olevaa 
lainsäädäntöä, jossa säännökset on sijoitettu 
äänioikeusrekisteriä koskevan luvun (2 luku; 
edustajainvaalilain 21 § ja kunnallisvaalilain 
17 §) loppuun, koska vaaliluettelot tuloste
taan äänioikeusrekisteristä. Nyt säännökset 
ehdotetaan kuitenkin siirrettäväksi vaalipäi
vän äänestystä koskevaan lukuun, koska 
vaaliluetteloita käytetään nimenomaan vaali
päivän äänestyksessä. Vaaliluetteloita koske
vat säännökset uudistettiin samassa yh
teydessä kuin äänioikeusrekisteriä koskevat 
säännökset (ks. HE 175/1995 vp, s. 24, 25 
ja 34 sekä tämän esityksen 2 luvun peruste
lut). 

Uutena sääntelynä ehdotetaan lisättäväksi 
(3 momentti), että oikeusministeriö voisi 
erityisestä syystä määrätä, että vaaliluettelot 
tulostetaan äänioikeusrekisteristä heti rekis-
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terin lainvoimaiseksi tulon jälkeen ja että ne 
viipymättä toimitetaan kunnan keskusvaali
lautakunnalle. Erityinen syy voisi lähinnä 
olla se, ettei äänioikeusrekisteriä, teknisen 
tai muun vastaavan syyn takia lainkaan käy
tettäisi ennakkoäänestyspaikoissa tai kunnan 
keskusvaalii autakunnassaennakkoäänestysai
kana. Ennakkoäänestyksiä ei siten merkittäi
si äänioikeusrekisteriin ennakkoäänestyspai
kassa, vaan äänestykset otettaisiin vastaan 
manuaalisesti ja toimitettaisiin normaalissa 
järjestyksessä kunnan keskusvaalilautakun
nalle, joka sitten merkitsisi ne vaaliluetteloi
hin. Menettely olisi siis jokseenkin sama, 
mikä oli voimassa ennen äänioikeusrekisteriä 
koskevien säännösten voimaantuloa (viimek
si vuoden 1995 eduskuntavaaleissa). On kui
tenkin syytä korostaa, että tätä säännöstä 
sovellettaisiin vain poikkeustilanteissa. 

Uusi säännös olisi myös 4 momentin mai
ninta siitä, että vaaliluettelot ovat julkisia 
vasta vaalitoimituksen päättymisen jälkeen 
eli vaalipäivänä vasta kello 20 jälkeen, euro
parlamenttivaaleissa kuitenkin vasta kello 22 
jälkeen. Voimassa olevassa lainsäädännössä 
on vastaava säännös äänioikeusrekisteriin 
tehtävien äänestämismerkintöjen osalta. Se 
ehdotetaan otettavaksi sellaisenaan myös 
tähän uuteen vaalilakiin (ks. 30 §:n 2 mo
mentti), joten yhdenmukaisuuden vuoksi on 
syytä ulottaa sama sääntely koskemaan myös 
vaaliluetteloita. 

73 §. Järjestys äänestyspaikalla. Pykälä 
sisältäisi voimassa olevan lainsäädännön 
( edustajainvaalilain 51 §ja kunnallisvaalilain 
49 §) mukaisen kiellon äänestyspaikalla vai
kuttaa vaalivapauteen puhein tai kirjoituksin 
( 1 momentti) sekä säännöksen vaalilautakun
nan oikeudesta ryhtyä tarvittaviin toimiin 
järjestyksen ylläpitämiseksi (2 momentti). 
Jälkimmäiseen momenttiin on ehdotuksessa 
myös lisätty yleisluonteinen maininta siitä, 
että äänestys on järjestettävä siten, että vaa
lisalaisuus säilyy. Voimassa olevassa edusta
jainvaalilaissa vaalisalaisuus mainitaan useis
sa kohdissa, muun muassa 55 §:ssä ja 49 §:n 
2 kohdassa sekä kunnallisvaalilain 52 ja 
47 §:n 2 kohdassa. 

74 §. Avustaja. Myös vaaliavustajaa ja 
äänestäjän itsensä valitsemaa avustajaa kos
kevat säännökset ovat voimassa olevan lain
säädännön (edustajainvaalilaki 50 § ja kun
nallisvaalilaki 48 §) mukaiset. Pykälässä 
säädettäisiin vaaliavustajasta ja hänen tehtä
vistään (1 momentti) sekä äänestäjän oikeu
desta käyttää äänestysmerkinnän tekemisessä 

avustajana valitsemaansa henkilöä tai, jollei 
se viivytä vaalitoimitusta, myös vaalilauta
kunnan jäsentä (2 ja 3 momentti). Pykälän 4 
momentissa säädettäisiin, että ehdokkaana 
vaaleissa oleva henkilö ei saa toimia 1 mo
mentissa tarkoitettuna vaaliavustajana eikä 2 
ja 3 momentissa tarkoitettuna äänestäjän va
litsemana avustajana. Pykälän 5 momenttiin 
otettaisiin edelleen avustajan eettisluontei
nen, mutta myös juridisesti velvoittava toi
mintaohje. Pykälän sääntely olisi olennaises
ti sama kuin mitä ennakkoäänestyksen osalta 
tässä esityksessä ehdotetaan (ks. 59 §:n 3 
momentti). 

75 §. Vaalipäivän äänestyksen aloittami
nen. Vaaliuoman sulkemismenettelyä ja ää
nestyslippupaketin avaamista koskeva pykälä 
vastaisi voimassa olevan edustajainvaalilain 
52 §:ää j~ kunnallisvaalilain 50 §:ää. 

76 §. Aänestämään ilmoittautuminen. Py
kälään otettaisiin sellaisenaan voimassa ole
van lainsäädännön (edustajainvaalilain 53 
§:n 2 ja 3 momentti ja kunnallisvaalilain 51 
§:n 2 ja 3 momentti) mukaiset säännökset 
äänestäjän velvollisuudesta ilmoittautua vaa
lilautakunnalle ja hänen äänioikeutensa tar
kastamisesta ( 1 momentti) sekä äänestäjän 
velvollisuudesta todistaa henkilöllisyytensä 
(2 momentti). Henkilöllisyyden todistamista 
koskeva säännös otettiin tällaisena voimassa 
olevaan vaalilainsäädäntöön vuoden 1996 
alusta voimaan tulleilla laeilla (ks. HE 
17511995 vp, s. 27 ja 34). Aikaisemman 
sääntelyn mukaan henkilöllisyys tuli todistaa 
vain tarvittaessa. 

77 §.Äänestäminen vaalipäivänä. Pykäläs
sä säädettäisiin, ketä ehdokasta äänestäjällä 
on oikeus äänestää (1 momentti) ja miten 
äänestysmerkintä tehdään (2 momentti). 
Sääntely vastaisi voimassa olevan edusta
jainvaalilain 54 §:ää ja 55 §:ää, kunnallis
vaalilain 52 §:ää ja europarlamenttivaalilain 
18 §:n 2 momenttia. Sääntely olisi myös 
sama mitä tässä esityksessä ennakkoäänes
tyksen os.~lta ehdotetaan (ks. 59 §). 

78 §. A änestäm isen päättäm istoim et. Py
kälä sisältäisi määräykset äänestyslipun tait
tamisesta ja leimaamisesta sekä lipun laitta
misesta vaaliuumaan (1 momentti) ja vaali
luetteloon tai äänioikeusrekisteriin tehtävistä 
merkinnöistä (2 momentti). Pykälä vastaisi 
voimassa olevan edustajainvaalilain 56 §:ää 
ja 57 §:ää sekä kunnallisvaalilain 53 §:ää ja 
54 §:ää (ks. HE 17511995 vp. s. 24, 27 ja 
34). Voimassa olevissa pykälissä tässä koh
din olevaa säännöstä, jonka mukaan "vaali-
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lautakunnan on valvottava, että vaalitoimitus 
kunkin äänestäjän kohdalta tapahtuu niin 
kuin tässä laissa on säädetty", ei ehdoteta 
otettavaksi uuteen vaalilakiin, koska sitä on 
pidettävä itsestään selvyytenä. 

79 §. Vaalipäivän äänestyksen päättämi
nen ja alustava ääntenlaskenta. Pykälässä 
säädettäisiin äänestyksen julistamisesta päät
tyneeksi, vaaliuuman avaamisesta ja äänes
tyslippujen lukumäärän laskemisesta (1 mo
mentti), alustavasta äänten laskennasta (2 
momentti), laskennan suorittamisesta kes
keytyksettä loppuun (3 momentti) sekä las
kettujen äänestyslippujen paketoimisesta ja 
sinetöimisestä (4 momentti). Säännös vastai
si pääosin voimassa olevan edustajainvaali
lain 59 §:n 1-4 momenttiaja kunnallisvaali
lain 56 §:n 1-4 momenttia. Voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesta avustavasta las
kentahenkilökunnasta säädettäisiin 17 §:n 2 
momentissa sekä vaaliasiamiesten läsnäolo
oikeudesta 186 §:ssä. 

80 §. Vaalipöytäkirja. Vaalipöytäkirjaa 
koskevat säännökset ehdotetaan siirrettäväksi 
uuteen vaalilakiin asiallisesti muuttamatto
mina. Pykälän 1 ja 2 momentissa säädettäi
siin pöytäkirjaan merkittävistä asioista, 2 
momentissa pöytäkirjan liitteiksi otettavista 
valtakirjoista ja 4 momentissa pöytäkirjan 
tarkastamisesta, allekirjoittamisesta ja pake
toimisesta. Voimassa olevassa lainsäädän
nössä pöytäkirjasta säädetään edustajainvaa
lilain 60 §:ssä ja kunnallisvaalilain 57 §:ssä. 

81 §. Tiedottaminen alustavan ääntenlas
kennan tuloksesta. Pykälässä säädettäisiin, 
että vaalipiirilautakunnat, kunnan keskusvaa
lilautakunnat ja vaalilautakunnat tiedottavat 
alustavan ääntenlaskennan tuloksesta oikeus
ministeriön määräämällä tavalla. Vastaavan
lainen sääntely on voimassa olevan edusta
jainvaalilain 82 §:n 2 momentissa ja kunnal
lisvaalilain 76 §:n 2 momentissa. 

82 §. Äänestyslippujen ja vaalipöytäkirjo
jen toimittaminen vaalilautakunnista. Pykälä 
sisältäisi voimassa olevan lainsäädännön 
(edustajainvaalilain 61 §ja kunnallisvaalilain 
58 §) mukaiset määräykset äänestyslippujen 
ja vaalipöytäkirjojen toimittamisesta vaalipii
rilautakunnalle eduskuntavaaleissa, presiden
tinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa sekä 
kunnan keskusvaalilautakunnalle kunnallis
vaaleissa. 

83 §. Pienten äänestysalueiden äänestysli
put. Pieniä äänestysalueita koskevaa säänte
lyä ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että 
pieneksi äänestysalueeksi määrättäisiin sel-

lainen äänestysalue, jossa äänioikeusrekiste
rin mukaan on vähemmän kuin 120 äänioi
keutettua. Voimassa olevan lainsäädännön 
mukaan pieni äänestysalue on sellainen, jos
ta perustellusti voidaan olettaa, että siellä 
käy vaalipäivänä äänestämässä enintään 50 
henkilöä. Pienten äänestysalueiden määrää
minen tämän määritelmän nojalla on koettu 
joissakin kunnissa hankalaksi, koska asian 
arviointi täytyy perustaa ennustamiseen. Eh
dotettu muutos määräisi yksiselitteisesti sen, 
onko äänestysalue tavallinen vai pieni. 

Muilta osin sääntely ehdotetaan siirrettä
väksi asiallisesti sellaisenaan voimassa ole
vasta lainsäädännöstä (edustajainvaalilain 60 
a, 61 ja 62 § sekä kunnallisvaalilain 57 a ja 
58 §). Samaan pykälään on rakenteellisesti 
koottu pienen äänestysalueen määritelmä ja 
menettely pääpiirteittäin (1 momentti), vaali
lautakunnan toimenpiteet (2 momentti) ja 
kunnan keskusvaalilautakunnan toimenpiteet 
(3 momentti). 

84 §. Muutoksenhakukielto vaalivi
ranomaisen päätökseen. Pykälä sisältäisi 
muutoksenhakukiellon luvussa tarkoitettuihin 
vaaliviranomaisen päätöksiin. Perusteluna 
viitataan 46 ja 67 §:n kohdalla lausuttuun. 

7 luku. Vaalien tuloksen laskenta ja 
vahvistaminen 

Tähän lukuun koottaisiin kaikkia vaaleja 
koskevat yhteiset säännökset vaalien tulok
sen laskennasta ja vahvistamisesta. Vaali
kohtaisissa säännöksissä olisivat vaalien eri
tyispiirteiden edellyttämät yhteisten säännös
ten lisäksi tarvittavat säännökset, erityisesti 
presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja 
varten. Voimassa olevassa edustajainvaali
laissa vastaavat säännökset .~isältyvät 7 lu
kuun, jonka otsikkona on "Aänten laskemi
nen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja val
takirjan antaminen", j~. kunnallisvaalilaissa 8 
lukuun otsikoltaan "Aänten laskeminen ja 
vaalien tuloksen vahvistaminen". 

85 §. Tuloksen laskennasta vastaavat vi
ranomaiset. Pykälässä säädettäisiin voimassa 
olevan lain mukaisesti, mutta kokoavasti 
vaalien tuloksen laskennasta vastaavista vi
ranomaisista. Nykyisin tämä käy ilmi vaa
lilakien eri kohdista. 

86 §. Äänestyslipun mitättömyys. Pykälä 
sisältäisi pääasiassa voimassa olevan lain 
( edustajainvaalilain 83 §ja kunnallisvaalilain 
77 §) 1ll1.lk<IDrt säänrft.<et ääreslysli{ul mitättänyyrestä. 

Europarlamenttivaalilain 20 §:n mukaan 
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äänestyslippu on mitätön myös, jos sillä on 
äänestetty ehdokasta, joka on asetettu eh
dokkaaksi samoissa vaaleissa myös jossakin 
toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa. 
Tätä säännöstä ei ehdoteta otettavaksi enää 
tällaisenaan vaalilakiin, koska kysymyksessä 
~.i oikeastaan ole äänestyslipun mitättömyys. 
Aäni ei toki mene kysymyksessä olevalle 
ehdokkaalle, mutta se luetaan kuitenkin sen 
puolueen tai ehdokaslistan hyväksi, johon 
ehdokas kuuluu. Tätä tarkoittava säännös 
olisi myös vaalilaissa (89 §). 

87 §. Ennakkoäänten laskenta. Pykälässä 
säädettäisiin sisällöllisesti voimassa olevan 
lain (edustajainvaalilain 81 § ja kunnallis
vaalilain 75 §) mukaisesti siitä, miten ennak
koäänestyksessä annetut äänet vaalipäivänä 
laskettaisiin. Kunnallisvaalien osalta säilytet
täisiin ennakkoäänten vähäisen määrän edel
lyttämä pQ.ikkeusääntely. 

88 §. Aänten tarkastuslaskenta. Vaalien 
jälkeisenä päivänä kello 9 alkaisi nykyisin 
yleisesti varsinaiseksi tuloslaskennaksi kut
suttava äänten tarkastuslaskenta. Siinä tar
kastettaisiin vaalipäivän äänestyksessä an
netut äänestysliput sekä vaalilautakuntien 
laskelmat ja kunnan keskusvaalilautakunnan 
pienillä äänestysalueilla ja niihin yhdistetyil
lä äänestysalueilla annettuja ääniä koskevat 
laskelmat. Asiallisesti säännös vastaisi voi
massa olevaa sääntelyä (edustajainvaalilain 
82 § ja kunnallisvaalilain 76 §). 

89 §. Ehdokkaiden saamien äänimäärien 
laskeminen yhteen. Pykälässä säädettäisiin, 
että samaan vaaliliittoon, puolueeseen tai 
yhteislistaan kuuluvien ehdokkaiden hyväksi 
annetut äänet lasketaan yhteen vaaliliiton, 
puolueen tai yhteislistan hyväksi. Näinhän 
nykyisinkin menetellään, mutta asianomai
nen säännös puuttuu. Vaalikelvottomalle tai 
kuolleelle ehdokkaalle annetut äänet tulisivat 
voimassa olevan lain mukaisesti (edusta
jainvaalilain 84 § ja kunnallisvaalilain 78 §) 
sen puolueen tai yhteislistan hyväksi, johon 
ehdokas kuuluu. Lisäksi säädettäisiin, kuten 
jo 86 §:n kohdalla on todettu, että vastaavas
ti meneteltäisiin niiden äänten osalta, jotka 
on annettu ehdokkaalle, joka on europarla
menttivaaleissa asetettu ehdokkaaksi samois
sa vaaleissa myös jossakin toisessa Euroo
pan unionin jäsenvaltiossa (vrt. nykyinen 
europarlamenttivaalilain 20 §). 

90 §. Vaalien tuloksen laskentatapa. Voi
massa olevan lain mukaiset säännökset ver
tauslukujen ja vaalien tuloksen laskemista
vasta (edustajainvaalilain 85 §:n 1 ja 2 mo-

mentti sekä kunnallisvaalilain 79 §:n 1 ja 2 
momentti) sisältyisivät tämän pykälän 1 mo
menttiin sanonnallisesti tarkistettuina. Pykä
län 2 momentissa olisivat vaaliliiton ehdok
kaiden järjestystä ja vertauslukuja koskevat 
säännökset nykyisiä säännöksiä (edustajain
vaalilain 86 § ja kunnallisvaalilain 80 §) 
asiallisesti vastaavansisältöisinä. Pykälän 3 
momenttiin puolestaan otettaisiin nyt edusta
jainvaalilain 85 §:n 3 momentissa ja kunnal
lisvaalilain 79 §:n 3 momentissa oleva sään
tely valitsijayhdistyksen ehdokkaan vertaus
luvusta voimassa olevan lain mukaisena. 

91 §.Arvan käyttö. Edustajainvaalilain 89 
§:ssä ja kunnallisvaalilain 83 §:ssä nykyisin 
oleva tasatuloksen ratkaisemista arpomalla 
koskeva sääntely siirrettäisiin sellaisenaan 
tähän pykälään. Yhteisiin säännöksiin sijoi
tettuna se koskisi kaikkia vaaleja, ja sitä so
vellettaisiin tarvittaessa, kuten 140 §:n koh
dalla todetaan, myös sen ratkaisemiseen, 
ketkä kaksi henkilöä ovat ehdokkaina presi
dentinvaalin toisessa vaalissa. 

92 §. Vaalien tuloksen määrääminen edus
kuntavaaleissa ja kunnallisvaaleissa. Sään
nökset äänestyksen tuloksen määräämisestä 
eduskunta- ja kunnallisvaaleissa sisältyisivät 
tähän pykälään asiallisesti samansisältöisinä 
kuin voimassa olevassa laissa (edustajain
vaalilain 87 § ja kunnallisvaalilain 81 §:n 1 
ja 2 momentti). 

Lain 97 §:ään sisällytettäväksi ehdotetun 
viittaussäännöksen mukaan presidentinvaalin 
ja europarlamenttivaalien tuloksen määrää
misestä säädettäisiin jäljempänä vaalikohtai
sissa säännöksissä. 

93 §. Kansanedustajien varaedustajat. Py
kälään sisältyisivät pääosin nykyistä säänte
lyä (edustajainvaalilain 88 §) vastaavat sään
nökset kansanedustajan varamiehestä. Vara
miehen sijasta käytettäisiin kuitenkin käsitet
tä varaedustaja. Jos Ahvenanmaan maakun
nan vaalipiirissä jouduttaisiin edustajanpai
kan avoimeksi tulemisen johdosta toimitta
maan uudet eduskuntavaalit, määräisi oi
keusministeriö eikä, kuten nykyisin, Ah
venanmaan lääninhallitus uusien vaalien 
ajan. 

Vaikka tämä ja neljä seuraavaa pykälää 
koskisivat kukin vain yhdentyyppisiä vaale
ja, ne on kuitenkin katsottu aiheelliseksi si
sällyttää yhteisiin säännöksiin, koska niiden 
voidaan yhdessä katsoa muodostavan muihin 
vaalien tuloksen laskentaa ja vahvistamista 
koskeviin säännöksiin olennaisesti liittyvän 
perussääntelyn. 
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94 §. V aravaltuutetut. Säännös varavaltuu
tettujen valitsemisesta valtuutetuille sisältyy 
kuntalain 11 §:ään. Pykälään otettaisiin ny
kyistä kunnallisvaalilain 82 §:ää vastaava 
viittaussäännös tähän kuntalain pykälään ja 
muut mainitun kunnallisvaalilain pykälän 
säännökset asiallisesti sellaisinaan. 

95 §. Eduskuntavaalien tuloksen vahvista
minen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tie
dottaminen. Otsikossa mainittuja asioita kos
keva nykyisin edustajainvaalilain 90 ja 96 
§:ään sisältyvä sääntely otettaisiin asiallisesti 
vastaavansisältöisenä tähän pykälään. 

96 §. Kunnallisvaalien tuloksen vahvista
minen ja julkaiseminen sekä tuloksesta tie
dottaminen. Otsikossa mainituista asioista 
säädetään nykyisin kunnallisvaalilain 85 
§:ssä. Pykälässä tätä sääntelyä ehdotetaan 
täydennettäväksi kahdessa suhteessa. Ensin
näkin kunnan keskusvaalilautakunta velvoi
tettaisiin julkaisemaan vaalien tuloksen sisäl
tävä pöytäkirja valitusosoituksineen kunnan 
julkisten kuulutusten ilmoitustaululle seitse
män päivän ajaksi. Vastaava sääntely on 
kunnallisvaalilain 92 §:n 2 momentin nojalla 
voimassa jo nyt lääninoikeuden vaalivalituk
sen johdosta tekemän päätöksen suhteen. 
Julkaisemisesta alkaisi kunnan jäsenten osal
ta määräaika vaalivalituksen tekemiseen. 
Ehdotetuna säännöksellä on myös haluttu 
korostaa valitusosoituksen liittämisen välttä
mättömyyttä, joka seuraisi 103 §:n 2 mo
mentissa säädettäväksi ehdotetusta hallinto
lainkäyttölain, tässä tapauksessa sen 14 §:n 
soveltamisesta. Toiseksi keskusvaalilauta
kunnan velvollisuudeksi ehdotetaan säädettä
väksi tiedon antaminen vaalien tuloksesta 
heti myös oikeusministeriölle siten kuin mi
nisteriö määrää. Nykyisin nämä tiedot kul
keutuvat oikeusministeriölle hyvin sattuman
varaisesti. Oikeusministeriö tarvitsee tiedon 
vaalitietojärjestelmää ja tietopalvelua ja Ti
lastokeskus vaalitietojärjestelmästä laaditta
via tilastoja varten. 

97 §. Presidentinvaalia ja europarlam entti
vaaleja koskevat säännökset. Kuten jo 91 
§:n kohdalla on todettu, pykälässä säädettäi
siin, että säännökset presidentinvaalin ja eu
roparlamenttivaalien ehdokkaiden saamien 
äänten laskemisesta ja näiden vaalien tulok
sen laskemistavasta, määräämisestä, vahvis
tamisesta ja julkaisemisesta sekä siitä tiedot
tamisesta sisältyisivät vaalikohtaisiin sään
nöksiin. Tällä viittaussäännöksellä on tarkoi
tus pyrkiä antamaan kokonaiskuva tuloksen 
laskennasta eri vaaleissa. 
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98 §. Euroopan parlamentin jäsenen vara
jäsen. Säännös Euroopan parlamentin jä
seneksi valitun varajäsenen määräämisestä 
otettaisiin voimassa olevaa europarlament
tivaalilain 24 §:ää lähes sellaisenaan vastaa
vana tähän pykälään. 

99 §. Vaalien tuloksen merkitseminen 
pöytäkirjaan. Nykyisin edustajainvaalilain 95 
§:ssä ja kunnallisvaalilain 88 §:ssä olevat 
säännökset vaalituloksen merkitseruisestä 
vaaliviranomaisen pöytäkirjaan koottaisiin 
säännösten yhtenäistäruisestä ja muun l<;ti~
säädännön muuttumisesta johtuvin vähätsm 
sanonnallisin tarkistuksin tähän pykälään. 

100 §.Asiakirjojen ja tarvikkeiden säilyt
täminen. Pykälässä säädettäisiin vähäisin sa
nonnallisin tarkistuksin asiallisesti edusta
jainvaalilain 98 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 
kunnallisvaalilain 90 §:ssä säädettyä vastaa
vasti vaaliasiakirjojen ja -tarvikkeiden säi
lyttämisestä. Kansallisarkisto on antanut vaa
liasiakirjojen säilyttämisestä päätöksen ja 
myös vaaleja varten annetuissa vaalikohtai
sissa määräyksissä ja ohjeissa on annettu 
asiasta ohjeita. 

8 luku. Muutoksenhaku 

Tähän lukuun koottaisiin vaaleista valitta
mista koskevat säännökset. Luvun säännök
set korvaisivat voimassa olevassa laissa 
edustajainvaalilain 8 lukuun ("Edustajain
vaaleista valittaminen") ja kunnallisvaalilain 
9 lukuun ("Vaaleista valittaminen") sisälty
vät säännökset sekä presidentinvaalilain 30 
§:n ja europarlamenttivaalilain 28 §:n viit
taussäännökset 

Erityissäännöksinä lukuun sisältyvät sään
nökset syrjäyttäisivät hallintolainkäyttölain 
säännökset siltä osin kuin ne olisivat vii
meksi mainitusta laista poikkeavia (hallinto
lainkäyttölain 3 §). Hallintolainkäyttölakia 
on kuitenkin haluttu tässä ehdotuksessa mah
dollisimman laajalti noudatettavaksi, kuten 
ilmenee ehdotetusta lain 103 §:n 2 momen
tista. 

Muutoksenhausta vaaliviranomaisten aset
tamista koskeviin päätöksiin ei vaalilaissa 
olisi säännöksiä. Siten muutosta lääninhalli
tuksen päätökseen vaalipiirilautakunnan aset
tamisesta haettaisiin tavanomaisessa järjes
tyksessä hallintovalituksin lääninoikeudelta 
ja valtuuston päätökseen kunnan keskusvaa
lilautakunnan asettamisesta kuntalain 90 §:n 
mukaisin kunnallisvalituksin sekä kunnan
hallituksen päätökseen vaalilautakunnan ja 
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-toimikunnan asettamisesta ensin kuntalain 
89 §:n mukaisin oikaisuvaatimuksin ja sitten 
kunnallisvalituksin lääninoikeudelta. Samas
sa järjestyksessä haettaisiin muutosta mainit
tujen viranomaisten muihinkin muuta kuin 
vaalien tuloksen vahvistamista koskeviin 
vaalien toimittamiseen liittyviin päätöksiin. 

101 §. Valituksen kohde. Päätökseen, jolla 
vaalien tulos on vahvistettu, saisi entiseen 
tapaan hakea muutosta valittamalla sen mu
kaan kuin tässä luvussa säädetään. Nykyisin 
tämä säännös on ilmaistu jossakin määrin 
toisin muotoiltuna edustajainvaalilain 99 
§:ssä ja kunnallisvaalilain 91 §:ssä. Tästä 1 
momenttiin sisällytettäväksi ehdotetusta pää
säännöstä olisi 2 momentissa poikkeussään
nös, jonka mukaan presidentinvaalin ensim
mäisen ja toisen vaalin tuloksen vahvista
mista koskeviin päätöksiin ei saisi hakea 
muutosta valittamalla.Tämä valituskielto si
sältyy nykyisin presidentinvaalilain 30 §:ään. 
Valittamista ei ole katsottu voitavan sallia 
sen aiheuttaman epävarmuuden ja presiden
tinvaalin pitkittymisen vuoksi. Valitsemalla 
valituskiellon sanonnaksi "ei saa hakea muu
tosta valittamalla" on haluttu osoittaa, että 
muutoksenhaku ylimääräisin muutoksenha
kukeinoin on kuitenkin mahdollista. Sään
nökset ylimääräisistä muutoksenhakukeinois
ta (kantelu, menetetyn määräajan palauttami
nen ja purku) sisältyvät hallintolainkäyttölain 
59, 61 ja 63 §:ään. 

102 §. Valitusoikeus ja valitusperusteet. 
Säännökset valituksen kohteesta, valitusoi
keudesta ja valitusperusteista sisältyvät ny
kyisin edustajainvaalilain 99 ja 99 a §:ään 
sekä kunnallisvaalilain 91 ja 91 a §:ään ja 
välillisesti myös lain 91 b §:ään. Ehdotuk
sessa nämä säännökset on yhtenäistettyinä 
sekä hallintolainkäyttölain ja kuntalain vali
tussäännöksissä omaksuttuja periaatteita ja 
mainittujen lakien käsitteistöä mahdollisuuk
sien mukaan myötäillen koottu tähän pykä
lään. 

Vaaliviranomaisen päätöksestä saisi ensin
näkin valittaa jokainen, jonka etua tai oi
keutta päätös loukkaa. Lisäksi saisi valittaa 
jokainen vaaleissa ehdokkaana ollut henkilö 
ja ehdokaslistan julkaisemista tarkoittavan 
hakemuksen tehnyt puolue tai yhteislista 
sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 
Puolueella tarkoitettaisiin kunnallisvaaleissa 
myös puolueen jäseniä kunnassa edustavaa 
yhdistystä. Jotta lainvastaisuudesta voisi seu
rata vaalien uudelleen toimitettavaksi mää
rääminen tai vaalien tuloksen oikaiseminen, 

edellytettäisiin 104 §:ssä, että lainvastaisuus 
on ilmeisesti voinut vaikuttaa vaalien tulok
seen. 

Lisäksi jokainen asianomaisessa vaalipii
rissä tai kunnassa taikka asianomaisella ää
nestysalueella äänioikeutettu henkilö ja kun
nallisvaaleissa kunnan jäsen saisivat valittaa 
päätöksestä sillä perusteella, että vaalit on 
toimitettu virheelhsessä järjestyksessä ja että 
tämä on saattanut vaikuttaa vaalien tulok
seen. Viimeksi mainitun valitusperusteen 
asettamalla on haluttu rajata pois vetoamiset 
pieniin menettelyvirheisiin vaaleista valitet
taessa. 

Vaaleja valmistavia toimenpiteitä koskevat 
ja äänestyksen toimittamisessa tehdyt pää
tökset tai toimenpiteet, joihin ei erikseen 
saisi hakea muutosta, voisivat tulla tutkituik
si vasta vaalivalituksen yhteydessä (ks. 46, 
67 ja 84 §:n muutoksenhakukiellot). 

Säännösten uusi, yhtenäistetty kirjoitustapa 
ei käytännössä oikeusturvan toteutumisen 
kannalta supistaisi tai laajentaisi valittamaan 
oikeutettujen piiriä. 

103 §. Valituksen tekeminen ja käsittely. 
Valitus tehtäisiin toimivaltaiselle eli sille 
lääninoikeudelle, jonka tuomiopiirissä sen 
viranomaisen toimialue on, jonka päätökses
tä valitetaan. Europarlamenttivaaleissa vali
tus tehtäisiin kuitenkin aina Uudenmaan lää
ninoikeudelle. Valitus olisi pykälän 1 mo
mentin mukaan tehtävä 14 päivän kuluessa 
siitä, kun vaalien tulos on julkaistu. Valitus
aika olisi voimassa olevan lain tapaan poik
keuksellisen lyhyt. Hallintolainkäyttölain 22 
§:n mukainen normaali valitusaika on 30 
päivää. Lyhyellä valitusajalla pyritään saa
maan vaalien tulos lainvoimaiseksi ja lopul
liseksi mahdollisimman nopeasti. Samaan 
tähdätään 3 momentiksi sisällytettäväksi eh
dotetulla, myös voimassa olevan sääntelyn 
mukaisella säännöksellä, jonka mukaan vaa
livalitus olisi käsiteltävä kiireellisesti. 

Kuten edellä on todettu, vuonna 1996 an
nettua hallintolainkäyttölakia on haluttu 
mahdollisimman laajalti noudatettavaksi vaa
leista valitettaessa ja vaalivalituksia käsitel
täessä. Tämän johdosta ehdotetaan pykälän 2 
momentissa säädettäväksi, että valitusmenet
telystä ja valituksen käsittelystä olisi muu
toin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. 

Säännökset vastaisivat asiallisesti voimas
sa olevaa sääntelyä (edustajainvaalilain 99 
§:n 1 ja 3 momentti ja kunnallisvaalilain 91 
a §:n 1 ja 3 momentti sekä europarlamentti-



HE 48/1998 vp 43 

vaalilain 28 §). 
104 §. Valitusviranomaisen päätös. Pykä

län 1 momentissa säädettäisiin voimassa ole
vaa lakia (edustajainvaalilain 99 a §:n 1 mo
mentti, kunnallisvaalilain 91 b §:n 1 mo
mentti ja europarlamenttivaalilain 28 §) 
asiallisesti vastaavasti, että, jos vaalivi
ranomaisen päätös tai toimenpide on ollut 
lainvastainen ja lainvastaisuus on ilmeisesti 
saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen ja jos 
vaalien tulos ei ole oikaistavissa, vaalit on 
määrättävä uusittaviksi. Eduskuntavaaleissa 
määräys koskisi asianomaista vaalipiiriä ja 
kunnallisvaaleissa asianomaista kuntaa, mut
ta europarlamenttivaaleissa vaalit uusittaisiin 
koko maassa, koska maa on näissä vaaleissa 
yhtenä vaalipiirinä. 

Myös pykälän 2 momentti, jossa säädettäi
siin vaalien tuloksen oikaisemisesta, vastaisi 
voimassa olevaa sääntelyä (edustajainvaali
lain 99 a §:n 2 momentti, kunnallisvaalilain 
91 b §:n 2 momentti ja europarlamenttivaali
lain 28 §). 

105 §. Päätöksen tiedoksianto. Tämän ja 
seuraavan pykälän sisältöön ja muotoiluun 
ovat vaikuttaneet yhtäältä vaalivalitussään
nösten yhdenmukaistamisen tarve myös oi
keusturvanäkökohdat huomioonottaen ja toi
saalta uusi hallintolainkäyttölaki uusittuine 
käsitteistöineen. Voimassa olevassa laissa 
säännökset lääninoikeuden päätöksen tiedok
siannosta ja jatkovalituksesta sisältyvät edus
tajainvaalilain 100 §:ään ja kunnallisvaalilain 
92 ja 92 a §:ään. 

Lääninoikeuden päätöksestä olisi pykälän 
1 momentin mukaan annettava eduskunta- ja 
europarlamenttivaaleissa tieto 1) valittajalle, 
2) asianomaiselle vaalipiirilautakunnalle, 3) 
puolueiden ja yhteislistojen vaaliasiamiehille 
sekä 4) oikeusministeriölle, minkä lisäksi, 
jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos 
oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, 5) kuu
luttamalla viipymättä yleisradiotoimintaa 
harjoittavan laitoksen lähetyksessä. 

Kunnallisvaaleissa päätöksestä olisi annet
tava tieto 1) valittajalle, 2) kunnanhallituk
selle, 3) kunnan keskusvaalilautakunnalle ja 
4) puolueiden ja yhteislistojen vaaliasiamie
hille sekä, jos päätöksellä on määrätty vaa
lien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, 
5) oikeusministeriölle. 

Pykälän 2 momentin mukaan kunnan kes
kusvaalilautakunnan olisi kunnallisvaaleissa 
saatettava lääninoikeuden päätös viipymättä 
tiedoksi myös kunnan jäsenille asettamalla 
päätös seitsemän päivän ajaksi nähtäväksi 

kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaulul
le. Säännös vastaisi voimassa olevaa säänte
lyä (kunnallisvaalilain 92 §:n 2 momentti). 

106 §. Jatkovalitus. Lääninoikeuden pää
töksestä saisi valittaa korkeimpaan hallinto
oikeuteen. Valitusaika olisi 30 päivää. Se 
alkaisi päätöksen tiedoksi saamisesta taikka, 
jos päätöksestä on kuulutettu yleisradiolähe
tyksessä, siitä kun kuuluttaminen ensimmäi
sen kerran toimitettiin tai jos kysymys on 
102 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla teh
dystä valituksesta, siitä päivästä, jona päätös 
on pantu nähtäväksi. Niiden ohella, joilla 
102 §:n mukaan olisi valitusoikeus, muutos
ta lääninoikeuden päätökseen saisi kunnallis
vaaleissa hakea myös kunnanhallitus, jos 
vaalien tulos on määrätty oikaistavaksi tai 
vaalit uusittaviksi. Ehdotettu sääntely vastai
si voimassa olevaa lakia (edustajainvaalilain 
100 §:n 2 ja 3 momentti sekä kunnallisvaa
Iilain 92 a §). 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 
tiedoksi antamisesta ja kuuluttamisesta olisi 
voimassa, mitä 105 §:ssä säädetään. Säännös 
vastaisi edustajainvaalilain 100 §:n 4 mo
menttia. Kunnallisvaalilaista vastaava sään
nös puuttuu. 

107 §. Valituksen johdosta uusittavat vaa
lit. Säännökset valituksen johdosta uusitta
vista vaaleista sisältyvät nykyisin edustajain
vaalilain 100 a §:ään ja kunnallisvaalilain 93 
ja 97 §:ään. Nämä säännökset otettaisiin yh
tenäistettyinä vaalilain 107 §:ään. Kunnal
lisvaalilaista on tähän asti puuttunut nimen
omainen säännös siitä, miten määräytyy, 
milloin uusittavien vaalien vaalipäivä on, 
joskin laista käy ilmi, että asiasta päättämi
nen kuuluu kunnan keskusvaalilautakunnalle 
ja että vaalipäivän tulee olla sunnuntai. Sa
moin kunnallisvaalilaista puuttuu edustajain
vaalilaissa oleva säännös siitä, että samat 
vaaliviranomaiset toimivat myös uusittavissa 
vaaleissa, minkä johdosta asia on ollut vali
tusviranomaisen tai oikeusministeriön mää
räysten varassa. Nyt säännökset yhdenmu
kaistettaisiin. Jos kunnan keskusvaalilauta
kunnan toimikausi kuitenkin olisi jo päätty
nyt, vaalien toimittamisesta huolehtisi sen 
sijaan tullut keskusvaalilautakunta. 

Valituskäytännöstä saatujen kokemusten 
pohjalta ja epätietoisuuden välttämiseksi vas
taisuudessa on katsottu aiheelliseksi ehdottaa 
pykälän 3 momentissa säädettäväksi, että 
uusittavissa vaaleissa noudatettaisiin samaa 
äänestysaluejakoa sekä käytettäisiin samaa 
lainvoimaista äänioikeusrekisteriä ja samaa 
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ehdokaslistojen yhdistelmää kuin kumotuissa 
vaaleissa, jollei valitusviranomainen päätök
sessään toisin määräisi, ja että Väestörekiste
rikeskus huolehtisi siitä, että äänioikeusre
kisteriin otetuille lähetetään uusi ilmoitus
kortti. 

Uusittavissa vaaleissa toimitettaisiin en
nakkoäänestys vain siinä vaalipiirissä tai 
kunnassa, jota määräys vaalien uusimisesta 
koskee. 

Pykälässä ehdotetaan käytettäväksi käsit
teitä "vaalien uusittaviksi määrääminen" ja 
"uusittavat vaalit" käsitteiden "vaalien uudel
leen toimitettaviksi määrääminen", "uusien 
vaalien toimitettaviksi määrääminen", "uu
delleen toimitettavat/toimitetut vaalit" ja 
"uudet vaalit" sijasta. 

II OSA. V AALIKOHT AISET 
SÄÄNNÖKSET 

Vaalilain II osaan sisältyisivät yhteisistä 
säännöksistä poikkeavat tai niitä täydentävät 
säännökset vaalikohtaisesti ryhmiteltyinä. 
Lain 9 lukuun sisältyisivät eduskuntavaaleja 
koskevat säännökset, 10 lukuun presidentin
vaalia koskevat säännökset, 11 lukuun kun
nallisvaaleissa voimassa olevat säännökset ja 
12 lukuun europarlamenttivaalisäännökset. 

9 luku. Eduskuntavaalit 

Eduskuntavaaleja koskevat erityissäännök
set ryhmiteltäisiin luvussa väliotsakkein ero
tettuihin kokonaisuuksiin. Lukuun sisältyisi
vät säännökset eduskuntavaalien ajankohdas
ta, eduskuntavaalien ehdokasasettelua koske
vat yleiset säännökset, puolueiden ehdokkai
den asettamista koskevat erityissäännökset, 
säännökset valitsijayhdistysten perustamises
ta eduskuntavaaleissa ja ehdokashakemuk
sesta näissä vaaleissa sekä kansanedustajan 
valtakirjaa koskevat säännökset. 

Eduskuntavaalien ajankohta 

108 §. V aalipäivä. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin eduskuntavaalien vaalipäivästä. 
Vuodesta 1966 alkaen nämä vaalit on toimi
tettu maaliskuussa. Voimassa olevan edusta
jainvaalilain 46 §:n 1 momentin mukaan 
edustajainvaalit toimitetaan äänestysalueissa 
maaliskuun kolmantena sunnuntaina. Vuosi
na 1966-1987, ennen siirtymistä yksipäiväi
siin vaaleihin, myös tätä sunnuntaita seuraa-

va maanantai oli vaalipäivä. Tätä ennen 
eduskuntavaalit toimitettiin heinäkuun en
simmäisenä sunnuntaina ja sitä seuraavana 
maanantaina ja vielä aikaisemmin vuoden 
1906 vaalilain mukaan heinäkuun 1 ja 2 päi
vinä. Jos jompikumpi näistä päivistä oli py
häpäivä, vaalitoimitus siirtyi seuraavana ar
kipäivänä järjestettäväksi. Heinäkuusta vaa
liajankohtana luovuttiin vuosilomien piden
tymisen ja niiden heinäkuuksi sijoittumisen 
johdosta. Maaliskuu on osoittautunut onnis
tuneeksi eduskuntavaalien ajankohdan valin
naksi, minkä johdosta vaaliajankohta ehdote
taan säilytettäväksi ennallaan. 

Eduskuntavaalien vaalirytmiin on aiheutta
nut vaihtelua eduskunnan hajottaminen ja 
uusien vaalien määrääminen. Kaiken kaikki
aan eduskunta on hajotettu 14 kertaa, joskin 
toistaiseksi viimeisen kerran vuonna 1975. 
Tuolloin hajotusvaalit toimitettiin syyskuun 
kolmantena sunnuntaina ja sitä seuraavana 
maanantaina. Voimassa olevan edustajain
vaalilain 46 §:n 2 momentin mukaan on ha
jotusvaalien vaalipäivä ensimmäisenä sun
nuntaina 50 päivän kuluttua siitä, kun mää
räys uusien vaalien toimittamisesta julkais
tiin, jollei tasavallan presidentti määrää vaa
litoimitukselle myöhäisempää sunnuntaita. 
Vaalitoimitus on kuitenkin pidettävä vii
meistään ensimmäisenä sunnuntaina 75 päi
vän kuluttua siitä, kun määräys uusien vaali
en toimittamisesta julkaistiin. Vastaava sään
nös sisältyisi sanonnallisesti tarkistettuna 
pykälän 2 momenttiin. 

Edustajainvaalilain 46 §:n 4 momenttiin 
sisältyvä säännös hajotusvaaleista tiedotta
misesta ulkomailla sisältyisi pykälän 3 mo
menttiin asiasisällöltään muuttamattomana. 

Ehdokasasettelua koskevat yleiset säännök
set 

Voimassa olevassa laissa ehdokasasettelua 
koskevat säännökset ovat hajallaan eri laeis
sa. Eduskuntavaalien osalta ne ovat varsin 
vaikeaselkoiset. Tämä johtuu ensisijaisesti 
siitä, että vuoden 1969 edustajainvaalilaissa 
puolueille annettiin ensin yksinoikeus ehdo
kasasetteluun. Säännökset sisältyivät lain 3 
lukuun ("Puolueiden ehdokkaitten asettami
nen ja vaaliliitot"). Kun valitsijayhdistysten 
ehdokasasettelun palauttamista koskevat 
säännökset eduskunnan perustuslakiva
liokunnan tahdon ja valtiosääntökomitean 
yksimielisen kannanoton (komiteanmietintö 
197 4:27 s. 44) vaikutuksesta sittemmin 



HE 48/1998 vp 45 

vuonna 1975 sisällytettiin lakiin, ne sijoitet
tiin omaan 3 a lukuunsa ("Valitsijayhdistyk
set ja yhteislistat"). Tästä aiheutui lähes sa
mansisältöisten säännösten toistoa, minkä 
lisäksi sekavuutta on aiheuttanut helposti 
havaitsematta jäävä edustajainvaalilain 31 e 
§:n 7 momentin viittaussäännös siihen, mitä 
laissa jäljempänä puolueesta ja sen ehdok
kaasta säädetään. Kunnallisvaalilakiin sään
nökset on koottu samaan 3 lukuun ("Ehdok
kaiden asettaminen ja vaaliliitot") ja niiden 
keskinäinen sijoittelu korostaa vallitsevan 
käytännön vastaisesti valitsijayhdistysten 
ehdokasasettelun ensisijaisuutta. 

Vaalilakien yhtenäistäruishankkeen yh
teydessä on pohdittu mahdollisuutta koota 
ehdokasasettelua koskevat säännökset yhteen 
yhteisiä säännöksiä sisältävään vaalilain I 
osaan. Tästä kuitenkin on luovuttu. Vaalilain 
käyttäjien, erityisesti puolueiden ja yksittäis
ten kansalaisten kannalta on arvioitu olevan 
havainnollisempaa sisällyttää erityyppisiä 
vaaleja koskevat ehdokasasettelusäännökset 
asianomaisia vaaleja koskeviin vaalikohtais
ten säännösten lukuihin, vaikka tästä aiheu
tuu jonkin verran samankaltaisten säännösten 
toistoa luvuissa 9-12. 

Eduskuntavaalien ehdokasasettelusäännök
set on koottu lain 9 lukuun 109-126 §:iin. 
Eräiden yleisten säännösten (1 09-112 §) 
lisäksi luvussa olisivat säännökset puoluei
den ehdokasasettelusta (113-119 §), valitsi
jayhdistysten ehdokasasettelusta ( 120 §) sekä 
ehdokashakemuksesta ja sen jättämisestä 
( 121-126 §). Säännösten keskinäisellä järjes
tyksellä on tässä yhteydessä, kuten muualla
kin vaalilaissa haluttu muodostunutta käy
täntöä vastaavasti korostaa puolueiden ehdo
kasasettelun ensisijaisuutta. 

109 §. Oikeus asettaa ehdokkaita. Tässä 
pykälässä säädettäisiin eduskuntavaalien eh
dokasasettelun päävaihtoehdoista. Ehdokkai
ta voisivat asettaa ensinnäkin puolueet ja 
näiden lisäksi äänioikeutetut valitsijayhdis
tyksiä perustamalla ( 1 momentti). Säännös 
korvaisi edustajainvaalilain 26 §:n 1 mo
mentissa ja 31 a §: ssä olevat vastaavat sään
nökset. Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 
edustajainvaalilain 30 §:n 1 momentin ja 31 
e §:n 1 momentin säännöksiä vastaavasti, 
että kahdella tai useammalla puolueella olisi 
ehdokkaita asetettaessa oikeus yhtyä vaalilii
toksi sopimaila siitä keskenään ja että kah
della tai useammalla valitsijayhdistyksellä 
olisi oikeus vastaavalla tavalla muodostaa 
yhteislista. Hallituksen esityksessä uudeksi 

Suomen Hallitusmuodoksi on ehdotettu, että 
myös oikeudesta asettaa ehdokkaita edus
kuntavaaleihin sisällytettäisiin säännös uu
teen perustuslakiin (ehdotettu hallitusmuo
don 25 §:n 3 momentti). Säännöksen mu
kaan ehdokkaiden asettaruisoikeus olisi re
kisteröidyillä puolueilla ja laissa säädetyllä 
määrällä äänioikeutettuja. Nyt ehdotettu 
sääntely olisi tämän mukaisesti säädetyn uu
den perustuslain mukainen. 

110 §. Ehdokkaiden enimmäismäärä. Py
kälässä säädettäisiin nykyistä sääntelyä vas
taavasti puolueiden, vaaliliittojen ja yhteis
listojen ehdokkaiden enimmäismäärästä. 
Kullakin puolueella, vaaliliitolla tai yhteis
listalla voisi olla kussakin vaalipiirissä neljä
toista ehdokasta tai, jos vaalipiiristä valitaan 
enemmän kuin neljätoista kansanedustajaa, 
niin monta kuin vaalipiiristä edustajia vali
taan. Vaaliliitto ei siis edelleenkään toisi 
puolueille ehdokkaitten asettamisessa mitään 
lisäetua vaaliliittoon kuulumattomiin puo
lueisiin verrattuna. 

Voimassa olevassa laissa pykälään sisälly
tettäviksi ehdotetut säännökset ovat edusta
jainvaalilain 26 §:n 1 ja 3 momentissa, 30 
§:n 4 momentissa ja 31 e §:n 2 momentissa. 

111 §. Ehdokkaiden asettaminen ja enim
mäismäärä Ahvenanmaan maakunnan vaali
piirissä. Nykyisin edustajainvaalilain 31 f ja 
44 §:ään sisältyvä sääntely ehdokkaiden 
asettamisesta ja ehdokasasetteluun liittyvistä 
viranomaistehtävistä Ahvenanmaalla sisälly
tettäisiin muuttamattomana tähän pykälään. 

112 §.Kielto olla ehdokkaana useammalla 
listalla. Sama henkilö saataisiin samoissa 
vaaleissa asettaa vain yhden puolueen tai 
yhden valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi ja 
ainoastaan yhdessä vaalipiirissä. 

Voimassa olevassa laissa säännökset asias
ta ovat edustajainvaalilain 26 §:n 2 momen
tissa ja 31 d §:n 3 momentissa. 

Puolueen ehdokkaan ensisijaisuutta ilmen
tävää edustajainvaalilain 43 a §:n 3 momen
tin säännöstä, jonka mukaan sellaista henki
löä koskevaa valitsijayhdistyksen ehdokas lis
taa, joka on otettu myös puolueen ehdokas
listalle, ei julkaista ehdokaslistojen yhdistel
mässä, ei enää katsota aiheelliseksi ottaa 
vaali lakiin. 

Puolueiden ehdokkaiden asettaminen 

113 §. Jäsenäänestys. Ehdokkaiden asetta
mista varten eduskuntavaaleissa puolueiden 
olisi edelleen toimitettava vaalipiirissä salai-
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nen ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustuva 
jäsenäänestys, johon olisivat oikeutetut otta
maan osaa vaalipiirissä asuvat yhdistyksen 
sääntöjen mukaan äänioikeutetut puolueen ja 
sen perusjärjestöjen henkilöjäsenet, ellei ti
lanne ole sellainen, että jäsenäänestykseen 
on nimetty vain enintään niin monta henki
löä kuin puolueella on oikeus asettaa ehdok
kaita. Nykyisin vastaava säännös sisältyy 
edustajainvaalilain 26 a §:n 1 ja 2 moment
tiin. 

114 §. Puolueen sääntöjen soveltaminen 
jäsenäänestyksessä. Jäsenäänestys olisi toi
mitettava ja ehdokkaat asetettava puolueen 
sääntöjen mukaisesti. Siltä osalta kuin puo
lueen säännöissä ei olisi määräyksiä jä
senäänestyksestä tai ehdokkaitten asettami
sesta, olisi niistä kuitenkin voimassa, mitä 
tässä laissa jäljempänä säädettäisiin. Toisin 
sanoen puolueen säännöt olisivat näiltä osin 
ensisijaisia ja vaalilain 115-119 §:n säännök
set toissijaisia. Lain jäsenäänestyssäännök
sistä vain 113 §:ään sisältyvät jäsenäänestyk
sen pakollisuutta koskevat säännökset olisi
vat pakottavaa oikeutta. Vastaava sisällöltään 
samanlainen säännös sisältyy nykyisin edus
tajainvaalilain 26 a §:n 3 momenttiin. 

115 §. Henkilöiden nimeäminen jä
senäänestykseen. Lain 115-119 §:iin ehdote
taan otettavaksi nykyisin edustajainvaalilain 
26 b-26 f §:ssä olevat säännökset lähes sel
laisinaan. Tässä pykälässä säädettäisiin hen
kilöiden nimeämisestä jäsenäänestykseen 
täsmälleen nykyisen edustajainvaalilain 26 b 
§:n muka~~esti. 

116 §. Aänioikeus jäsenäänestyksessä. Py
kälässä säädettäisiin äänioikeudesta jä
senäänestyksessä sanatarkasti nykyisen edus
tajainvaalilain 26 c §:n mukaisesti. 

117 §. Päätös ehdokkaiden lukumäärästä 
ja asettamisesta. Pykälässä säädettäisiin eh
dokkaiden lukumäärästä ja asettamisesta teh
tävästä päätöksestä vähäistä teknistä tarkis
tusta lukuun ottamatta sanatarkasti nykyisen 
edustajainvaalilain 26 d §:n ja 26 e ~:n 1 
momentin mukaisesti. 

118 §. Muutosoikeus. Niin sanottua muu
tosoikeutta koskeva pykälä olisi täsmälleen 
voimassa olevan lain mukainen. Nykyisin 
säännökset sisältyvät edustajainvaalilain 26 e 
§:n 2 ja 3 momenttiin. 

119 §. Jäsenäänestyksestä sopiminen piiri
järjestöjen kesken. Nykyisin edustajainvaali
lain 26 f §:ään sisältyvä säännös siitä, miten 
jäsenäänestys toimitetaan, jos puolueessa on 
kaksi tai useampia piirijärjestöjä samassa 

vaalipiirissä, sisältyisi muuttamattomana tä
hän pykälään. 

Valitsijayhdistyksen perustaminen 

120 §. Valitsijayhdistyksen jäsenten määrä 
ja perustamisasiakirjan laatiminen. Pykälässä 
säädettäisiin valitsijayhdistyksen perustami
sesta ehdokkaan asettamiseksi eduskuntavaa
leihin. Säännökset vastaisivat keskeisimmiltä 
osiltaan voimassa olevaa lakia (edustajain
vaalilain 31 a, 31 b ja 31 c §). 

Valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvit
taisiin edelleen vähintään 100 saman vaali
piirin äänioikeutettua henkilöä. Valitsijayh
distys perustettaisiin laatimalla perusta
misasiakirja, jossa tulisi olla pykälän 2 mo
mentissa lueteltavat tiedot. Luettelo vastaisi 
asiallisesti suurimmalta osaltaan voimassa 
olevaa lakia. Valitsijayhdistyksen vaaliasia
miehen ja varamiehen postiosoitteen ja pu
helinnumeron lisäksi tai niiden sijasta voitai
siin ilmoittaa heidän muutkin yhteystietonsa. 

Voimassa olevan lain tapaan ehdokkaan 
arvo, ammatti tai toimi tulisi ilmoittaa enin
tään kahta ilmaisua käyttäen. Yhteiskunnalli
sen kehityksen myötä säännöksen tulkinta on 
oikeuskäytännössä muuttunut. Ammatiksi tai 
toimeksi on vaaleissa nykyisin hyväksytty 
henkilön yleinen asema työmarkkinoihin 
nähden, kuten "työtön" tai "eläkeläinen", 
joskaan käytäntö ei ole ollut yhtenäinen. 
Säännös on sen sanamuodon muuttumatta 
mahdollistanut tällaisen laventavan tulkin
naQ. 

Aänioikeutettu voisi entiseen tapaan olla 
jäsenenä vain yhdessä valitsijayhdistyksessä. 
Jos hän olisi jäsenenä kahdessa tai useam
massa valitsijayhdistyksessä, vaalipiirilauta
kunnan olisi poistettava hänen nimensä kai
kista perustamisasiakirjoista. 

Ehdokashakemus eduskuntavaaleissa 

121 §. V aaliasiamiehet. Pykälään koottai
siin edustajainvaalilain 28 §:ssä, 31 b §:n 2 
momentissa ja 31 e §:n 5 momentissa olevat 
asiamiehiä koskevat säännökset. 

Nykyistä puolueen piiriasiamiestä kutsut
taisiin voimassa olevan kunnallisvaalilain 
mukaisesti puolueen vaaliasiamieheksi. Puo
lueen, vahtsijayhdistyksen ja yhteislistan 
vaaliasiamiesten yhteisnimityksenä käytettäi
siin laissa nimitystä vaaliasiamies. Valitsi
jayhdistysten vaaliasiamiehiltä ei enää edel
lytettäisi valitsijayhdistyksen jäsenyyttä. 
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vaa
liasiamiehen tointen yhteensopimattomuu
desta. Ainoa asian luonteesta johtuva poik
keus olisi, että yksi yhteislistaan kuuluvien 
valitsijayhdistysten vaaliasiamiehistä voisi 
toimia tämän yhteislistan vaaliasiamiehenä. 
Lisäksi on tarpeettomien esteellisyystilantei
den välttämiseksi katsottu asianmukaiseksi 
ehdottaa säädettäväksi, että puolueen ja va
litsijayhdistyksen vaaliasiamies eivät saisi 
olla vaalipiirilautakunnan eivätkä kunnan 
keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai vara
jäsenenä. 

Se, mitä laissa puolueen, yhteislistan ja 
valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehestä sää
dettäisiin olisi 3 momentin mukaan soveltu
vin osin voimassa tämän varamiehestä. Kun
nallisvaalien osalta vastaava säännös sisältyy 
nykyisin kunnallisvaalilain 98 §:n 1 mo
menttiin. Edustajainvaalilaissa tätä tarkoitta
va sääntely on hajallaan. Edelleen säädettäi
siin, että vaaliasiamiehen puolesta saisi tässä 
laissa tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen 
tai oikaisun tehdä hänen kirjallisesti valtuut
tamansa henkilö. Tästäkään ei ole yleissään
nöstä voimassa olevassa edustajainvaalilais
sa, vaan säännökset ovat hajallaan (esimer
kiksi 29 §:n 1 momentissa ja 31 d §:n 1 mo
mentissa). Sen sijaan tällainen säännös sisäl
tyy kunnallisvaalilain 98 §:n 2 momenttiin. 
Vaalisäännösten yhtenäistämiseksi nämä 
säännökset on katsottu aiheellisiksi. 

Pykälän 4 momentin mukaan puolueen 
olisi viimeistään 48. päivänä ennen vaalipäi
vää ilmoitettava vaalipiirilautakunnalle puo
lueen vaaliasiamiehen ja hänen varamiehen
sä nimi ja yhteystiedot Ehdokasasettelun 
aikatauluun ehdotetusta muutoksesta seurai
si, että ilmoitus olisi tehtävä yhdeksän päi
vää nykyistä aikaisemmin. Vastaavasta valit
sijayhdistyksen ilmoituksesta säädettäisiin 
120 §:ssä ja yhteislistan ilmoituksesta 126 
§:ssä. Yhteystietojen ilmoittamisen osalta 
viitataan 120 §:n kohdalla lausuttuun. 

122 §. Ehdokashakemuksen jättäminen. 
Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen 
vaaliasiamiehen olisi annettava ehdokashake
mus allekirjoitettuna vaalipiirilautakunnalle 
viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää 
ennen kello 16 eli yhdeksän vuorokautta 
nykyistä aikaisemmin. Voimassa olevassa 
laissa vastaavat säännökset sisältyvät edusta
jainvaalilain 29 §:n 1 momenttiin, 31 d §:n 
1 ja 2 momenttiin ja 31 e §:n 3-6 moment
tiin. Yhteislistan ehdokashakemukseen riit
täisi vain yhteislistan vaaliasiamiehen alle-

kirjoitus, mutta siihen liitettävän ilmoituksen 
yhteislistasta allekirjoittaisivat nykyiseen 
tapaan kaikkien yhteislistaan kuuluvien valit
sijayhdistysten vaaliasiamiehet 

123 §. Puolueen ehdokashakemus. Puolu
een ehdokashakemukseen tulisi pykälän 1 
momentin mukaan liittää ehdotus puolueen 
ehdokaslistaksi, jossa ehdokkaat olisi mainit
tava siinä järjestyksessä kuin ne halutaan 
ehdokaslistojen yhdistelmään asettaa. Eh
dokkaista otettaisiin ehdokaslistaan samat 
tiedot kuin nykyisinkin. Käsitteen "ehdok
kaan toimi" sisällön osalta viitataan 119 §:n 
kohdalla todettuun. Nykyisin vain kunnallis
vaalilaissa oleva säännös siitä, että ehdokas
listassa ei saa olla muita kuin pykälässä mai
nittuja merkintöjä, paitsi jos ne ovat tarpe~n 
henkilöllisyyden täsmentämiseksi (kunnalhs
vaalilain 24 §:n 3 momentti, johon viitataan 
25 §:n 3 momentissa), on säännöksiä yh
tenäistettäessä katsottu aiheelliseksi ottaa 
vaalilakiin myös eduskuntavaalien ehdo
kasasettelua koskevana. Lisäksi ehdotetaan, 
että kunkin ehdokkaan tulisi suostua ky
seisen puolueen ehdokkaaksi ja ottamaan 
vastaan edustajantoimi sekä vakuuttaa, ettei 
hän ole samoissa vaaleissa suostunut toisen 
puolueen eikä valitsijayhdistyksen ehdok
kaaksi eikä ehdokkaaksi toisessa vaalipiiris
sä. Puolueen vaaliasiamiehen olisi allekirjoi
tettava ehdokashakemus ja vakuutettava sii
nä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. 

Voimassa olevassa laissa puolueen ehdo
kaslistan julkaisemista koskevaa hakemusta 
koskevat säännökset ovat edustajainvaalilain 
29 §:n 2 momentissa. Kunnallisvaalilaissa 
nämä säännökset ovat 25 §:n 2 ja 3 momen
tissa. 

124 §. Ilmoitus vaaliliitosta. Säännökset 
vaaliliittoa koskevan ilmoituksen antamisesta 
sisältyisivät tähän pykälään sisällöltään sa
manlaisina kuin ne nyt ovat edustajainvaali
lain 30 §:n 2 ja 3 momentissa. 

125 §. Valitsijayhdistyksen ehdokashake
m us. Valitsijayhdistyksen ehdokashakemuk
seen olisi pykälän 1 momentin mu
kaan liitettävä valitsijayhdistyksen perusta
ruisasiakirja ja ehdotus valitsijayhdistyksen 
ehdokaslistaksi, jossa ehdokkaasta olisi sa
mat tiedot kuin puolueen ehdokkaasta sen 
mukaisina kuin 123 §:n kohdalla on todettu. 
Lisäksi hakemukseen olisi liitettävä ehdok
kaan omakätisesti allekirjoittama ja hänen 
henkilötunnuksenaan varustettu suostumus 
kyseisen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi ja 
ottaa vastaan edustajantoimi sekä vakuutus, 
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ettei hän ole samoissa vaaleissa suostunut 
toisen valitsijayhdistyksen tai puolueen eh
dokkaaksi eikä ehdokkaaksi toisessa vaalipii
rissä. 

Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen olisi 
2 momentin mukaan allekirjoitettava ehdo
kashakemus ja vakuutettava siinä, että ehdo
kas on vaalikelpoinen ja että valitsijayhdis
tyksen jäsenet ovat omakätisesti allekirjoitta
neet perustamisasiakirjan. 

Sisällöltään pykälä vastaisi olennaisimmil
ta osiltaan voimassa olevaa sääntelyä (edus
tajainvaalilain 31 d §:n 2 ja 3 momentti). 
Kunnallisvaalilaissa nämä säännökset ovat 
24 §:n 2 ja 3 momentissa. 

126 §. Ilmoitus yhteislistasta. Yhteislistan 
antamista koskevat säännökset ehdotetaan 
sisällytettäviksi tähän pykälään asiallisesti 
samansisältöisinä kuin ne nyt sisältyvät 
edustajainvaalilain 31 e §:n 3-6 momenttiin. 
Yhteislistan vaaliasiamiehen ja tämän vara
miehen yhteystietojen ilmoittamisen osalta 
viitataan 120 §:n kohdalla lausuttuun. 

Kansanedustajan valtakirja 

127 §. V altakirjan kaava. Eduskuntavaa
leissa valituksi tulleelle kansanedustajalle 
annettaisiin entiseen tapaan valtakirja. Sen 
antaisi asianomainen vaalipiirilautakunta ja 
se toimitettaisiin, sen mukaan kuin 95 §:ssä 
säädettäisiin, viipymättä suoraan eduskun
taan siellä edelleen annettavaksi valtuutetul
le. Jos edustajanpaikka tulee sittemmin avoi
meksi, vaalipiirilautakunta antaa myös vara
miehenä sijaan tulevalle valtakirjan. Näiden 
valtakirjojen kaavat sisältyisivät sisällöltään 
muuttamattomina vaalilain 127 §:n 1 ja 2 
momenttiin. 

Vuonna 1994 edustajainvaalilain 91 §:ään 
lisättiin väliaikainen 3 momentti, johon si
sältyy Euroopan parlamenttiin valitun kan
sanedustajan sijaan eduskuntaan tulevalle 
varamiehelle annettavan valtakirjan kaava. 
Tämä säännös, jonka voimassaoloaikaa sit
temmin on jatkettu vuoden 1999 europarla
menttivaaleihin saakka, ehdotetaan otetta
vaksi pysyvänä uuteen vaalilakiin 127 §:n 3 
momentiksi. Vastaavaan tapaan on hallituk
sen esityksessä uudeksi Suomen Hallitus
muodoksi ehdotettu, että valtiopäiväjärjes
tykseen sisältyvä asiaan liittyvä sääntely si
sällytettäisiin pysyvänä uuteen hallitusmuo
toon (ehdotettu 28 §:n 1 momentti). 

Voimassa olevassa laissa säännökset valta
kirjojen kaavasta sisältyvät edustajainvaali-

lain 91 §:ään ja 96 §:n 2 momenttiin. 

10 luku. Presidentinvaali 

Tähän lukuun sisällytettäviksi ehdotettujen 
vaalikohtaisten säännösten määrä selittyy 
paljolti sillä, että presidentinvaali on mones
sa suhteessa muista yleisistä vaaleista poik
keava. Vaalissa valitaan vain yksi henkilö ja 
maa on ehdokkaita asetettaessa, äänestettäes
sä ja vaalin tulosta laskettaessa yhtenä vaali
piirinä. Ehdokkaita asetettaessa ei muodos
teta vaaliliittoja eikä yhteislistoja. Ehdok
kaille ei lasketa myöskään vertauslukuja, 
vaan ainoastaan heidän koko maassa yhteen
sä saamillaan äänimäärillä on merkitystä 
vaalin tulosta vahvistettaessa. Lukuun kootut 
presidentinvaalia koskevat säännökset olisi
vat suurimmalta osaltaan voimassa olevan 
sääntelyn mukaiset. Vähäiset muutokset ny
kyisiin säännöksiin johtuvat vaalilainsäädän
nön yhtenäistämisestä. 

Eräät tähän lukuun sisältyvät säännökset 
ovat tarpeen sen johdosta, että uuteen perus
tuslakiin ei ehdoteta esimerkiksi presidentin
vaalin ehdokasasettelusta yhtä yksityiskoh
taisia säännöksiä kuin nykyisin. Kun vaali
lain on määrä tulla voimaan nykyisen perus
tuslain vielä voimassa ollessa, nämä sään
nökset on laadittu voimassa olevan hallitus
muodon mukaisiksi. 

Presidentinvaalin ajankohta 

128 §.V aalipäivä. Voimassa olevassa lais
sa presidentinvaalin ajankohdasta säädetään 
hallitusmuodon 23 b §:n 2 ja 3 momentissa, 
23 c §:ssä ja 25 §:n 1 momentissa. Näitä 
säännöksiä ei hallituksen esityksen mukaan 
enää otettaisi perustuslakiin, vaan vaalin 
ajankohdasta säädettäisiin lailla (ks. ehdotet
tu hallitusmuodon 54 §:n 3 momentti). Kos
ka vaalilain on määrä tulla voimaan ennen 
uutta hallitusmuotoa, ehdotetaan, että vaalien 
ajankohtaa koskevat voimassa olevan lain 
säännökset sisällytetään hallitusmuodon ny
kyistä sääntelyä vastaavina vaalilakiin. Näin 
menetellen sääntely olisi sekä nykyisen että 
tulevan hallitusmuodon mukainen, edellyttä
en, että uusi hallitusmuoto nyt kysymyksessä 
olevin osin säädetään hallituksen esityksen 
mukaiseksi. 

Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin vaa
lipäivä olisi tämän mukaisesti edelleen tam
mikuun kolmas sunnuntai kuudentena vuote-
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na sen vuoden jälkeen, jona tasavallan presi
dentti viimeksi ryhtyi toimeensa. Jos toinen 
vaali olisi toimitettava, sen vaalipäivä olisi 
ensimmäistä vaalia seuraava kolmas sunnun
tai. Jos presidentti, presidentiksi valittu tai 
presidenttiehdokas tulisi pysyvästi estyneeksi 
tai kuolisi, määräisi valtioneuvosto sen mah
dollisimman pian seuraavan sunnuntain, jol
loin presidentinvaali toimitettaisiin. 

Ensimmäisen ja toisen vaalin välisen ajan 
lyhentämismahdollisuutta on harkittu, mutta 
toistaiseksi tätä aikaa ei ole katsottu voita
van lyhentää nykyisestä kolmesta viikosta 
vaarantamatta kaikkien äänioikeutettujen 
tasa-arvoista mahdollisuutta äänestää enna
kolta toisessa vaalissa. 

Ehdokasasettelu presidentinvaalissa 

129 §. Oikeus asettaa ehdokas. Myös oi
keudesta asettaa ehdokkaita säädetään voi
massa olevassa laissa perustuslain tasolla. 
Hallitusmuodon 23 a §:n mukaan ehdokkaita 
voisivat asettaa puolueet, joiden ehdokaslis
talta on viimeksi toimitetuissa eduskuntavaa
leissa valittu vähintään yksi kansanedustaja 
ja vähintään 20 000 vaalioikeutetuttua, jotka 
ovat sopineet yhteisen ehdokkaan asettami
sesta. Presidentinvaalilaissa vaalioikeutettu
jen asettamaa ehdokasta kutsutaan henkilö
ryhmän ehdokkaaksi (11 §:n 1 momentti). 
Tässä pykälässä ehdotetaan presidenttiehdok
kaan asettamisoikeudesta säädettäväksi asial
lisesti voimassa olevan lain mukaisesti (1 
momentti). Käsitteistöä muutettaisiin kuiten
kin vastaamaan muuta yhtenäistettävää vaali
lainsäädäntöä ja henkilöryhmääkin kutsuttai
siin tämän johdosta valitsijayhdistykseksi. 

Voimassa olevassa laissa ei ole nimen
omaisia säännöksiä siitä, että ehdokkaan 
asettamiseen oikeutettu puolue tai henkilö
ryhmä saisivat asettaa vain yhden ehdokkaan 
eikä siitä, että puolueilla ja henkilöryhmillä 
voi olla sama ehdokas, mutta tämä käy ilmi 
hallitusmuodon ja presidentinvaalilain eri 
pykälistä. Vaalilain tähän pykälään ehdote
taan asiasta otettavaksi selventävä säännös 
samoin kuin säännös siitä, että yhteisen eh
dokkaan asettamiseksi ei tarvitsisi perustaa 
vaaliliittoa eikä muodostaa yhteislistoja (3 
momentti). Edelleen on katsottu aiheelliseksi 
selvyyden vuoksi ehdottaa säädettäväksi, että 
asetettu ehdokas olisi ehdokkaana koko 
maassa ( 4 momentti). Tämäkin käy nimen
omaisen säännöksen puuttumisesta huolimat
ta ilmi voimassa olevan lain eri säännöksis-
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tä. 
Vielä pykälässä säädettäisiin, että kukin 

äänioikeutettu voisi presidenttiehdokasta ase
tettaessa olla jäsenenä vain yhdessä valitsi
jayhdistyksessä (2 momentti). 

130 §. Puolueen ehdokkaan asettaminen. 
Pykälässä säädettäisiin voimassa olevan lain 
tavoin, että puolueen ehdokas on valittava 
jäsenistön kansanvaltaiset vaikutusmahdolli
suudet turvaavalla tavalla siten kuin puolu
een säännöissä tarkemmin määrätään. Ny
kyisin säännös sisältyy täsmälleen tämän
sisältöisenä presidentinvaalilain 10 §:n 2 
momenttiin. Viime presidentinvaalissa eräät 
puolueet järjestivät ehdokkaastaan avoimen 
esivaalin. Tällaisen taikka muunkaan pakote
tusti yhdenmukaisen menettelyn sääntelyyn 
laissa ei ole nähty tarvetta. 

131 §. Valitsijayhdistyksen perustaminen. 
Kuten edellä 129 §:n kohdalla on todettu 
henkilöryhmän, joka olisi oikeutettu asetta
maan presidenttiehdokkaan, tulisi perustaa 
tätä tarkoitusta varten valitsijayhdistys. Eh
dotus perustuu tarpeeseen yhdenmukaistaa 
vaaleissa käytettävä käsitteistö. Menettely 
on äänioikeutetuille vanhastaan tuttu jo 
muista yleisistä vaaleista. Valitsijayhdistys 
perustettaisiin laatimalla perustamisasiakirja, 
jossa tulisi olla pykälän 1 momentissa edel
lytetyt tiedot. 

Perustamiskirjassa tulisi maininta siitä, 
mikä presidentinvaali on kyseessä sekä eh
dokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toimi 
enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä koti
kunta. Lisäksi siitä tulisi käydä ilmi valitsi
jayhdistyksen vaaliasiamiehen ja hänen vara
miehensä nimi ja yhteystiedot. Koska valitsi
jayhdistyksen perustamista ei nykyisessä 
laissa edellytetä, perustamisasiakirjaa koske
vat säännöksetkin olisivat uusia. 

Perustamisasiakirjaan tulisi pykälän 2 mo
mentin mukaan liittää vähintään 20 000 ää
nioikeutetun jäsenen allekirjoittamat kannat
tajakortit Niiden tietosisältö vastaisi pääosin 
sitä, mitä nykyisin on säädetty presidentin
vaalilain 11 §:n 2 ja 3 momentissa. Käsit
teistöä ehdotetaan kuitenkin yhdenmukaistet
tavaksi muita vaaleja koskevien säännösten 
kanssa. Lisäksi äänioikeutetun vakuutus sii
tä, että hän on vaalioikeutettu eduskuntavaa
leissa, mitä on edellytetty, koska on katsottu, 
että hän voi antaa vakuutuksen vain siitä, 
mitä hän varmasti tietää eli että hänellä on 
allekirjoitushetkellä abstraktinen äänioikeus 
vaaleissa, katsotaan voitavan korvata vakuu
tuksella siitä, että hän on äänioikeutettu ky-
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symyksessä olevan presidentinvaalin ensim
mäisessä vaalissa eli että hän on Suomen 
kansalainen ja viimeistään vaalipäivänä 18 
vuotta täyttänyt. 

Pykälän 3 momentti siitä, että jokaisessa 
saman hakemuksen liitteenä olevassa kannat
tajakortissa olisi vaaliasiamieheksi ja vara
mieheksi valtuutettava samat henkilöt, vas
taisi presidentinvaalilain 11 §:n 4 moment
tia. 

Ehdokashakemus presidentinvaalissa 

132 §. V aaliasiam iehet. Pykälään koottai
siin samaan tapaan kuin 121, 152 ja 172 
§:ssä puolueen ja valitsijayhdistyksen vaa
liasiamiestä koskevat säännökset. Presiden
tinvaalissa kullakin ehdokkaita asettavalla 
puolueella ja valitsijayhdistyksellä olisi vain 
yksi Helsingin vaalipiirilautakunnalle ilmoi
tettava vaaliasiamies. Ehdokkaiden numeron 
määräämistä sekä äänestyslippujen järjestä
mistä ja laskemista vaalilautakunnissa, kun
tien keskusvaalilautakunnissa ja muissa vaa
lipiirilautakunnissa voisivat hänen valtuutta
minaan seurata kuhunkin toimielimeen erik
seen valtuutetut henkilöt. Voimassa olevasta 
presidentinvaalilaista puuttuu viittaussäännös 
edustajainvaalilain asiamiehen ilmoittamista 
koskevaan 28 §:ään, missä suhteessa 4 mo
mentin säännös olisi muodollisesti uusi. 
Muissa suhteissa viitataan 121 §:n kohdalla 
lausuttuun. 

133 §. Ehdokashakemuksen jättäminen. 
Puolueen ja valitsijayhdistyksen vaaliasia
miehen olisi annettava hakemus ehdokkaan 
ottamiseksi presidentinvaalin ehdokasluette
loon Helsingin vaalipiirilautakunnalle vii
meistään 40. päivänä ennen vaalipäivää en
nen kello 16. Ehdokashakemuksen jättämi
sen määräpäivä olisi näin myös presidentin
vaalissa sama kuin muissa vaaleissa (ks. 
122, 153 ja 173 §). Se olisi yhdeksän päivää 
aikaisempi kuin voimassa olevan presiden
tinvaalilain 12 §:n määräajan päättymispäi
vä. Enää ei myöskään katsota aiheelliseksi 
säätää aikaisemmasta mahdollisesta ajankoh
dasta jättää ehdokashakemus. 

134 §. Puolueen ehdokashakemus. Puolu
een ehdokashakemuksen sisältöä koskeva 
pykälä saatettaisiin myös presidentinvaalin 
osalta soveltuvin osin vastaamaan muissa 
vaaleissa voimassa olevia säännöksiä. Siitä 
tulisi käydä ilmi ehdokkaan nimi, arvo, am
matti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyt
täen sekä hänen kotikuntansa. Etunimen rin-

nalla tai sijasta vmtmsnn käyttää yleisesti 
tunnettua ehdokkaan puhuttelunimeä tai etu
nimeä lyhennettynä. Uutta säännöksessä oli
si, että ehdokkaasta ei saisi hakemuksessa 
olla muita tietoja, paitsi jos ne ovat tarpeen 
henkilöllisyyden täsmentämiseksi. Hakemuk
seen olisi nykyiseen tapaan liitettävä ehdok
kaan allekirjoittama ja hänen henkilötunnuk
senaan varustettu suostumus hänet aset
taneen puolueen ehdokkaaksi sekä suostu
mus ottaa vastaan presidentintoimi. 

Puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettu
jen henkilöiden olisi päivättävä ja allekirjoi
tettava ehdokashakemus. 

Voimassa olevassa laissa säännökset sisäl
tyvät presidentinvaalilain 11 §:n 1 moment
tiin. 

135 §. Valitsijayhdistyksen ehdokashake
mus. Säännösten samankaltaisuudesta huoli
matta puolueen ehdokashakemuksesta ja va
litsijayhdistyksen ehdokashakemuksesta sää
dettäisiin muita vaaleja koskevien säännös
ten tapaan eri pykälissä. Valitsijayhdistyksen 
ehdokashakemuksessa olisi ehdokkaasta ol
tava samat tiedot kuin puolueen ehdokkaasta 
edellisen pykälän 1 momentin 1 kohdan mu
kaan edellytettäisiin. Pykälän 1 momentin 2 
kohtakin olisi vain asiayhteydestä johtuvin 
eroavuuksin samanlainen kuin edellisen py
kälän vastaava kohta. Pykälän 3 momentin 
hakemuksen allekirjoittamista koskeva sään
nöskin olisi asiallisesti edellisen pykälän 2 
momenttia pääosin vastaava. Säännös kor
vaisi henkilöryhmän ehdokkaan ilmoittami
sesta presidentinvaalilain 11 §:n 1 momen
tissa olevan säännöksen. 

Ehdokashakemukseen olisi liitettävä 131 
§:ssä tarkoitetut valitsijayhdistyksen perusta
ruisasiakirja ja kannattajakortit Vastaava 
säännös stsältyy nykyisin presidentinvaali
lain 11 §:n 2 momenttiin. 

136 §. Tiedonanto ehdokkaista. Pykälään 
sijoitettavaksi ehdotettu säännös Helsingin 
vaalipiirilautakunnan tiedonantoa ehdokkai
den järjestyksestä presidentinvaalin ehdokas
luettelossa koskeva säännös olisi sinänsä 
asiallisesti presidentinvaalilain 15 §:n 2 mo
mentin vastaavan säännöksen mukainen. Py
kälässä viitattaisiin kuitenkin vaalilain 38 
§:n 1 ja 3 momenttiin, joiden lainkohtien, 
samoin kuin vaalilain 43 §:n 1 momentinkin 
mukaan vaaliaikatauluun tulisi muutoksia. 

Jos 37 §:n 3 momentissa tarkoitettuja huo
mautuksia ei olisi tehty, ehdokkaiden keski
näinen järjestys määrättäisiin jo 34. päivänä 
ennen vaalia eli kahdeksan päivää nykyistä 
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aikaisemmin (presidentinvaalilain 15 §:n 1 
momentti, vrt. 12 §). Jos huomautus tai huo
mautuksia olisi tehty, järjestys määrättäisiin 
31. päivänä ennen vaalipäivää eli tuolloinkin 
viisi päivää nykyistä aikaisemmin. Presiden
tinvaalin ehdokasluettelo ensimmäistä vaalia 
varten laadittaisiin sen jälkeen, kun ehdok
kaat on ilmoitettu tiedonannolla oikeusmi
nisteriölle eli riippuen siitä, onko huomau
tuksia tehty vai ei, 34. tai 31. päivänä ennen 
vaalipäivää. Voimassa olevan lain mukaan 
(presidentinvaalilain 15 §:n 2 momentti) se 
on painettava sen jälkeen, kun asetetut eh
dokkaat näiden järjestyksen määräämisen 
jälkeen on ilmoitettu oikeusministeriölle ja 
tämä on "viipymättä" julkaissut vaalipiirin 
keskuslautakunnan tiedonannon Suomen sää
döskokoelmassa, mikä käytännössä tarkoit
taa, että ehdokasluettelon tulee olla nykyisin 
laadittuna vasta 26. päivänä ennen ensim
mäistä vaalia. Nämä muutokset on katsottu 
aiheellisiksi vaaliaikataulua koskevien sään
nösten yhtenäistämiseksi eri vaaleissa. 

137 §. Ainoan ehdokkaan valinta presi
dentiksi. Pykälässä ehdotetaan ainoan ehdok
kaan valinnasta presidentiksi ja tällaisessa 
tilanteessa noudatettavasta menettelystä sää
dettäväksi voimassa olevan lain mukaisesti 
(hallitusmuodon 23 b §:n 1 momentti ja pre
sidentinvaalilain 14 §). Hallituksen esityk
sessä uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi on 
ehdotettu asiasta hallitusmuotoon nykyisin 
sisältyvän pääsäännöksen sisällyttämistä 
myös uuteen hallitusmuotoon (ehdotettu 54 
§:n 2 momentti). Kun uuden hallitusmuodon 
sisältö esitystä annettaessa vielä on avoinna, 
on katsottu aiheelliseksi sisällyttää tämä pää
säännös myös tähän vaalilain pykälään. Jos 
määräajassa on asetettu vain yksi ehdokas 
presidentiksi, hän tulee ilman vaalia valituk
si presidentiksi. Tässä tarkoituksessa Helsin
gin vaalipiirilautakunnan on viipymättä il
moitettava asiasta valtioneuvostolle. Todettu
aan ehdokkaaksi asetetun henkilön tulevan 
valituksi tasavallan presidentiksi valtioneu
vosto ilmoittaa tästä hänelle kirjallisesti ja 
antaa asiasta kuulutuksen, joka julkaistaan 
Suomen säädöskokoelmassa. 

Ensimmäinen vaali 

138 §. Vaalipiireissä annetut äänet. Kuten 
92 ja 97 §:n kohdalla on todettu, president
tiehdokkaiden saamien äänten laskemisesta 
ja presidentinvaalin tuloksen laskentatavasta, 

määräämisestä, vahvistamisesta, julkaisemi
sesta ja tiedottamisesta ei säädettäisi yhtei
sissä säännöksissä, vaan vaalikohtaisissa 
säännöksissä. Säännökset sisältyisivät, paitsi 
137 §:ään, jota on käsitelty jo edellä, 138-
140 §:ään sekä 142 ja 143 §:ään. Tähän 138 
§:ään ehdotetaan sisällytettäväksi asiasisäl
löltään muuttamattomana presidentinvaalilain 
20 §:ään sisältyvä säännös vaalipiirin kes
kuslautakunnan toimista ensimmäisen vaalin 
jälkeen. 

139 §. Presidentin valituksi tuleminen. 
Helsingin vaalipiirilautakunnan tulisi ehdo
tuksen mukaan, saatuaan kaikilta vaalipiiri
lautakunnilta ilmoituksen ensimmäisen vaa
lin tuloksesta vaalipiirissä, viipymättä ryhtyä 
toimenpiteisiin ensimmäisen vaalin tuloksen 
vahvistamiseksi ja ilmoittamiseksi valtioneu
vostolle (1 momentti). Voimassa olevan lain 
mukaan vaalien tulos vahvistetaan Helsingin 
kaupungin vaalipiirin keskuslautakunnan 4. 
päivänä vaalipäivän jälkeen pitämässä ko
kouksessa. Jos kaikki ilmoitukset on saatu 
ajoissa, kokous voitaisiin ehdotuksen mu
kaan pitää jo vaalipäivän jälkeisen 3. päivän 
iltana kello 18 jälkeen. 

Pykälän 2 momenttiin sisällytettäisiin vain 
vähäisin terminologisin tarkistuksin nykyisin 
presidentinvaalilain 21 §:ssä olevat säännök
set presidentin valituksi tulemisesta ensim
mäisessä vaalissa. Valituksi tulemiseen vaa
dittaisiin enemmän kuin puolet annetuista 
hyväksytyistä äänistä. 

Pykälän 2 momentin viittauksena hallitus
muotoon tarkoitetaan nykyisen hallitusmuo
don 23 b §:n 2 momenttia, mutta viittaus 
olisi ehdotetussa muodossaan oikea myös 
siinä tapauksessa, että uuteen hallitusmuo
toon otettaisiin ehdotetut perussäännökset 
presidentinvaalin tuloksen määräytymisestä 
(ehdotettu hallitusmuodon 54 §:n 2 moment
ti). 

140 §. Toista vaalia koskeva kuulutus. 
Hallitusmuodon 23 b §:n 3 momentin mu
kaan toimitetaan ensimmäistä vaalia seuraa
vana kolmantena sunnuntaina uusi vaali, 
jollei kukaan ehdokkaista ole saanut pykälän 
2 momentissa säädettyä enemmistöä. Toises
sa vaalissa ovat ehdokkaina ne kaksi henki
löä, jotka ovat saaneet ensimmäisessä vaalis
sa suurimmat äänimäärät. Asiasta on ehdo
tettu säädettäväksi myös uudessa hallitus
muodossa (ehdotettu 54 §:n 2 momentti). 
Ehdotuksen mukaan toisen vaalin ajankohtaa 
ei enää sidottaisi perustuslaissa säädettyyn 
päivämäärään, mutta vaali tulisi hallituksen 
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esityksen perustelujen mukaan kuitenkin toi
mittaa niin pian kuin se voitaisiin asianmu
kaisella tavalla teknisesti järjestää, eikä vaa
lien välisen ajan tulisi ainakaan olla nykyistä 
kolmea viikkoa pitempi. Kuten edellä 128 
§:n kohdalla on todettu, mainitun ajan ly
hentämistä ei nyt pidetä teknisesti mahdol
lisena. 

Toimenpiteistä, joihin olisi ryhdyttävä sii
nä tapauksessa, että presidentin valitsemisek
si olisi toimitettava toinen vaali, säädettäisiin 
tässä pykälässä. Nykyisin vastaavat säännök
set sisältyvät asiallisesti samansisältöisinä 
presidentinvaalilain 22 §:ään. Jos presidentti 
ei olisi tullut ensimmäisessä vaalissa valituk
si, olisi valtioneuvoston annettava 4. päivänä 
vaalipäivän jälkeen ensimmäisen vaalin tu
loksesta Suomen säädöskokoelmassa julkais
tava kuulutus. Kuulutuksessa olisi mainittava 
kunkin ehdokkaan ensimmäisessä vaalissa 
koko maassa saama äänimäärä ja se, että 
presidentin valitsemiseksi on hallitusmuodon 
mukaan toimitettava toinen vaali ja ketkä 
kaksi ehdokasta ovat presidenttiehdokkaina 
tässä vaalissa. Perustuslakiuudistuksen vireil
läolon takia viittausta hallitusmuodon ni
menomaiseen kohtaan ei pykälään enää eh
doteta. 

Jos ensimmäisessä vaalissa sama suurin 
äänimäärä sattuisi useammalle kuin kahdelle 
ehdokkaalle tai jos eniten ääniä saaneen jäl
keen kahdella tai useammalla ehdokkaalla 
olisi sama seuraavaksi suurin äänimäärä, 
ratkaistaisiin 91 §:n mukaan arpomalla, ket
kä kaksi henkilöä ovat ehdokkaina toisessa 
vaalissa. 

Toinen vaali 

141 §. Äänestyslippu. Presidentinvaalin 
ensimmäisen vaalin äänestyslippuna käytet
täisiin 52 ja 71 §:ssä tarkoitettua valkealle 
paperille painettua äänestyslippua. Toisessa 
vaalissa äänestyslippu olisi nykyiseen tapaan 
yleisen luotettavuuden varmistamiseksi eri
värinen kuin ensimmäisessä vaalissa. Vuo
den 1994 presidentinvaalissa toisen vaalin 
äänestyslippu oli ruskea. Oikeusministeriön 
asiana olisi 197 §:n antamin valtuuksin mää
rätä tämän äänestyslipun väristä. Nykyisin 
säännökset presidentinvaalien äänestyslipuis
ta sisältyvät presidentinvaalilain 17 (en
simmäinen vaali) ja 24 §:ään (toinen vaali). 

142 §. Vaalipiireissä annetut äänet. Pykä
lässä säädettäisiin presidentinvaalilain 26 

§:ssä säädetyn mukaisesti kummankin eh
dokkaan toisessa vaalissa vaalipiireissä saa
mien äänimäärien vahvistamisesta ja ilmoit
tamisesta Helsingin vaalipiirilautakunnalle. 
Nykykäytäntöä vastaavasti ja kuten presi
dentmvaalilain 21 §:n 1 momentissa en
simmäisen vaalin osalta nimenomaisesti sää
detään, myös vaalipiirissä annettujen äänten 
yhteismäärä olisi ilmoitettava. 

143 §. Presidentin valituksi tuleminen. 
Pykälässä säädettäisiin olennaisilta osiltaan 
presidentinvaalilain 27 §:ssä säädettyä vas
taavasti presidentinvaalin toisen vaalin tulok
sen vahvistamisesta. Voimassa olevassa lais
sa ei ole säädetty, milloin valtioneuvoston 
on todettava vaalin tulos. Pykälässä ehdote
taan säädettäväksi, että tämän tulisi tapahtua 
neljäntenä päivänä toisen vaalin jälkeen eli 
vaalipäivää seuraavana torstaina. Helsingin 
vaalipiirilautakunnan velvollisuutena olisi 
vahvistaa ehdokkaiden koko maassa saamien 
äänten määrät viipymättä saatuaan kaikilta 
vaalipiirilautakunnilta ilmqjtuksen vaalipii
reissä annetuista äänistä. Aänimäärät tulisi 
tämän jälkeen heti ilmoittaa valtioneuvostol
le. Ilmoitus voitaisiin tehdä jo kolmantena 
päivänä toisen vaalin jälkeen, mutta jos se ei 
olisi mahdollista, ilmoitus on kuitenkin teh
tävä seuraavana päivänä niin aikaisin, että 
valtioneuvosto voi ehdotetussa määräajassa 
todeta vaalin tuloksen. 

Vaalimenettelyn uudelleen aloittaminen 

144 §. Presidenttiehdokkaan tai presiden
tiksi valitun pysyvä estyneisyys tai kuolema. 
Hallitusmuodon 23 c §:n presidentin valitse
miseen on ryhdyttävä uudelleen niin pian 
kuin mahdollista jos säädetyssä järjestykses
sä ilmoitettu ehdokas tulee pysyvästi es
tyneeksi tai kuolee ennen ensimmäisen vaa
lin vaalitoimituksen päättymistä. Samoin on 
meneteltävä, jos toisessa vaalissa oleva eh
dokas tulee pysyvästi estyneeksi tai kuolee 
ennen toisen vaalin vaalitoimituksen päätty
mistä taikka jos presidentiksi valittu tulee 
pysyvästi estyneeksi tai kuolee ennen kuin 
hän on ryhtynyt toimeensa. Hallituksen esi
tyksessä uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi 
on katsottu, että ei ole aiheellista ehdottaa 
perustuslakiin enää otettavaksi säännöksiä 
presidenttiehdokkaan kuoleman tai pysyvän 
esteen vaikutuksesta. Näistä asioista olisi 
hallituksen esityksen mukaan säädettävä 
muussa presidentinvaalia koskevassa lainsää-
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dännössä. Vaalilakiin ehdotetaankin otetta
vaksi säännökset näistä asioista. Kun vaali
lain on tarkoitettu tulevan voimaan nykyisen 
perustuslain vielä voimassa ollessa, sen tulee 
olla sisällöltään hallitusmuodon 23 c §:n 
mukainen, ellei hallitusmuotoa samanaikai
sesti muuteta, mihin ei kuitenkaan katsota 
olevan aihetta. 

Tarkemmat säännökset presidenttiehdok
kaan tai presidentiksi valitun kuoleman tai 
pysyvän esteen vaikutuksista sisältyvät ny
kyisin presidentinvaalilain 13 ja 28 §:ään. 
Ehdotettu vaalilain 144 § olisi sisällöllisesti 
hallitusmuodon 23 c §:n ja pääasiallisesti 
myös presidentinvaalilain 13 ja 28 §:n mu
kainen. Esityksessä ehdotetaan kuitenkin, 
että valitsijayhdistysten ohella myös puolu
eet voisivat uudessa vaalissa tekemättä uutta 
ehdokashakemusta pitää entisen ehdokkaan
sa. Viimeinen ajankohta peruuttaa puolueen 
tai valitsijayhdistyksen ehdokashakemus ja 
ehdokkaan suostumus olisi kuitenkin 40. 
päivä ennen vaalipäivää kello 16 eli yhdek
sän päivää nykyistä aikaisemmin. Muutos 
johtuisi tarpeesta yhtenäistää ehdokasasette
lua eri vaaleissa koskevaa lainsäädäntöä. 

Valtioneuvosto määräisi 128 §:n 3 mo
mentin mukaisesti uuden vaalin vaalipäivän 
ja 196 §:n mukaan ehdokasasettelun ja sii
hen liittyvien viranomaistehtävien aikataulun 
tässä vaalissa. 

11 luku. Kunnallisvaalit 

Tähän lukuun ehdotetaan koottaviksi ne 
kunnallisvaaleja koskevat säännökset, jotka 
on katsottu tarpeellisiksi 1 osassa olevien 
yhteisten säännösten lisäksi. Suuri osa näistä 
säännöksistä koskisi ehdokasasettelua ja sii
hen liittyvää ehdokashakemuksen jättämistä 
(146-157 §). Kuten 109 §:n kohdalla on to
dettu, ehdokasasettelua koskevat säännökset 
on lähinnä äänestäjien tarpeita ajatellen eh
dotettu sijoitettaviksi eri vaaleja koskeviin 
lukuihin, vaikka ne sisällöltään, etenkin 
eduskuntavaaleja ja kunnallisvaaleja koske
via säännöksiä toisiinsa verrattaessa, ovat 
toistensa kaltaisia. 

Lukuun sisällytettäviksi ehdotetut sään
nökset olisivat pääosin voimassa olevien 
säännösten mukaisia. Muutokset, joita ehdo
tetaan, johtuvat suurimmalta osaltaan vain 
vaalilainsäädännön yhdenmukaistamisen tar
peesta. 

Kunnallisvaalien ajankohta 

145 §. V aalipäivä. Kunnallisvaalien vaali
päiväksi ehdotetaan lokakuun kolmannen 
sunnuntain sijasta lokakuun neljättä sunnun
taita. Tämä on katsottu aiheelliseksi, jotta 
valtuutettujen valituksi tulemisen ja heidän 
toimikautensa alkamisen (vuodenvaihde) 
välinen odotusaika lyhenisi. Näin saataisiin 
myös puolueille ja muille ehdokkaita asetta
ville ryhmille, joiden ehdokasasettelutointen 
määräpäivät ehdotuksen mukaan aikaistuisi
vat, riittävästi aikaa ehdokasasetteluun. 

Ehdokasasettelu kunnallisvaaleissa 

146 §. Valittavien valtuutettujen määrästä 
k uuluttam inen. Voimassa olevan kunnallis
vaalilain 34 §:ssä säädetään velvollisuudesta 
kuuluttaa siitä, montako valtuutettua kunnas
sa valitaan sekä myös siitä, kenelle, minä 
päivinä ja kellonaikoina sekä missä paikassa 
kunnan keskusvaalilautakunnalle tarkoitetut 
vaaleja koskevat asiakirjat on annettava. Vii
meksi mainituista seikoista kuuluttamista 
koskevat säännökset sisältyisivät yhteisinä 
säännöksinä lain 35 §:ään. Valtuutettujen 
määrää koskevaa kuulutusta koskeva sään
nös sen sijaan olisi vain kunnallisvaaleja 
koskevana tässä pykälässä. Kuulutus voitai
siin kuitenkin antaa 35 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun kuulutuksen yhteydessä, jolloin 
se tulisi annettavaksi tiedoksi myös puoluei
den vaaliasiamiehille. 

147 §. Oikeus asettaa ehdokkaita. Pykäläs
sä säädettäisiin kunnallisvaalien ehdokasaset
telun päävaihtoehdoista. Ehdokkaita voisivat 
asettaa ensinnäkin puolueet, joiden jäseniä 
kunnassa edustaisi vaaleissa sen ilmoittama 
yhdistys, ja näiden lisäksi äänioikeutetut, 
jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen ( 1 
momentti). Säännös korvaisi kunnallisvaali
lain 20 §:n 1 ja 4 momentissa olevat vastaa
vat säännökset. Pykälän 2 momentissa sää
dettäisiin kunnallisvaalilain 27 §:n 1 mo
menttia vastaavasti, että kahdella tai useam
malla puolueella olisi ehdokkaita asetettaessa 
oikeus yhtyä vaaliliitoksi sopimaila siitä kes
kenään ja että kahdella tai useammalla valit
sijayhdistyksellä olisi oikeus vastaavalla ta
valla muodostaa yhteislista. 

148 §.Ehdokkaiden enimmäismäärä. Puo
lueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla olisi 
oikeus asettaa kussakin kunnassa enintään 
valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen 
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maara ehdokkaita. Jos ehdokkaiden enim
mäismäärää tämän mukaisesti laskettaessa ei 
saataisi tasalukua, pyöristettäisiin tulos alas
päin. Säännös vastaisi kunnallisvaalilain 27 
§:n 2 momenttia. 

149 §.Kielto olla ehdokkaana useammalla 
listalla. Pykälään sisältyisi kaksoisehdok
kuutta kunnallisvaaleissa koskeva kunnallis
vaalilain 20 §:n 5 momenttiin nykyisin sisäl
tyvä kielto asiasisällöltään muuttamattoma
na. 

150 §. Puolueiden ehdokkaiden asettami
nen. Puolueen ehdokkaat asettaisi kunnallis
vaaleissa yhdistys, joka kunnassa edustaa 
puolueen henkilöjäseniä. Tämä yhdistys il
moitettaisiin kunnan keskusvaalilautakunnal
le 154 §:ssä tarkoitetussa puolueen ehdo
kashakemuksessa. Ehdotettu sääntely olisi 
voimassa olevan lain mukainen. 

151 §. Valitsijayhdistyksen perustaminen. 
Pykälässä säädettäisiin valitsijayhdistyksen 
perustamisesta ehdokkaan asettamiseksi kun
nallisvaaleihin. Säännökset vastaisivat kes
keisimmiltä osiltaan voimassa olevaa lakia 
(kunnallisvaalilain 20 ja 21 §) ja, valitsi
jayhdistyksen perustamiseen tarvittavaa ääni
oikeutettujen määrää koskevaa ja vaalityyp
pien eroista johtuvaa sääntelyä lukuun otta
matta, myös eduskuntavaaleja ja europarla
menttivaaleja varten ehdotettua sääntelyä 
(120 ja 171 §). 

Kunnallisvaaleissa valitsijayhdistyksen pe
rustamiseen tarvittaisiin edelleen pääsääntöi
sesti vähintään kymmenen äänioikeutettua 
kunnan asukasta. Kunnan asukasluvun vä
häisyyden johdosta oikeusministeriö voisi 
kuitenkin nykyiseen tapaan määrätä, että 
valitsijayhdistyksen saa perustaa pienempi
kin määrä äänioikeutettuja kunnan asukkaita, 
kuitenkin vähintään kolme (1 momentti). 

Muissa suhteissa (2 ja 3 momentti) viita
taan siihen, mitä 120 §:n kohdalla valitsi
jayhdistyksen perustamista eduskuntavaaleis
sa käsiteltäessä on todettu. 

Ehdokashakemus kunnallisvaaleissa 

152 §. V aaliasiamiehet. Pykälässä säädet
täisiin kunnallisvaaleissa toimivasta puolu
een, valitsijayhdistyksen ja yhteislistan vaa
liasiamiehestä. Siihen koottaisiin nykyisin 
kunnallisvaalilain 21 §:n 1 momentissa, 23 
§:ssä, 28 §:n 3 momentissa, 30 §:ssä ja 98 
§: ssä olevat säännökset. Vaalilainsäädännön 
yhdenmukaistaruispyrkimysten johdosta py
kälä olisi huomattavassa määrin samanlainen 

kuin muissa vaaleissa noudatettavat vastaa
vat säännökset (121 §:n 1-3 momentti, 132 
§:n 1-3 momentti ja 172 §:n 1-3 momentti). 

Eri vaaleissa noudatettavien säännös
ten yhdenmukaistamiseksi ehdotetaan, että 
myöskään kunnallisvaaleissa valitsijayhdis
tyksen vaaliasiamies ei saisi olla puolueen 
vaaliasiamiehenä eikä muun yhteislistan vaa
liasiamiehenä kuin mihin hänen valitsijayh
distyksensä kuuluu eikä, toisin kuin tähän 
asti, myöskään toisen valitsijayhdistyksen 
vaaliasiamiehenä. 

Muilta osin viitataan 121 §:n kohdalla lau
suttuun. 

153 §. Ehdokashakemuksen jättäminen. 
Pykälään sisällytettäväksi ehdotettu säännös 
olisi lähes samanlainen kuin eduskuntavaale
ja koskeva 122 §. Ainoa ero johtuisi siitä, 
että ehdokashakemukset käsittelevä viran
omainen on kunnallisvaaleissa kunnan kes
kusvaalilautakunta. Voimassa olevassa laissa 
säännökset puolueen ja valitsijayhdistyksen 
ehdokaslistan julkaisemista koskevan hake
muksen antamisesta sisältyvät kunnallisvaa
lilain 24 §:n 1 momenttiin ja 25 §:n 1 mo
menttiin. 

154 §. Puolueen ehdokashakemus. Pykä
lässä säädettäisiin puolueen ehdokashake
muksesta kunnallisvaaleja varten. Säännös 
vastaisi suurelta osaltaan 123 §:ksi ehdotet
tua säännöstä puolueen ehdokashakemukses
ta eduskuntavaaleissa. Hakemukseen liitettä
vässä ehdokaslistaehdotuksessa ei kuitenkaan 
mainittaisi ehdokkaan kotikuntaa, koska asi
anomaisen kunnan tulee olla kaikkien eh
dokkaiden kotikunta. Lisäksi johtuisi kun
nallisvaalien ehdokasasettelun erityispiirteis
tä, että hakemukseen olisi liitettävä myös 
puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettujen 
antama ilmoitus siitä, että yhdistys, jonka 
puolesta puolueen vaaliasiamies esiintyy, 
edustaa puolueen henkilöjäseniä kunnassa ja 
puoluetta edustavan yhdistyksen antama il
moitus puolueen vaaliasiamiehen ja hänen 
varamiehensä nimestä ja yhteystiedoista sekä 
yhdistyksen puolueen vaaliasiamiehelle ja 
hänen varamiehelleen antama valtakirja. 

Muutoin viitataan siihen, mitä 123 §:n 
kohdalla on todettu. 

Voimassa olevassa laissa puolueen ehdo
kaslistan julkaisemista koskevaa hakemusta 
koskevat kunnallisvaaleissa sovellettavat 
säännökset ovat kunnallisvaalilain 25 §:n 2 
ja 3 momentissa. 

155 §. Ilmoitus vaaliliitosta. Pykälässä 
säädettäisiin ilmoituksesta vaaliliitosta vain 
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vaalien ehdokasasettelun ja siihen liittyvien 
viranomaistehtävien erilaisuudesta johtuvin 
poikkeuksin samalla lailla kuin eduskunta
vaaleja varten 124 §:ssä. Sisällöltään sään
nös vastaisi kunnallisvaalilain 29 §:ää. 

156 §. Valitsijayhdistyksen ehdokashake
mus. Pykälä vastaisi eduskuntavaaleja varten 
säädettäväksi ehdotettua 125 §:ää, paitsi, että 
ehdokkaan kotikuntatietoa ei hakemukseen 
liitettävässä ehdotuksessa ehdokaslistaksi 
ilmoitettaisi. Sisällöltään se olisi voimassa 
olevan kunnallisvaalilain 24 §:n 2 ja 3 mo
menttien mukainen. 

157 §. Ilmoitus yhteislistasta. Pykälä vas
taisi eduskuntavaaleja varten säädettäväksi 
ehdotettua 126 §: ää ja olisi sisällöltään voi
massa olevaa kunnallisvaalilain 28 §:ää vas
taava. 

Täydentävät säännökset 

158 §. Valtuutettujen valitseminen vaaleja 
toimittamatta. Pykälä koskisi niin sanottuja 
"sopuvaaleja" eli tilannetta, jossa hyväksyt
tyjä ehdokkaita on yhtä paljon kuin valitta
via valtuutettuja. Tällainen tilanne syntyy 
äärimmäisen harvoin. Viimeksi valtuutetut 
on valittu vaaleja toimittamatta Velkuan saa
ristokunnassa vuosina 1976 ja 1980. Sään
nöksen on kuitenkin arvioitu vielä olevan 
tarpeen mahdollisesti esiintyviä poikkeusti
lanteita varten. 

Sisällöltään säännös vastaisi kunnallisvaa
lilain 43 §:ää. Sen muotoilussa otettaisiin 
huomioon kuntalain voimaantulosta ja vaali
lain muusta sisällöstä johtuvat terminologiset 
muutokset. Pykälän sisältöön vaikuttaisi 
myös ehdotettu kunnallisvaalien ajankohdan 
siirtäminen. Pykälässä ehdotetaan lisäksi 
säädettäväksi nykyistä kunnallisvaalilain 81 
§:n 3 momenttia vastaavasti, että, jos ehdok
kaita olisi yhteensä vähemmän, kuin vaaleis
sa olisi valittava valtuutettuja, valtuutettujen 
lukumäärä jäisi toistaiseksi vajaaksi. Oikeus
ministeriö voisi kuitenkin valtuuston esityk
sestä 160 §:n mukaan määrätä uuden ajan 
vaaleja varten. 

159 §. Täydennysvaalit. Pykälä koskisi 
täydennysvaaleja. Jos valtuuston jäsenten 
lukumäärä senkin jälkeen, kun kaikki vara
valtuutetutkin 94 §:n 2 momentin mukaisesti 
jo on määrätty ja nämä ovat tulleet valtuus
toon valtuutettujen sijaan, jäisi vaalikauden 
aikana alle kolmen neljänneksen säädetystä 
määrästä, oikeusministeriö voisi saatuaan 
valtuuston puheenjohtajan ilmoituksen asias-

ta määrätä toimitettavaksi täydennysvaalit. 
Samalla oikeusministeriön tulisi määrätä, 
montako valtuutettua täydennysvaaleissa va
litaan. Voimassa olevassa laissa täydennys
vaaleja koskevat kunnallisvaalilain 94 §:n ja 
siinä olevan viittaussäännöksen mukaan 
myös 93 ja 97 §:n säännökset. Ehdotettu 
säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevaa 
lakia sillä erotuksella, että täydennysvaalin 
tarpeesta ei enää tarvitsisi ilmoittaa oikeus
ministeriölle lääninhallituksen välityksellä, 
vaan ilmoitus voitaisiin tehdä suoraan minis
teriölle. 

160 §. Uusi aika vaaleja varten. Jos val
tuutettujen vaaleja tai niihin kuuluvia toi
menpiteitä ei jostakin syystä voitaisi toimit
taa laissa säädettyinä aikoina, oikeusministe
riö voisi valtuuston esityksestä määrätä uu
den ajan niitä varten. Jollei vaaleja olisi toi
mitettu ennen vaalikauden loppua, valtuute
tut ja varavaltuutetut, joiden toimikausi sil
loin päättyisi, pysyisivät toimissaan, kunnes 
uutena aikana toimitettujen vaalien tulos oli
si julkaistu. Vaaleista olisi soveltuvin osin 
voimassa, mitä uusittavista vaaleista sääde
tään. Näiltä osin säännös vastaisi asiallisesti 
kunnallisvaalilain 96 §:ää, paitsi että läänin
hallituksen lausunto ei asiassa enää olisi tar
peen. Pykälässä ehdotetaan meneteltäväksi 
vastaavasti silloin, kun äänestyksen tulosta 
määrättäessä todetaan, että valittuja ehdok
kaita on yhteensä vähemmän kuin vaaleissa 
on ollut valittava valtuutettuja ja myös sil
loin, kun ehdokkaiden määrä alun perin on 
jäänyt vajaaksi ja kunnan keskusvaalilauta
kunta on 158 §:n mukaisesti julistanut ilman 
vaaleja tämän vajaan ehdokkaiden määrän 
valtuutetuiksi. 

12 luku. Europarlamenttivaalit 

Lukuun ehdotetaan koottavaksi ne euro
parlamenttivaaleissa sovellettavat säännökset, 
joita tarvitaan yhteisten säännösten lisäksi. 
Osa niistä säännöksistä, joita tarvitaan vielä 
sen lisäksi, mitä seuraa muidenkin vaalien 
osalta omaksutusta ratkaisusta jakaa tietyn
tyyppiset säännökset yhtäältä yhteisiin sään
nöksiin ja toisaalta vaa1ikohtaisiin säännök
siin, tarvitaan EY -lainsäädännön noudattami
seksi, osa meillä kansallisesti omaksutusta 
valintamahdollisuuksia tarjoavasta ehdo
kasasettelujärjestelmästä ja siitä seuraavasta 
poikkeuksellisesta tavasta laskea vaalien tu
los. 
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Europarlamenttivaalien ajankohta 

161 §. V aalipäivä. Europarlamenttivaalien 
vaalipäivä ei ole kansallisesti määrättävissä. 
Vaalit toimitetaan joka viides vuosi ja vaali
päivä on sinä sunnuntaina, joka sattuu Eu
roopan unionin neuvoston päättämään neli
päiväiseen torstaista sunnuntaihin kestävään 
ajanjaksoon kesäkuussa. Pykälään tästä si
sällytettäväksi ehdotettu säännös olisi euro
parlamenttivaalilain 18 §:n 1 momentissa 
olevan vastaavan säännöksen mukainen. 
Myös säännös sen varalta, että vaalit joudut
taisiin järjestämään poikkeuksellisena aika
na, vastaisi mainitussa lainkohdassa olevaa 
sääntelyä. 

Äänioikeuden käyttäminen 

162 §. Kielto äänestää useammin kuin 
kerran. Pykälässä säädettäisiin voimassa ole
van europarlamenttivaalilain 2 §:n 2 momen
tin mukaisesti, että samoissa europarlament
tivaaleissa ei saisi äänestää useammassa kuin 
yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa. 
Kahdesti äänestämisen ehkäiseminen pyrit
täisiin hoitamaan Euroopan unionin jäsen
valtioiden viranomaisten välisin tietojen 
vaihdoin sen mukaisesti kuin edellä 27 §:n 5 
momentissa ja jäljempänä 163 §:ssä säädet
täisiin. Jos joku kuitenkin äänestäisi samois
sa vaaleissa kahdessa tai useammassa jäsen
valtiossa, tulisivat rikoslain vilpillistä äänes
tämistä koskevat säännökset sovellettaviksi. 

163 §. Väestörekisterikeskuksen ilmoitus
velvollisuus. Kahdesti äänestämisen ehkäise
miseksi on, kuten 162 §:n kohdalla on todet
tu, järjestetty tietty jäsenvaltioiden viran
omaisten välinen tietojen vaihto (ks. myös 
27 §:n 5 momentti). Kunkin Suomessa ää
nestämään halukkaaksi ilmoittautuneen unio
nin kansalaisen kotivaltion asianomaiselle 
viranomaiselle olisi tämän pykälän mukaan 
ilmoitettava tästä äänioikeutetun tekemästä 
valinnasta. Voimassa olevassa laissa asiasta 
on säädetty europarlamenttivaalilain 13 §:n 1 
momentissa. Esityksessä ehdotetaan käytän
nöllisistä syistä ilmoitusvelvollisuuden kes
kittämistä rekisteritoimistoilta Väestörekiste
rikeskukselle. 

Valittavien edustajien määrä ja vaalikelpoi
suus 

164 §.Jäsenten määrä ja toimikausi. Pykä
län 1 momenttiin sisällytettäisiin nykyisin 

europarlamenttivaalilain 1 §:ssä oleva sään
nös Suomesta Euroopan parlamenttiin valit
tavien edustajien määrästä ja heidän toimi
kaudestaan. Näistä asioista, jotka on säädelty 
EY:n vaalisäädöksen 2 ja 3 artikloissa, ei 
voida säätää kansallisesti yhteisölainsäädän
nöstä poikkeavasti. Suomella on parlamen
tissa 16 paikkaa ja jäsenten toimikausi on 
viisi vuotta. 

Myös Euroopan parlamentin jäsenen toi
mikauden alkamisesta ja päättymisestä on 
säädetty yhteisölainsäädännössä. EY:n vaa
lisäädöksen 10 artiklan 4 kohdan mukaan 
jäsenen toimikausi alkaa, kun Euroopan par
lamentin ensimmäinen vaalien jälkeinen ko·· 
kous on avattu ja edustajan valtakirja hyväk
sytty, sekä päättyy, kun seuraavien europar
lamenttivaalien jälkeinen ensimmäinen parla
mentin kokous avataan, minkä toistava sään
nös olisi 164 §:n 2 momentissa. Nykyisin 
säännös sisältyy europarlamenttivaalilain 27 
§:ään. 

165 §. Vaalikelpoisuus sekä jäsenyyden 
esteenä olevat virat ja toimet. Vaalikelpoi
suutta europarlamenttivaaleissa koskevat 
säännökset on sisällytetty yhtenä koko
naisuutena tähän pykälään, mistä 3 §:n koh
dalla olisi viittaussäännös. Sisällöltään ne 
vastaisivat sitä, mikä europarlamenttivaali
lain 3 §:n 1-3 momentin mukaan jo nyt on 
voimassa. Suomen kansalaisten vaalikelpoi
suudesta olisi voimassa, mitä vaalikelpoisuu
desta eduskuntavaaleissa säädetään. Euroo
pan unionin muun jäsenvaltion kansalaiset 
puolestaan olisivat vaalikelpoisia, jos he oli
sivat asianomaisissa vaaleissa äänioikeutettu
ja, paitsi jos he olisivat menettäneet vaali
kelpoisuutensa europarlamenttivaaleissa koti
valtiossaan. 

Luettelo viroista ja toimista, jotka olisivat 
Euroopan parlamentin jäsenyyden esteenä, 
vastaisi europarlamenttivaalilain 3 §:n 2 mo
mentin vastaavaa luetteloa, paitsi että siihen 
on lisätty Amsterdamin sopimuksen mukai
sesti alueiden komitean jäsenyys. Erityisesti 
on huomattava, että kansanedustaja voisi 
edelleen olla Euroopan parlamentin jäsene
nä. Tätä niin sanottua kaksoismandaattia ei 
EU:n vuoden 1976 vaalisäädöksen mukaan 
voi kansallisessa lainsäädännössä kieltää. 
Valtiopäiväjärjestyksen väliaikaisen 8 a §:n 
mukaan edustajantoimen hoitaminen kuiten
kin keskeytyy Euroopan parlamentin jä
senyyden ajaksi ja edustajan tilalle eduskun
taan tulee varamies. Esityksessä uudeksi hal
litusmuodoksi on ehdotettu tämän säännök-
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sen säätämistä pysyväksi hallitusmuodon 28 
§:ssä. 

Ehdokasasettelu europarlamenttivaaleissa 

166 §. Oikeus asettaa ehdokkaita. Pykälä 
vastaisi pääpiirteiltään sääntelyä, joka 109, 
129 ja 147 §:n mukaan on voimassa muissa 
yleisissä vaaleissa. Ehdokkaita europarla
menttivaaleissa voisivat asettaa sekä puolu
eet että äänioikeutetut, ja viimeksi mainittu
jen tulisi tätä tarkoitusta varten perustaa va
litsijayhdistys. Myös vaaliliitoiksi yhtyminen 
ja yhteislistojen muodostaminen olisi mah
dollista pääasiassa samalla tavalla kuin edus
kuntavaaleissa ja kunnallisvaaleissa. Vastaa
va ehdokasasettelun päävaihtoehdot toteava 
säännös puuttuu nykyisestä europarlamentti
vaalilaista, joskin se johtuu lain 14 §:n 1 
momentin viittaussäännöksestä. 

167 §. Ehdokasasettelun vaihtoehdot. Eh
dokkaat voitaisiin asettaa joko vaalialueittai
sesti tai valtakunnallisesti. Vaalialueittaisessa 
ehdokasasettelussa tulisi kullakin vaalialueel
Ia olla eri ehdokkaat. Jos puolueet yhtyisivät 
jollakin vaalialueelia vaaliliitoksi, vastaava 
vaaliliitto olisi soimittava kaikilla vaalialu
eilla, joilla näillä puolueilla on ehdokkaita. 
Valtakunnallisessa ehdokasasettelussa tulisi 
samat henkilöt asettaa ehdokkaiksi kaikilla 
vaalialueilla, joilla puolueella, vaaliliitolla tai 
yhteislistalla olisi ehdokkaita. Jotta kysy
myksessä olisi valtakunnallinen ehdokasaset
telu, ehdokkaita tulisi kuitenkin olla vähin
tään kahdella vaalialueella. Säännökset vas
taisivat voimassa olevia europarlamenttivaa
lilain 15 §:n 1-3 momenttiin sisältyviä sään
nöksiä. 

Vuoden 1996 europarlamenttivaaleissa 
yksikään puolue ei käyttänyt mahdollisuut
taan asettaa ehdokkaita vaalialueittaisesti. 
Tämän johdosta on keskusteltu siitä, onko 
enää tarpeen säilyttää laissa säännöksiä eh
dokasasettelun vaihtoehdoista. Kun asiasta 
kuitenkaan ei ole voitu saavuttaa yksimieli
syyttä, säännöksiä ei ehdoteta tässä suhteessa 
muutettaviksi. 

168 §.Ehdokkaiden enimmäismäärä. Vaa
lialueittaisessa ehdokasasettelussa kullakin 
puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla saisi 
olla jokaisella vaalialueelia enintään kahdek
san ehdokasta, kuitenkin siten, että ehdok
kaita saisi kaikilla vaalialueilla yhteensä olla 
enintään 20. Myös valtakunnallisessa ehdo
kasasettelussa ehdokkaiden enimmäismäärä 
olisi 20. Voimassa olevassa laissa säännök-
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set sisältyvät muutoin samansisältöisinä eu
roparlamenttivaalilain 15 §:n 2 ja 3 moment
tiin, paitsi että ehdokkaiden enimmäis
määrä on kummankin ehdokasasettelutavan 
osalta nykyisin 16. Hallituksen esityksessä 
351/1994 vp ehdotettiin, että ehdokkaita voi
taisiin vaalialueittaisessa ehdokasasettelussa 
asettaa enintään 32, mutta eduskunta kuiten
kin puolitti tämän enimmäismäärän. Syy 
tähän eduskunnan menettelyyn ilmenee hy
vin perustuslakivaliokunnan mietinnöstä. 
Valiokunta halusi tällä tavoin lisätä selkeäm
pänä pitämänsä valakunnallisen ehdokasaset
telun houkuttavuutta (ks. PeVM 18/1994 
vp). Vuoden 1996 europarlamenttivaali~n 
jälkeen käydyssä keskustelussa on ollut esil
lä ehdokkaiden enimmäismäärän nostaminen 
vaalialuekohtaisessa ehdokasasettelussa. Kun 
myös valtakunnallisessa ehdokasasettelussa 
on ehdokkaiden alueellisen edustavuuden 
riittäväksi varmistamiseksi katsottu aihetta 
nostaa ehdokkaiden enimmäismäärää, on 
sopivaksi enimmäismääräksi molempien eh
dokasasettelutapojen osalta katsottu 20 ehdo
kasta. 

169 §. Kielto olla ehdokkaana useammalla 
listalla. Sen mukaisesti kuin EY:n vaalisää
dös edellyttää, on kiellettyä olla samoissa 
europarlamenttivaaleissa ehdokkaana useam
massa kuin yhdessä Euroopan unionin jäsen
valtiossa. Säännös tästä sisältyy nykyisin 
europarlamenttivaalilain 3 §:n 4 momenttiin. 
Vastaava säännös olisi myös tässä vaalilain 
pykälässä. 

Samaan tapaan kuin eduskuntavaalien 
osalta 112 §:ssä ja kunnallisvaalien osalta 
149 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi, että sa
ma henkilö saataisiin samoissa vaaleissa 
asettaa vain yhden puolueen ehdokkaaksi ja 
vaalialueittaisessa ehdokasasettelussa vain 
yhden valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi. 
Vastaava sääntely johtuu nykyisin europar
lamenttivaalilain 14 §:n 1 momentin edusta
jainvaalilain säännöksiin kohdistuvasta viit
taussäännöksestä. 

170 §. Puolueiden ehdokkaiden asettami
nen. Puolueen ehdokkaat europarlamentti
vaaleihin asetettaisiin pykälän mukaan siten 
kuin puolueen säännöissä tarkemmin määrä
tään. Puolueen piirijärjestöjen olisi sovittava, 
asetetaanko ehdokkaat vaalialueittaisesti vai 
valtakunnallisesti. Jos puolueessa on vähin
tään kaksi piirijärjestöä samalla vaalialueelia 
tai jos ehdokkaat olisi sovittu asetettaviksi 
valtakunnallisesti, asianomaisten piirijärjes
töjen olisi sovittava, miten puolueen ehdok-



58 HE 48/1998 vp 

kaat asetetaan. Jos piirijärjestöt eivät voisi 
sopia asiasta, ratkaisisi puolueen hallitus 
asian. Säännös vastaisi asiasta nykyisin eu
roparlamenttivaalilain 15 §:n 4 momentissa 
säädettyä. 

171 §. V alitsijay hdisty ksen perustaminen. 
Pykälässä säädettäisiin valitsijayhdistyksen 
perustamisesta ehdokkaan asettamiseksi eu
roparlamenttivaaleihin. Säännökset vastaisi
vat keskeisimmiltä osiltaan voimassa olevaa 
lakia (europarlamenttivaalilain 14 §:n 1 mo
mentin viittaussäännös ja 15 §:n 5 moment
ti) ja, valitsijayhdistyksen perustamiseen tar
vittavaa äänioikeutettujen määrää koskevaa 
ja vaalityyppien eroista johtuvaa sääntelyä 
lukuun ottamatta, myös eduskuntavaaleja ja 
kunnallisvaaleja varten ehdotettua sääntelyä 
(120 ja 151 §). 

Valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdok
kaan asettamiseksi vaalialueena tarvittaisiin 
edelleen vähintään 1 000 samaan vaalialuee
seen kuuluvien vaalipiirien äänioikeutettua 
henkilöä. Jos valitsijayhdistykset haluaisivat 
muodostaa yhteislistan valtakunnallista eh
dokasasettelua varten, tulisi kunkin yhteislis
tan ehdokkaan asettamiseksi perustaa valitsi
jayhdistys kaikilla niillä vaalialueilla, joilla 
yhteislistalla on tarkoitus osallistua vaaleihin 
( 1 momentti). 

Muilta osin (2 ja 3 momentti) viitataan 
siihen, mitä 120 §:n kohdalla valitsijayhdis
tyksen perustamista eduskuntavaaleissa käsi
teltäessä on todettu. 

Ehdokashakemus europarlamenttivaaleissa 

172 §. V aaliasiam iehet. Pykälässä säädet
täisiin europarlamenttivaaleissa toimivasta 
puolueen, valitsijayhdistyksen ja yhteislistan 
asiamiehestä. Nykyisessä europarlamentti
vaalilaissa asiamiehiä koskevat säännökset 
ovat voimassa vain 14 §:n 1 momentin viit
taussäännöksen kautta. Vaalilainsäädännön 
yhdenmukaistaruispyrkimysten johdosta py
kälä olisi huomattavassa määrin samanlainen 
kuin muissa vaaleissa noudatettavat vastaa
vat säännökset (121 §:n 1-3 momentti, 132 
§:n 1-3 momentti ja 152 §). Muissa suhteis
sa viitataan 121 §:n kohdalla lausuttuun. 

173 §. Ehdokashakemuksen jättäminen. 
Pykälään sisällytettäväksi ehdotettu säännös 
olisi lähes samanlainen kuin eduskuntavaale
ja koskeva 122 §. Ainoa ero johtuisi siitä, 
että ehdokashakemukset käsittelevä viran
omainen on europarlamenttivaaleissa Helsin
gin vaalipiirilautakunta. Voimassa olevassa 

laissa vastaavat säännökset puolueen, yhteis
listan ja valitsijayhdistyksen ehdokaslistan 
julkaisemista koskevan hakemuksen antami
sesta yhtäältä sisältyvät europarlamenttivaa
lilain 16 §:n 1 momenttiin ja toisaalta johtu
vat 14 §:n viittaussäännöksestä. 

174 §. Puolueen ehdokashakemus. Pykä
län 1 momentin 1 ja 2 kohdat sekä 3 mo
mentti olisivat samanlaisia kuin eduskunta
vaaleja koskevat vastaavat säännökset 123 
§:ssä, missä suhteessa viitataan sen kohdalla 
todettuun. Europarlamenttivaalien erityispiir
teiden vuoksi pykälässä säädettäisiin kuiten
kin lisäksi, että puolueen ehdokashakemuk
seen olisi liitettävä myös kunkin ehdokkaak
si asetetun Euroopan unionin muun jäsenval
tion kansalaisen antama vakuutus, ettei hän 
ole suostunut ehdokkaaksi samoissa vaaleis
sa toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, 
sekä ilmoitus siitä, mikä on hänen asuin
paikkansa Suomessa, minkä Euroopan unio
nin jäsenvaltion kansalainen hän on ja missä 
vaalipiirissä tai kunnassa hänet viimeksi on 
kotivaltiassaan otettu europarlamenttivaalien 
vaaliluetteloon ja jokaisesta ehdokkaaksi 
asetetusta tämän momentin 3 kohdassa tar
koitetusta Euroopan unionin muun jäsenval
tion kansalaisesta kotivaltion viranomaisen 
antama todistus, josta ilmenee, että ehdok
kaaksi asetettu ei ole menettänyt kotivaltias
saan vaalikelpoisuutta europarlamenttivaa
leissa tai että sellaista ei ole asianomaisen 
viranomaisen tiedossa. Lisäksi ehdokashake
muksessa olisi yksilöitävä, minkä vaalialu
een tai vaalialueiden ehdokasasettelusta on 
kysymys. 

Voimassa olevassa laissa vastaava sääntely 
johtuu europarlamenttivaalilain 14 §:n 1 mo
mentin viittaussäännöksestä. 

175 §. Ilmoitus vaaliliitosta. Pykälässä 
säädettäisiin vaaliliittoon yhtymistä koskevan 
ilmoituksen antamisesta Helsingin vaalipiiri
lautakunnalle. Lukuun ottamatta sitä, että 
ehdokasasettelun viranomaistehtävät europar
lamenttivaaleissa kuuluisivat Helsingin vaali
piirilautakunnalle, pykälä olisi samanlainen 
kuin eduskuntavaaleja koskeva 124 §. Voi
massa olevassa laissa asiasta säädetään vas
taavansisältöisesti europarlamenttivaalilain 
16 §:n 1 momentissa. 

176 §. Valitsijayhdistyksen ehdokashake
mus. Pykälän 1 momentin 1, 2 ja 5 kohdat 
sekä 3 momentti vastaisivat asiallisesti edus
kuntavaaleja varten säädettäväksi ehdotettua 
125 §:ää. Europarlamenttivaalien erityispiir
teiden vuoksi ehdokashakemukseen olisi kui-
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tenkin lisäksi liitettävä ehdokkaaksi asetetun 
unionin kansalaisen antama vakuutus, ettei 
hän ole suostunut ehdokkaaksi samoissa vaa
leissa toisessa Euroopan unionin jäsenval
tiossa, sekä ilmoitus siitä, mikä on hänen 
asuinpaikkansa Suomessa, minkä unionin 
jäsenvaltion kansalainen hän on ja missä 
vaalipiirissä tai kunnassa hänet viimeksi on 
kotivaltiossaan otettu europarlamenttivaalien 
vaaliluetteloon sekä vielä kotivaltion viran
omaisen antama todistus, josta ilmenee, että 
ehdokkaaksi asetettu unionin kansalainen ei 
ole menettänyt kotivaltiossaan vaalikelpoi
suutta europarlamenttivaaleissa tai että sel
laista ei ole asianomaisen viranomaisen tie
dossa. 

Voimassa olevassa laissa vastaava sääntely 
johtuu europarlamenttivaalilain 14 §:n 1 mo
mentin edustajainvaalilain säännöksiin koh
distuvasta viittaussäännöksestä. 

177 §. Ilmoitus yhteislistasta. Pykälä vas
taisi eduskuntavaaleja varten säädettäväksi 
ehdotettua 126 §:ää ja olisi myös voimassa 
olevaa europarlamenttivaalilain 16 §:n 1 mo
mentista ja 14 §:n 1 momentin viittaussään
nöksestä johtuvaa sääntelyä sisällöllisesti 
vastaava. 

Eräät ehdokasasetteluun liittyvät viran
omaistehtävät 

178 §. Ilmoitus kaksoisehdokkuudesta. 
Pykälään ehdotetaan otettavaksi sisällöltään 
sellaisenaan europarlamenttivaalilain 17 §:n 
4 momentissa oleva säännös toisen Euroo
pan unionin jäsenvaltion viranomaiselta saa
dusta kaksoisehdokkuutta koskevasta ilmoi
tuksesta ja siitä johtuvasta menettelystä. 

179 §. Ehdokkaina olevista Euroopan 
unionin muun jäsenvaltion kansalaisista il
m oittam inen. Pykälässä säädettäisiin samalla 
tavalla kuin nykyisin europarlamenttivaali
lain 17 §:n 3 momentissa europarlamentti
vaaleissa ehdokkaina olevista Euroopan 
unionin muun jäsenvaltion kansalaisista il
moittamisesta asianomaisen ehdokkaan koti
valtion viranomaiselle. 

Vaalien tuloksen laskenta ja vahvistaminen 

Kuten 92 ja 97 §:n kohdalla on todettu, 
europarlamenttivaalien ehdokkaiden saamien 
äänten laskemisesta, vad1ien tuloksen lasken
tatavasta, määräämisestä, vahvistamisesta, 
julkaisemisesta ja tiedottamisesta sen enem
pää kuin europarlamentin jäseneksi valitun 

varajäsenestäkään ei säädettäisi yhteisissä 
säännöksissä, vaan vaalikohtaisissa säännök
sissä. Säännökset sisältyisivät lain 180-183 
§:ään. 

180 §. Vaalipiireissä annetut äänet. Kukin 
vaalipiirilautakunta vahvistaisi tämän pykä
län mukaan 3. päivänä vaalipäivän jälkeen 
kello 18 aloitettavassa kokouksessaan ne 
äänimäärät, jotka kukin ehdokas sekä puo
lue, vaaliliitto tai yhteislista yhteensä o~at 
vaaleissa saaneet vaalipiirissä. Näin vahvts
tetut äänimäärät ja vaaleissa annettujen ää~
ten määrä olisi ilmoitettava viipymättä OI
keusministeriön määräämällä tavalla Helsin
gin vaalipiirilautakunnalle. Säännös vastaisi 
voimassa olevaa europarlamenttivaalilain 22 
§:ää. 

181 §. Vaalien tuloksen vahvistaminen. 
Europarlamenttivaalien tuloksen laskemisesta 
ja vahvistamisesta säädetään nykyisin euro
parlamenttivaalilain 23 §:ssä. Vaalien las
kentajärjestelmää ja -menettelyä sekä tulok
sen vahvistamista koskeviita osiltaan säänte
ly ehdotetaan otettavaksi sellaisenaan tähän 
pykälään. Helsingin vaalipiirilautakunnan 
tulisi ehdotuksen mukaan kuitenkin, saatu
aan kaikilta vaalipiirilautakunnilta ilmoituk
sen vaalien tuloksesta vaalipiirissä, viipy
mättä ryhtyä toimenpiteisiin vaalien tuloksen 
vahvistamiseksi. Voimassa olevan lain mu
kaan vaalien tulos vahvistetaan Helsingin 
kaupungin vaalipiirin keskuslautakunnan 4. 
päivänä vaalipäivän jälkeen pitämässä kello 
12 alkavassa kokouksessa. Jos kaikki ilmoi
tukset on saatu ajoissa, kokous voitaisiin 
ehdotuksen mukaan pitää jo vaalipäivän jäl
keisen 3. päivän iltana. 

182 §. Tietojen antaminen julkisuuteen. 
Voimassa olevassa laissa europarlamentti
vaalilain 24 §:ään sisältyvä EY:n vaalisää
döksen 9 artiklan 2 kohdan säännöksen poh
jalta soveltaen muotoiltu säännös siitä, että 
europarlamenttivaalien äänten laskentaa kos
kevia tietoja ei saa vaalipäivänä antaa julki
suuteen ennen kello 22:ta, ehdotetaan otetta
vaksi sellaisenaan tähän pykälään. 

183 §. Vaalien tuloksen julkaiseminen. 
Voimassa olevan europarlamenttivaalilain 26 
§:n mukaan Helsingin kaupungin vaalipiirin 
keskuslautakunnan on heti ilmoitettava oi
keusministeriölle vaalien tulos, minkä jäl
keen oikeusministeriön asiana on antaa tu
loksesta kuulutus, joka julkaistaan Suomen 
säädöskokoelmassa. Pykälään ehdotettavassa 
mainitun lainkohdan korvaavaksi tarkoitetus
sa säännöksessä tuloksesta kuuluttaminen 
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ehdotetaan annettavaksi tarkoituksenmukai
suussyistä Helsingin vaalipiirilautakunnan 
tehtäväksi. 

184 §.Euroopan parlamentin jäsenen val
takirjan kaava. Euroopan parlamentin jäse
nen ja varamiehenä hänen tilalleen tulevan 
jäsenen valtakirjojen kaavoja koskeva emo
parlamenttivaalilain 25 §:ssä oleva sääntely 
ehdotetaan otettavaksi asiallisesti sellaise
naan tähän py kälään. 

III OSA. ERINÄISET SÄÄNNÖKSET 

Vaalilain III osaan koottaisiin säännökset, 
jotka eivät luontevasti kuulu yhteisiin tai 
vaalikohtaisiin säännöksiin, mutta joita näi
den säännösten lisäksi katsotaan laissa tar
vittavan. Nämä säännökset ryhmiteltäisiin 
kahteen lukuun, josta ensimmäiseen, 13 lu
kuun koottaisiin täydentäviksi säännöksiksi 
kutsuttavat säännökset ja toiseen, 14 lukuun 
voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

13 luku. Täydentävät säännökset 

185 §. Kielto hakea muutosta puolueen 
päätökseen. Pykälässä säädettäisiin voimassa 
olevan edustajainvaalilain 31 §:n ja kunnal
lisvaalilain 31 §:n mukaisesti kiellosta sovel
taa yhdistyslain säännöksiä yhdistyksen pää
töksen mitättömyydestä tai moiuimisesta 
puolueen taikka sen piiri-, perus- tai muun 
järjestön tahi puolueen jäseniä kunnassa 
edustavan muun yhdistyksen päätökseen, 
joka koskee ehdokkaiden asettamista vaalei
hin siihen liittyvine menettelyineen ja ehdo
kashakemusta. Tätä on perusteltu sillä, että 
kun vaalit on voitava toimittaa laissa sääde
tyn aikataulun mukaisesti, mahdollisuus ha
kea muutosta sanottuihin päätöksiin aiheut
taisi epävarmuutta vaalien toimittamiseen ja 
sen, että lainvoimainen ratkaisu asiassa saa
tettaisiin saada vasta vaalien toimittamisen 
jälkeen. Vaalilainsäädännössä on muutoinkin 
pyritty puuttumaan puolueiden sisäiseen toi
mintaan niin vähän kuin mahdollista (ks. 
perustelut 113-119 §:n kohdalla). 

186 §. Vaaliasiamiesten ja vaalitarkkaili
joiden läsnäolo-oikeus. Pykälässä säädettäi
siin siitä, kenellä on oikeus olla läsnä vaali
piirilautakunnan, kunnan keskusvaalilauta
kunnan ja vaalilautakunnan kokouksissa, 
jotka pidetään ehdokkaiden järjestyksen 
määräämistä (38 §), alustavaa äänten lasken-

taa (79 §), ennakkoäänten laskentaa (87 §) 
ja äänten tarkastuslaskentaa (88 §) sekä vaa
lien tuloksen määräämistä (92 §) varten. 
Läsnäoloon oikeutettuja olisivat puolueiden, 
valitsijayhdistysten ja yhteislistojen vaa
liasiamiehet tai heidän kutakin vaalivi
ranomaista varten erikseen kirjallisesti val
tuuttamansa henkilöt. Sääntely vastaisi voi
massa olevaa lainsäädäntöä (edustajainvaali
lain 59 § 5 momentti sekä 93 § ja 43 a §:n 
4 momentti sekä kunnallisvaalilain 56 §:n 5 
momentti ja 86 §) lukuun ottamatta oikeutta 
olla läsnä ehdokkaiden numeroiden antamis
ta koskevassa kokouksessa, mistä voimassa 
olevassa lainsäädännössä säädetään vain pre
sidentinvaalilaissa (15 §:n 1 momentti). Kun 
ei ole tarpeen tältä osin asettaa eri vaaleja 
eri asemaan, ehdotetaan läsnäolo-oikeus laa
jennettavaksi koskemaan muitakin vaaleja. 

Läsnäolo-oikeudesta vaalipiirilautakunnan 
ja kunnan keskusvaalilautakunnan muissa 
kuin edellä mainituissa kokouksissa päättäisi 
13 ja 15 §:ssä ehdotetun mukaisesti asian
omainen vaaliviranomainen itse. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi säännös 
siitä, että vastaava läsnäolo-oikeus vaalivi
ranomaisten kokouksissa olisi myös vaaleja 
tarkkailevalla oikeusministeriötä edustavalla 
taikka sen valtuuttamalla henkilöllä. Suomi
kin on allekirjoittanut Euroopan turvallisuus
ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) niin sanotun 
Kööpenhaminan kokouksen asiakirjan vuo
delta 1990, jonka kohdassa 8 todetaan muun 
ohella, että (ETYJ:n) "osanottajavaltiot kut
suvat halukkaita tarkkailijoita muista osanot
tajavaltioista ja asianmukaisista yksityisistä 
laitoksista ja järjestöistä tarkkailemaan kan
sallisten vaalien kulkua asianomaisen valtion 
lainsäädännön rajoissa". Vaikka Kööpenha
minan asiakirja ei olekaan valtiosopimus 
eikä siten allekirjoittajavaltioita oikeudelli
sesti sitova, voidaan siihen sisältyvien ta
voitteiden toteuttamista kuitenkin pitää aina
kin moraalisesti velvoittavana. Näköpiirissä 
ei kuitenkaan ole, että Suomi kutsuisi taikka 
esimerkiksi ETYJ tai joku muu kansainväli
nen järjestö muutoin lähettäisi tänne vaali
tarkkailijoita. Ehdotus kuitenkin tekisi tällai
sen menettelyn ainakin teoriassa mahdolli
seksi. 

Tarkkailumahdollisuus koskisi sekä koti
maisia että ulkomaisia järjestöjä ja vastaavia 
organisaatioita. Yksittäiset, järjestöihin kuu
lumattomat tarkkailijat eivät tulisi kysymyk
seen. Oikeuden vaalitarkkailuun myöntäisi 
oikeusministeriö antamalla kirjallisen valtuu-
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tuksen kullekin tarkkailijalle henkilökohtai
sesti. Ministeriöllä olisi siis oikeus päättää 
siitä, mikä organisaatio ja ketkä siihen kuu
luvat henkilöt ovat oikeutettuja tarkkailuteh
täviin ja siitä, mitä vaaleja, vaalipaikkoja ja 
vaaliviranomaisia tarkkailuoikeus koskisi. 
Tarkkailijat olisivat velvollisia noudatta
maan, paitsi Suomen lainsäädäntöä, myös 
vaalitarkkailun yleisiä eettisiä sääntöjä (code 
of conduct), joista tärkein on, että tarkkailija 
ei voi puuttua vaalien toimittamiseen. Tark
kailija voisi tehdä raportin edustamalleen 
järjestölle. 

Ehdotettu sääntely antaisi tarkkailuoikeu
den myös oikeusministeriötä edustaville hen
kilöille, joita olisivat lähinnä ministeriön 
vaaliasioista vastaavat virkamiehet. Heilläkin 
tulisi olla oikeusministeriön antama kirjalli
nen valtuutus tarkkailutehtäviin. 

187 §. Vaaliviranomaisen rikosoikeudelli
nen vastuu. Pykälään otettaisiin voimassa 
olevaa lainsäädäntöä (edustajainvaalilain lOI 
§ ja kunnallisvaalilain 99 §) vastaava sään
nös vaalipiirilautakunnan, kunnan keskus
vaalilautakunnan, vaalilautakunnan ja vaali
toimikunnan jäsenten sekä muiden vaalivi
ranomaisten rikosoikeudellisesta vastuusta. 
Sääntelyä kuitenkin täsmennettäisiin mainit
semaila tässä pykälässä erikseen myös (en
nakkoäänestyksen) vaalitoimitsija. Tällaises
sa vastuussa olisivat myös ne Suomen edus
tustojen vaalitoimitsijoiksi nimetyt henkilöt, 
jotka eivät ole edustuston palveluksessa. 

Rikoslakiuudistuksen toisessa vaiheessa 
(57811995) uudistettu rikoslain 2 luvun 12 § 
on periaatteessa tarkoitettu tyhjentäväksi 
sääntelyksi rikosoikeudellisen virkavastuun 
henkilöllisestä ulottuvuudesta. Rikoslakiuu
distuksen yhteydessä jätettiin kuitenkin voi
maan vaaliviranomaisten rikosoikeudellista 
vastuuta koskevat edustajainvaalilain 101 § 
ja kunnallisvaalilain 99 §. Syynä tähän oli 
se, että eräiden tärkeää ja vastuullista tehtä
vää hoitavien vaaliviranomaisten, kuten esi
merkiksi vaaliavustajan, ei välttämättä nähty 
käyttävän julkista valtaa, mikä olisi rikoslain 
2 luvun 12 §:n soveltamisen edellytyksenä. 
Toisaalta vaaliviranomaisten rikosoikeudel
lista vastuuta koskeva erityissäännös vaali
laeissa on nähty tarpeelliseksi muistuttamaan 
tästä vastuusta valmistauduttaessa vaalien 
toimeenpanemiseen. Vaaliviranomaisina toi
mii paljon sellaisia henkilöitä, jotka muutoin 
eivät ole rikosoikeudellise~ Ja virkavastuussa. 
Näiden syiden vuoksi vaaliviranomaisten 
rikosoikeudellista vastuuta koskeva säännös 

on katsottu tarpeelliseksi sisällyttää myös 
vaalilakiin. 

188 §. Rikokset vaaleissa. Vaalirikoksia 
koskeva sääntely uudistettiin kokonaisuudes
saan rikoslakiuudistuksen toisessa vaiheessa, 
jolloin kaikki vaaleja koskevat rikokset pois
tettiin vaalisäännöksistä ja koottiin uuteen 
rikoslain 14 lukuun. Voimassa olevan valtio
päiväjärjestyksen 5 §:ää muutettiin uudistuk
sen yhteydessä siten, että siinä vain viitataan 
sanottuun rikoslain lukuun. Samaa sääntely
tekniikkaa ehdotetaan käytettäväksi tässäkin. 

189 §. Otteen tai jäljennöksen antaminen. 
Edellä 72 §:n 4 momentissa ehdotetaan sää
dettäväksi, että vaaliluettelot olisivat julkisia 
vasta vaalitoimituksen päätyttyä (vaalipäivä
nä kello 20, europarlamenttivaaleissa kello 
22). Ottaen huomioon yleiset tietosuojanäkö
kohdat ja edellä 24 §:n 2 momentissa ehdo
tettava ja nykyisinkin voimassa oleva äänioi
keusrekisteriä koskeva vastaava sääntely, 
ehdotetaan tässä pykälässä, että milloin lais
sa tarkoitetusta asiakirjasta annetaan ote tai 
jäljennös muulle kuin henkilölle itselleen tai 
laissa tarkoitettuja tai siitä johtuvia tehtäviä 
hoitavalle viranomaiselle, kuten esimerkiksi 
Tilastokeskukselle, on siitä jätettävä henkilö
tunnuksen yksilönumero ja tarkistusmerkki 
pois. 

Pykälässä ehdotetaan edelleen säädettäväk
si, että tietojen massaluovutuksesta tässä 
laissa tarkoitetusta asiakirjasta säädettäisiin 
erikseen. Viittauksella tarkoitettaisiin henki
lörekisterilain ( 4711 1987) 2 §:n 8 kohtaa ja 
19 §:ää, yleisten asiakirjain julkisuudesta an
netun lain (83/1951) 18 a §:ää ja väestötieto
lain (507/1993) 27 §:n 2 momenttia ja 29 
§:ää. 

190 §.Kustannusten jako. Vaalien kustan
nusten jako ehdotetaan säilytettäväksi voi
massa olevan lainsäädännön mukaisena 
( edustajainvaalilain 102 §, kunnallisvaalilain 
100 § ja europarlamenttivaalilain 30 §). Py
kälän l momentin 1 kohdan mukaisesti oi
keusministeriö huolehtisi kaikkien vaalitieto
järjestelmän (V A T) osajärjestelmien kaikista 
kustannuksista, kuten esimerkiksi tietoliiken
ne- ja käyttökustannuksista. V aalitietojärjes
telmän osajärjestelmät ovat: (i) ohjausjärjes
telmä, (ii) pohjatietojärjestelmä, (iii) äänes
tyspaikkatietojärjestelmä, (iv) äänioikeusre
kisteri (äänioikeusjärjestelmä), (v) valtakun
nallinen ehdokasrekisteri (ehdokastietojärjes
telmä), (vi) äänestäjien tietopalvelujärjestel
mä, (vii) tilasto- ja tietopalvelujärjestelmä 
sekä (viii) keskitetty laskentajärjestelmä. 
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Oikeusministeriö ei kuitenkaan korvaisi niitä 
kustannuksia, jotka aiheutuvat muista, vaali
tietojärjestelmään kuulumattomista tietojär
jestelmistä tai ohjelmista, joilla ollaan tieto
liikenneyhteydessä ja joista siirretään tietoa 
vaalitietojärjestelmän johonkin osajärjestel
mään. Siten oikeusministeriö ei olisi velvol
linen korvaamaan esimerkiksi kuntien hank
kimia tuloslaskentaohjelmistoja. 

191 §. Määräpäivän siirtyminen. Pykälässä 
säädettäisiin voimassa olevaa vaalilainsää
däntöä (edustajainvaalilain 103 §ja kunnal
lisvaalilain 95 ja 96 §) vastaavasti vaalipäi
vän siirtymisestä ( 1 momentti) ja muun vaa
lien toimittamiseen liittyvän määräpäivän 
siirtymisestä (2 momentti) eräissä tapauksis
sa. 

Vaalipäivä säännönmukaisissa vaaleissa on 
aina sunnuntai, joten 1 momentin sääntely 
koskisi eduskuntavaalien osalta hajotusvaale
ja ja valituksen johdosta uusittavia vaaleja ja 
europarlamenttivaalien osalta valituksen joh
dosta uusittavia vaaleja. Kunnallisvaaleja 
säännös ei koskisi, sillä edellä 107 §:n 1 
momentissa ehdotetun mukaisesti valituksen 
johdosta uusittavien vaalien vaalipäivän voi
si kunnan keskusvaalilautakunta määrätä 
siten, että se ei satu tässä pykälässä tarkoite
tuiksi sunnuntaiksi. Myös määrättäessä kun
nallisvaalien vaalipäivästä 159 ja 160 §:ssä 
tarkoitetuissa tapauksissa (täydennysvaalit ja 
uusi aika vaaleja varten) voitaisiin käyttää 
harkintaa. Myöskään ennenaikaista presiden
tinvaalia momentti ei koskisi, sillä senkin 
osalta voidaan vaalipäivän määräämisessä 
käyttää harkintaa (voimassa olevan hallitus
muodon 25 §:n 1 momentti ja sitä vastaava 
ehdotetun uuden hallitusmuodon 55 §:n 3 
momentti). 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vaali
en toimittamiseen liittyvien muiden määrä
päivien siirtymisestä seuraavaan arkipäivään, 
jos päivä sattuu pyhäpäiväksi tai arkilauan
taiksi taikka juhannus- tai jouluaatoksi. En
nakkoäänestyksen aloittamis- ja lopettamis
päivät, vaalien tuloksen vahvistaruispäivä ja 
158 §:ssä tarkoitetun kunnallisvaalien sopu
vaalien tuloksen totearuispäivä eivät kuiten
kaan siirtyisi. Lisäksi säädettäisiin, että kun 
vaalit on valituksen johdosta määrätty uusit
taviksi tai kun on määrätty toimitettaviksi 
uudet eduskuntavaalit (hajotusvaalit) tai val
tuutettujen täydennysvaalit taikka kun presi
dentinvaali on määrätty aloitettavaksi uudel
leen tai valtuutettujen vaalit toimitettaviksi 
uutena aikana, oikeusministeriöllä olisi tar-

vittaessa oikeus siirtää sanottuihin patvnn 
sattuva määräpäivä lähinnä soveliaaksi päi
väksi. 

192 §. Vammaisten kuljetuspalvelut. Py
kälään otettaisiin sama viittaussäännös, joka 
on nykyisin edustajainvaalilain 104 §:ssä ja 
kunnallisvaalilain 100 a §:ssä. 

193 §. Jäsenjärjestösuhteessa olevat puolu
eet. Pykälään siirrettäisiin sellaisenaan voi
massa olevan lainsäädännön (edustajainvaa
lilain 105 § ja kunnallisvaalilain 101 §) 
määräys siitä, että jos puolueet ovat järjes
tösuhteessa toisiinsa siten kuin puoluelain 2 
§:n 2 momentissa tarkoitetaan, pidetään niitä 
vaalilakia sovellettaessa yhtenä puolueena. 
Käytännössä tätä pykälää sovellettaisiin ti
lanteessa, jossa esimerkiksi kaksi puoluere
kisterissä olevaa puoluetta yhdistyisi siten, 
että toisesta tulisi toisen jäsenjärjestö. 

194 §. Rekisterihallinnon paikallisvi
ranomainen Ahvenanmaan maakunnassa. 
Pykälässä säädettäisiin, että Ahvenanmaan 
maakunnassa maistraatille tämän lain mu
kaan eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa 
ja europarlamenttivaaleissa kuuluvista tehtä
vistä huolehtisi rekisterihallinnon paikal
lishallintoviranomaisena lääninhallitus. Py
kälä liittyy vuonna 1996 tehtyyn rekisteri
hallinnon uudistukseen. 

195 §.Kaavat. Pykälän mukaan oikeusmi
nisteriö vahvistaisi tarvittavat kaavat vaaleis
sa käytettäville asiakirjoille ja lomakkeille 
sekä antaisi tarkemmat ohjeet ehdokaslisto
jen yhdiste!män ja presidentinvaalin ehdo
kasluettelon muodosta. Säännös vastaisi voi
massa olevan edustajainvaalilain 13 §:n 3 
momenttia (ilmoituskortti), 15 §:n 4 mo
menttia (äänioikeusrekisteriä koskeva oi
kaisuvaatimus), 21 §:n 1 momenttia (vaali
luettelo), 40 §:n 5 momenttia (ehdokaslisto
jen yhdistelmä), 48 a §:n 3 momenttia (ää
nestyslippu), 60 §:n 4 momenttia (vaali
pöytäkirja), 70 §:n 1 momentti (ennakkoää
nestysasiakirjat), 76 §:n 2 momenttia (luette
lo äänestäjistä), 80 b §:n 3 momentti (koti
äänestyksen ilmoittautumislomake) sekä 106 
§:n 2 momentti (ehdokasasetteluasiakirjat). 
Vastaavat säännökset ovat myös voimassa 
olevassa kunnallisvaalilaissa sekä osittain 
presidentinvaalilaissa ja europarlamenttivaa
lilaissa viittaussäännöksinä edustajainvaali
lakiin. Lisäksi presidentinvaalin kannattaja
kortin kaavasta säädetään presidentinvaali
lain 11 §:n 2 momentissa, jonka senkin eh
dotettu pykälä korvaisi. 

Ehdotettu pykälä antaisi oikeusministeriö}-
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Ie mahdollisuuden, mutta ei velvollisuutta 
vahvistaa tarvittaessa muitakin tarpeellisia 
kaavoja vaaleissa käytettäville asiakirjoille. 
Ministeriön vahvistaruispäätöksestä tulisi 
aina käydä ilmi, milloin kaava on vain oh
jeellinen ja milloin asiakirja on laadittava tai 
valmistettava juuri vahvistetun kaavan mu
kaisena. 

196 §. Ehdokasasettelun aikataulu hajotus
vaaleissa. Pykälässä säädettäisiin edellä 
yleisperusteluiden kohdassa 3 todetun mu
kaisesti siitä, että hajotusvaalitilanteessa 
ehdokasasettelutehtävien määräajat olisivat 
seitsemästä yhdeksään päivää tässä laissa 
muutoin säädettyjä määräaikoja lähempänä 
vaalipäivää (1 momentti). 

Jos olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin presi
dentin valitsemiseksi poikkeuksellisena aika
na 128 §:n 3 momentissa mainitusta syystä, 
valtioneuvosto määräisi ehdotuksen mukaan 
ehdokasasettelun aikataulun (2 momentti). 

197 §. Tarkemmat määräykset ja ohjeet. 
Pykälässä säädettäisiin voimassa olevan lain
säädännön mukaisesti (edustajainvaalilain 
106 §:n 1 momentti, presidentinvaalilain 32 
§, kunnallisvaalilain 102 §ja europarlament
tivaalilain 36 §) siitä, että tarkempia mää
räyksiä ja ohjeita lain soveltamisesta antaisi 
tarvittaessa oikeusministeriö. Tämän perus
teella oikeusministeriö onkin antanut ennen 
kutakin vaalia vaaliviranomaisille normilain 
(573/1989; 103611996) mukaisia normeja, 
joita perinteisesti on kutsuttu oikeusministe
riön vaaliohjeiksi. 

14 luku. V oimaantulo- ja 
siirtymäsäännökset 

198 §. Voimaantulo. Pykälässä säädettäi
siin tavanomaiseen tapaan lain voimaantulo
ajankohdasta ja lueteltaisiin ne lait, jotka 
samalla kumotaan sekä säädettäisiin siitä, 
että ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 

199 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 mo
mentissa säädettäisiin, että jos vaalit toimite
taan ennen kuin 90 päivää on kulunut tämän 
lain voimaantulosta, olisi kuitenkin sovellet
tava tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. Lisäksi säädettäisiin, että 
5 §:ssä säädettyä uutta vaalipiirijakoa sovel
lettaisiin vasta ensimmäisissä vuoden 1999 
eduskuntavaalien jälkeisissä eduskuntavaa-

leissa. 
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin ta

vanomaiseen tapaan, että muussa laissa tai 
asetuksessa oleva viittaus 198 §:ssä mainit
tuihin tällä lailla kumottuihin lakeihin tar
koittaisi tämän lain voimaantulon jälkeen 
viittaosta tähän lakiin. Kun laissa menette
lystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä 
ja laissa neuvoa-antavissa kunnallisissa kan
sanäänestyksissä noudatettavasta menettelys
tä kuitenkin on niin paljon viittauksia vaali
lailla kumottaviksi ehdotettuihin lakeihin, 
että lait ilman niiden muuttamista tulisivat 
epäselviksi ja vaikeiksi käyttää, ehdotetaan 
näitä lakeja samassa yhteydessä muutettavik
si. 

1.2. Laki menettelystä neuvoa-antavissa 
kansanäänestyksissä 

3, 4, 6, 8 ja 9 §. Viittaukset edustajainvaa
lilakiin ehdotetaan muutettaviksi viittauksiksi 
vaalilakiin ja lain termistö ehdotetaan saa
tettavaksi vastaamaan vaalilain terminologi
aa. 

1.3. Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa 
kansanäänestyksissä noudatettavasta 
menettelystä 

2, 5, 7 ja 8 §. Viittaukset kunnallisvaalila
kiin ja kunnallislakiin ehdotetaan muutetta
viksi viittauksiksi vaalilakiin ja kuntalakiin. 

11 §. Kunnan keskusvaalilautakunnan ko
kousten aloittamisaika on huomioitu 18 
§:ään ehdotetulla viittaussäännöksellä vaali
lakiin, jolloin kansanäänestyksessäkin kes
kusvaalilautakunnan kokous, jossa kirje
äänestyksessä annettuja ääniä lasketaan voi
taisiin aloittaa jo kello 15 tai erityisestä 
syystä lautakunnan harkinnan mukaan aikai
semminkin, kuitenkin aikaisintaan kello 12. 
Myös 11 §:n 2 momentin toisessa virkkeessä 
tarkoitettu toimenpide tulisi ehdotetulla viit
taussäännöksellä otetuksi huomioon. 

12 §. Viittaus kunnallisvaalilakiin ehdote
taan muutettavaksi viittaukseksi vaalilakiin. 

16 §. Säännöksessä tarkoitetaan sinetöi
misnauharullia, jotka oikeusministeriö val
mistuttaa yleisiä vaaleja varten. Niitä ei voi
da pitempiä aikoja vaalien jälkeen säilyttää. 
Teippi paperille liimattuna ja vaaliuoman 
sinetöimistä varten on tarkoitukseensa sopi
vaa. Sinetöiruisnauhan huonohkon säilyvyy-
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den vuoksi ylimääräiset rullat on oikeusmi
nisteriön määräysten mukaisesti hävitetty 
vaalien jälkeen, joten asianmukaista olisi, 
että kunnan keskusvaalilautakunta itse hank
kisi kunnallista kansanäänestystä varten tuo
reen sinetöimisnauhan. Nauhan katkaisuväli
neet on määrätty kunnissa säilytettäviksi. 
Kustannus sinetöiruisnauhan hankkimisesta 
on vähäinen. 

18 §. Viittaus vaalilakiin ehdotetaan muu
tettavaksi yleisempään muotoon ja kirjoitet
tavaksi samalla tavalla kuin menettelystä 
neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä anne
tun lain 9 §. 

2. Tarkemmat säännökset ja 
määräykset 

Tarkemmat määräykset ja ohjeet vaalilain 
soveltamisesta antaisi oikeusministeriö kun
kin vaalin osalta erikseen. Ministeriö myös 
vahvistaisi vaaleissa käytettävien lomakkei
den ja asiakirjojen kaavat. 

Kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspai
koista ja ennakkoäänestyspaikkoina olevista 
Suomen edustustoista säädettäisiin asetuksil
la. 

Kansanedustajain paikkojen jaosta vaali
piirien kesken säädettäisiin valtioneuvoston 
päätöksellä kulloistenkin eduskuntavaalien 
osalta erikseen. 

3. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväk
sytty ja vahvistettu. Vaalipiirijakoa koskevaa 
5 §:ää lukuun ottamatta vaalilakia on tarkoi
tus soveltaa ensimmäisen kerran maaliskuus
sa 1999 toimitettavissa eduskuntavaaleissa. 
Vasta ensimmäisissä vuoden 1999 eduskun
tavaaleja seuraavissa eduskuntavaaleissa 
noudatettaisiin uutta vaalipiirijakoa. Jos en
nen kuin 90 päivää on kulunut ehdotettujen 
uusien lakien voimaantulosta toimitettaisiin 
vaalit tai valtiollinen tai kunnallinen neuvoa
antava kansanäänestys, olisi niihin kuitenkin 
vielä sovellettava lam voimaan tullessa voi
massa olleita säännöksiä. 

4. Säätäruisjärjestys 

Ehdotetut lait on laadittu vastaamaan sekä 
voimassa olevaa perustuslakia että ehdotet
tua uutta perustuslakia. Näin ollen lakiehdo
tukset voidaan käsitellä valtiopäiväjärjestyk
sen 66 §:n mukaisessa tavallisessa lainsää
tämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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1. 

Vaalilaki 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 OSA 

YHTEISET SÄÄNNÖKSET 

1 luku 

Yleiset säännökset 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään sen lisäksi, mitä 
perustuslaissa ja kuntalaissa (365/ 1995) vaa
leista säädetään, miten toimitetaan: 

1) kansanedustajien vaalit ( eduskuntavaa
lit); 

2) tasavallan presidentin vaali (presiden
tinvaali); 

3) kunnallisvaalit; ja 
4) Suomesta valittavien Euroopan parla

mentin jäsenten vaalit ( europarlam enttivaa
lit). 

Kunnallisvaaleista Ahvenanmaan maakun
nassa säädetään maakunnan lainsäädännössä. 

2 § 

Äänioikeus 

Eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja 
europarlamenttivaaleissa on äänioikeutettu 
jokainen Suomen kansalainen, joka viimeis
tään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Presi
dentinvaalissa äänioikeusikä tulee saavuttaa 
viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivä
nä. 

Europarlamenttivaaleissa on äänioikeutettu 
myös Euroopan unionin muun jäsenvaltion 
kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 
täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa 
(20 11 1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa, 
jollei hän ole menettänyt äänioikeuttaan eu
roparlamenttivaaleissa siinä valtiossa, jonka 
kausalainen hän on ( kotivaltio ). 

Aänioikeudesta kunnallisvaaleissa sääde
tään perustuslaissa ja kuntalaissa. 

1R0125L 

Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen 
välityksellä. 

3 § 

Vaalikelpoisuus 

Vaalikelpoisuudesta eduskuntavaaleissa ja 
kelpoisuudesta tasavallan presidentiksi sää
detään perustuslaissa sekä vaalikelpoisuudes
ta kunnallisvaaleissa kuntalaissa. Vaalikel
poisuudesta europarlamenttivaaleissa on voi
massa, mitä 165 §:ssä säädetään. 

4§ 

Vaalitoimitus 

Vaalit toimitetaan järjestämällä ennakko
äänestys ja vaalipäivän äänestys. 

5 § 

Vaalipiirit eduskuntavaaleissa 

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 
maakuntajaon pohjalta seuraaviin vaalipii
reihin: 

1) Helsingin vaalipiiri, johon kuuluu Hel
singin kaupunki; 

2) Uudenmaan vaalipiiri, johon kuuluvat 
Askolan, Espoon, Hangon, Hyvinkään, In
koon, Järvenpään, Karjaan, Karjalohjan, 
Karkkilan, Kauniaisten, Keravan, Kirk
konummen, Lapinjärven, Liljendalin, Loh
jan, Loviisan, Myrskylän, Mäntsälän, 
Nummi-Pusulan, Nurmijärven, Pernajan, 
Pohjan, Pomaisten, Porvoon, Pukkilan, 
Ruotsinpyhtään, Sammatin, Sipoon, Siunti
on, Tammisaaren, Tuusulan, Vantaan sekä 
Vihdin kunnat; 

3) Varsinais-Suomen vaalipiiri, johon kuu
luvat Alastaron, Askaisten, Auran, Dragsfjär
din, Halikon, Houtskarin, Iniön, Kaarinan, 
Karinaisten, Kemiön, Kiikalan, Kiskon, 
Korppoon, Koski Tl:n, Kustavin, Kuusjoen, 



66 HE 48/1998 vp 

Laitilan, Lemun, Liedon, Loimaan, Loimaan 
kunnan, Marttilan, Maskun, Mellilän, Meri
maskun, Mietoisten, Muurlan, Mynämäen, 
Naantalin, Nauvon, Nousiaisten, Oripään, 
Paimion, Paraisten, Perniön, Perttelin, Piik
kiön, Pyhärannan, Pöytyän, Raision, Ruskon, 
Rymättylän, Salon, Sauvon, Someron, Suo
musjärven, Särkisalon, Taivassalon, Tarvas
joen, Turun, Uudenkaupungin, Vahdon, 
Vehmaan, Velkuan, Västanfjärdin sekä Ylä
neen kunnat; 

4) Satakunnan vaalipiiri, johon kuuluvat 
Euran, Eurajoen, Harjavallan, Honkajoen, 
Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvi
an, Kiikoisten, Kiukaisten, Kodisjoen, Koke
mäen, Kullaan, Köyliön, Lapin, Lavian, Lu
vian, Merikarvian, Nakkilan, Noormarkun, 
Pomarkun, Porin, Punkalaitumen, Rauman, 
Siikaisten, Säkylän, Ulvilan sekä Varopulan 
kunnat; 

5) Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri, 
johon kuuluvat Brändön, Eckerön, Finströ
min, Föglön, Getan, Hammarlandin, Joma
lan, Kumlingen, Kökarin, Lemlandin, Lum
parlandin, Maarianhaminan, Saltvikin, Sot
tungan, Sundin sekä Vårdön kunnat; 

6) Hämeen vaalipiiri, johon kuuluvat Art
järven, Asikkalan, Forssan, Hartolan, Hattu
lan, Hauhon, Hausjärven, Heinolan, Hollo
lan, Humppilan, Hämeenkosken, Hämeenlin
nan, Janakkalan, Jokioisten, Kalvolan, Kär
kölän, Lahden, Lammin, Lopen, Nastolan, 
Orimattilan, Padasjoen, Rengon, Riihimäen, 
Sysmän, Tammelan, Tuuloksen sekä Ypäjän 
kunnat; 

7) Pirkanmaan vaalipiiri, johon kuuluvat 
Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kan
gasalan, Kihniön, Kuhmalahden, Kuoreve
den, Kurun, Kylmäkosken, Lempäälän, Luo
pioisten, Längelmäen, Mouhijärven, Mäntän, 
Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Päl
käneen, Ruoveden, Sahalahden, Suodennie
men, Tampereen, Toijalan, Urjalan, Val
keakosken, Vammalan, Vesilahden, Viialan, 
Viljal\J<:alan, Vilppulan, Virtain, Ylöjärven 
sekä Aetsän kunnat; 

8) Kymen vaalipiiri, johon kuuluvat An
jalankosken, Elimäen, Haminan, Iitin, Imat
ran, Jaalan, Joutsenon, Kotkan, Kouvolan, 
Kuusankosken, Lappeenrannan, Lemin, Luu
mäen, Miehikkälän, Parikkalan, Pyhtään, 
Rautjärven, Ruokolahden, Saaren, Savitaipa
Ieen, Suomenniemen, Taipalsaaren, Uu
kuniemen, Valkealan, V ehkalahden, Virolah
den sekä Ylämaan kunnat; 

9) Etelä-Savon vaalipiiri, johon kuuluvat 

Anttolan, Enonkosken, Haukivuoren, Heinä
veden, Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, Jäp
pilän, Kangaslammen, Kangasniemen, Keri
mäen, Mikkelin, Mikkelin maalaiskunnan, 
Mäntyharjun, Pertunmaan, Pieksämäen, 
Pieksämäen maalaiskunnan, Punkaharjun, 
Puumalan, Rantasalmen, Ristiinan, Savonlin
nan, Savonrannan, Sulkavan sekä Virtasal
men kunnat; 

10) Pohjois-Savon vaalipiiri, johon kuulu
vat Iisalmen, Juankosken, Kaavin, Karttulan, 
Keiteleen, Kiuruveden, Kuopion, Lapinlah
den, Leppävirran, Maaningan, Nilsiän, Piela
veden, Rautalammen, Rautavaaran, Siilinjär
ven, Sonkajärven, Suonenjoen, Tervon, 
Tuusniemen, Varkauden, V arpaisjärven, 
V ehmersalmen, Vesannon sekä Vieremän 
kunnat; 

11) Pohjois-Karjalan vaalipiiri, johon kuu
luvat Enon, Ilomantsin, Joensuun, Juuan, 
Kesälahden, Kiihtelysvaaran, Kiteen, Kon
tiolahden, Lieksan, Liperin, Nurmeksen, Ou
tokummun, Polvijärven, Pyhäselän, Rääkky
län, Tohmajärven, Tuupovaaran, Valtimon 
sekä Värtsilän kunnat; 

12) Vaasan vaalipiiri, johon kuuluvat Ala
härmän, Alajärven, Alavuden, Evijärven, 
Halsuan, Himangan, Ilmajoen, Isojoen, Iso
kyrön, Jalasjärven, Jurvan, Kannuksen, Kari
joen, Kaskisten, Kauhajoen, Kauhavan, 
Kaustisten, Kokkolan, Korsnäsin, Kortesjär
ven, Kristiinankaupungin, Kruunupyyn, 
Kuortaneen, Kurikan, Kälviän, Laihian, Lap
pajärven, Lapuan, Lehtimäen, Lestijärven, 
Lohtajan, Luodon, Maalahden, Maksamaan, 
Mustasaaren, Nurmon, Närpiön, Oravaisten, 
Pedersören kunnan, Perhon, Peräseinäjoen, 
Pietarsaaren, Seinäjoen, Soinin, Teuvan, To
holammin, Töysän, Ullavan, Uusikaarlepyyn, 
Vaasan, Vetelin, Vimpelin, Väh~J<:yrön, Vöy
rin, Ylihärmän, Ylistaron sekä Ahtärin kun
nat; 

13) Keski-Suomen vaalipiiri, johon kuulu
vat Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Jy
väskylän maalaiskunnan, Jämsän, Jämsän
kosken, Kannonkosken, Karstulan, Keuruun, 
Kinnulan, Kivijärven, Konneveden, Korpi
lahden, Kuhmoisten, Kyyjärven, Laukaan, 
Leivonmäen, Luhangan, Multian, Muura
men, Petäjäveden, Pihtiputaan, Pylkönmäen, 
Saarijärven, Sumiaisten, Suolahden, Toiva
kan, Uuraisten, Viitasaaren sekä Aänekosken 
kunnat; 

14) Oulun vaalipiiri, johon kuuluvat Ala
vieskan, Haapajärven, Haapaveden, Hai
luodon, Haukiputaan, Hyrynsalmen, Iin, Ka-
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jaanin, Kalajoen, Kempeleen, Kestilän, Kii
mingin, Kuhmon, Kuivaniemen, Kuusamon, 
Kärsämäen, Limingan, Lumijoen, Me
rijärven, Muhoksen, Nivalan, Oulaisten, 
Oulun, Oulunsalon, Paltamon, Pattijoen, 
Piippolan, Pudasjärven, Pulkkilan, Puolan
gan, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raa
hen, Rantsilan, Reisjärven, Ristijärven, Ruu
kin, Sievin, Siikajoen, Sotkamon, Suomus
salmen, Taivalkosken, Temmeksen, Tyrnä
vän, Utajärven, Vaalan, Vihannin, Vuoti
joen, Yli-Iin, Ylikiimingin sekä Ylivieskan 
kunnat; 

15) Lapin vaalipiiri, johon kuuluvat Enon
tekiön, Inarin, Kemin, Kemijärven, Kemin
maan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosen
niemen, Pellon, Posion, Ranuan, Rovanie
men, Rovaniemen maalaiskunnan, Sallan, 
Savukosken, Simon, Sodankylän, Tervolan, 
Tornion, Utsjoen sekä Ylitornion kunnat. 

6 § 

Kansanedustajien paikkojen jako vaalipiirien 
kesken 

Muissa vaalipiireissä kuin Ahvenanmaan 
maakunnan vaalipiirissä valitaan suhteelli
silla vaaleilla yhteensä 199 kansanedustajaa. 
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä vali
taan yksi kansanedustaja sillä tavoin kuin 
siitä jäljempänä säädetään. 

Kansanedustajien paikkojen jako vaalipii
rien kesken Ahvenanmaan maakunnan vaali
piiriä lukuun ottamatta toimitetaan niiden 
Suomen kansalaisten lukumäärän perusteella, 
joilla väestötietojärjestelmän tietojen mukaan 
on ollut kotikunta Suomessa asianomaisessa 
vaalipiirissä kuudennen vaalipäivää edeltä
vän kalenterikuukauden viimeisenä päivänä. 
Jako toimitetaan jakamalla kunkin vaalipiirin 
Suomen kansalaisten lukumäärä vaalipiirien 
yhteenlasketulla Suomen kansalaisten luku
määrällä ja kertomalla saatu luku luvulla 
199. Kuhunkin vaalipiiriin tulee laskutoimi
tuksen osoittamaa kokonaislukua vastaava 
paikkamäärä. Jos kaikki paikat eivät tule 
näin jaetuiksi, loput paikat jaetaan vaalipiiri
en kesken laskutoimituksen osoittamien lu
kujen desimaaliosien suuruuden mukaisessa 
järjestyksessä. 

Jaon toimittaa valtioneuvosto hyvissä 
ajoin ennen eduskuntavaaleja antamanaan 
päätöksellä, joka julkaistaan Suomen säädös
kokoelmassa. 

7 § 

Vaalipiirit muissa vaaleissa 

Presidentinvaalissa sekä, vaalien tulosta 
laskettaessa ja vahvistettaessa, europarla
menttivaaleissa maa on yhtenä vaalipiirinä. 
Näiden vaalien teknisessä toimittamisessa 
noudatetaan eduskuntavaalien vaalipiirijakoa 
sen mukaan kuin jäljempänä säädetään. 

Kunnallisvaaleissa vaalipiirinä on kunta. 

8 § 

Vaalialueet europarlamenttivaaleissa 

Ehdokkaiden asettamiseksi europarlament
tivaaleissa vaalialueittaisesti maa on jaettu 5 
§:n mukaisten vaalipiirien perusteella seuraa
viin vaalialueisiin: 

1) eteläinen vaalialue, johon kuuluvat Hel
singin ja Uudenmaan vaalipiirit; 

2) läntinen vaalialue, johon kuuluvat Var
sinais-Suomen, Satakunnan, Ahvenanmaan 
maakunnan, Hämeen ja Pirkanmaan vaali
piirit; 

3) itäinen vaalialue, johon kuuluvat Ky
men, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois
Karjalan ja Keski-Suomen vaalipiirit; 

4) pohjoinen vaalialue, johon kuuluvat 
Vaasan, Oulun ja Lapin vaalipiirit. 

9 § 

Äänestysalueet 

Äänestysalueena on kunta, jollei sitä ole 
t.arpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. 
Aänestysalueista päättää valtuusto. Päätöstä 
tehtäessä on otettava huomioon seuraavan 
kalenterivuoden alusta voimaan tulevat kun
tajaon muutokset. Valtuuston on myös mää
rättävä, mihin äänestysalueeseen kuuluvat ne 
henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmäs
sä merkitty minkään kiinteistön kohdalle. 

Päätös äänestysalueista tulee voimaan 15 
päivänä lokakuuta, jos päätös tehdään vii
meistään saman vuoden huhtikuussa. Myö
hemmin tehty päätös tulee voimaan 15 päi
vänä lokakuuta seuraavana vuonna. 

Jos päätös kuntajaon muuttamisesta on 
tehty äänestysalueista tehdyn päätöksen jäl
keen, valtuuston tai, jos muutoksesta on 
päättänyt ministeriö, kunnanhallituksen on 
viipymättä tarkistettava äänestysaluejako. 

Aänestysalueista tehdystä päätöksestä on 
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heti ilmoitettava maistraatille. Päätöstä nou
datetaan lääninoikeudelle tehdystä valituk
sesta huolimatta, kunnes valitusasia on rat
kaistu, jollei lääninoikeus toisin määrää. 
Lääninoikeuden valituksesta antamaan pää
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

10 § 

Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän 
äänestyspaikat 

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat: 
1) asetuksella säädettävät kotimaan yleiset 

ennakkoäänestyspaikat, joita on oltava, jollei 
erityisestä syystä muuta johdu, jokaisessa 
kunnassa vähintään yksi; 

2) asetuksella säädettävät Suomen edustus
tot; 

3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa 
antavat ja muut kunnan keskusvaalilauta
kunnan määräämät sosiaalihuollon toimin
tayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitos); 

4) suomalaiset laivat, jotka ovat ulkomail
la, kun ennakkoäänestys kotimaan yleisissä 
ennakkoäänestyspaikoissa toimitetaan. 

Lisäksi ennakkoäänestys voidaan jäljem
pänä säädetyin edellytyksin järjestää äänestä
jän kotona (kotiäänestys). 

Jokaisella äänestysalueella on vaalipäivän 
äänestyspaikka, jonka kunnanhallitus määrää 
ja viipymättä ilmoittaa maistraatille. Erityi
sistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa 
äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, 
jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta 
haittaa. 

2 luku 

Vaaliviranomaiset 

11§ 

Vaaliasioiden käsittely valtioneuvostossa 

V aitioneuvostossa oikeusministeriö toimii 
ylimpänä vaaliviranomaisena. 

Ennakkoäänestyksestä ulkomailla huolehtii 
ulkoasiainministeriö siten kuin tässä laissa 
säädetään. 

12 § 

Vaalipiirilautakunta 

Lääninhallituksen on hyvissä ajoin ennen 

eduskuntavaaleja asetettava jokaiseen 5 §:ssä 
tarkoitettuun vaalipiiriin vaalipiirilautakunta. 
Sen toimikausi kestää, kunnes uusi lautakun
ta on valittu. Lautakunnan asettaa se läänin
hallitus, jonka alueella lautakunnan kokous
paikka on. 

Vaalipiirilautakuntaan kuuluu puheenjoh
taja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jä
sentä sekä neljä varajäsentä. Sekä jäsenten 
että varajäsenten tulee mahdollisuuksien 
mukaan edustaa vaalipiirissä edellisissä 
eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita 
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Jäsen 
tai varajäsen, joka lautakunnalle toimitetun 
ehdokashakemuksen mukaan on asetettu 
puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaak
si, ei voi osallistua lautakunnan työskente
lyyn kyseisissä vaaleissa. 

Helsingin vaalipiirilautakunta ja Uuden
maan vaalipiirilautakunta pitävät kokouksen
sa Helsingin kaupungissa, Varsinais-Suomen 
vaalipiirilautakunta Turun kaupungissa, Sata
kunnan vaalipiirilautakunta Porin kaupungis
sa, Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirilauta
kunta Maarianhaminan kaupungissa, Hä
meen vaalipiirilautakunta Hämeenlinnan 
kaupungissa, Pirkanmaan vaalipiirilautakunta 
Tampereen kaupungissa, Kymen vaalipiiri
lautakunta Kouvolan kaupungissa, Etelä-Sa
von vaalipiirilautakunta Mikkelin kaupungis
sa, Pohjois-Savon vaalipiirilautakunta Kuo
pion kaupungissa, Pohjois-Karjalan vaalipii
rilautakunta Joensuun kaupungissa, Vaasan 
vaalipiirilautakunta Vaasan kaupungissa, 
Keski-Suomen vaalipiirilautakunta Jyväsky
län kaupungissa, Oulun vaalipiirilautakunta 
Oulun kaupungissa ja Lapin vaalipiirilauta
kunta Rovaniemen kaupungissa. 

13 § 

Vaalipiirilautakunnan työskentely 

Vaalipiirilautakunta on päätösvaltainen 
viisijäsenisenä. Jos jäsen tai varajäsen on 
kuollut tai saanut vapautuksen toimestaan, 
on hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikau
deksi valittava uusi jäsen tai varajäsen. 

Vaalipiirilautakunta ottaa itselleen sihtee
rin ja muun tarvittavan henkilöstön. Se päät
tää muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa 
tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi osallistu
maan oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja 
puheoikeudesta kokouksissaan. 

Vaalipiirilautakunnan kokouksissa pide
tään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan ja lautakunnan 
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toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja 
varmentaa sihteeri. 

14 § 

Kunnan keskusvaalilautakunta 

Valtuuston on asetettava kuntaan toimi
kaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. 

Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme 
muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä vara
jäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjes
tykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Se
kä jäsenten että varajäsenten tulee mahdolli
suuksien mukaan edustaa kunnassa edellisis
sä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita 
äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka 
keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdo
kashakemuksen mukaan on asetettu puolu
een tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei 
voi osallistua keskusvaalilautakunnan työs
kentelyyn kyseisissä vaaleissa. 

Ahvenanmaan maakunnassa toimii kussa
kin kunnassa kunnan keskusvaalilautakunta
na eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja 
europarlamenttivaaleissa maakunnassa toimi
tettavia kunnallisvaaleja varten asetettu lau
takunta, josta on soveltuvin osin voimassa, 
mitä kunnan keskusvaalilautakunnasta tässä 
laissa säädetään. 

15 § 

Kunnan keskusvaalilautakunnan työskentely 

Kunnan keskusvaalilautakunta on päätös
valtainen viisijäsenisenä. Jos varajäsen on 
kuollut taikka estynyt tai estc:ellinen, saa 
kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikai
sen varajäsenen. 

Kunnan keskusvaalilautakunta ottaa itsel
leen sihteerin ja muun tarvittavan henkilös
tön. Se päättää muiden kuin sen kokouksiin 
tässä laissa tarkoitettujen tehtäviensä vuoksi 
osallistumaan oikeutettujen henkilöiden läs
näolo- ja puheoikeudesta kokouksissaan. 

Kunnan keskusvaalilautakuntaan ei sovel
leta kuntalain 50 §:ssä tarkoitetun hallin
tosäännön määräyksiä kunnanhallituksen 
edustajan ja kunnanjohtajan läsnäolo- ja pu
heoikeudesta kokouksissa eikä oikeudesta ot
taa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi. 

16 § 

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen 
vaaleja asetettava: 

1) kutakin äänestysaluetta varten vaali
lautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, va
rapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kui
tenkin oltava vähintään kolme; sekä 

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänes
tystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useam
pi vaalitoim ikunta, joihin kuhunkin kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi 
muu jäsen sekä tarpeellinen määrä vara
jäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
kolme. 

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan 
jäsenten että niiden varajäsenten tulee mah
dollisuuksien mukaan edustaa asianomaises
sa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa 
ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin mer
kittyjä puolueita. Kunnallisvaaleissa jäsenten 
ja varajäsenten tulee kuitenkin vastaavasti 
edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaa
leissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryh
miä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaali
toimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitet
tavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava 
siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten 
sijaan. Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö 
ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä 
vara jäsenenä. 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien pu
heenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet 
ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan kes
kusvaalilautakunnalle. 

17 § 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan 
työskentely 

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat 
päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. 

Vaalilautakunta nimeää vaalipäivän äänes
tystä varten yhden tai useamman vaaliavus
tajan. Vaa]iavustajasta säädetään tarkemmin 
74 §:ssä. Aänestyslippujen laskemista ja jär
jestämistä varten vaalilautakunta voi ottaa 
avukseen laskentahenkilökuntaa. 

Vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan ei 
sovelleta kuntalain 50 §:ssä tarkoitetun hal
lintosäännön määräyksiä pöytäkirjan laati
misesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämi-
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sestä, asian jatkokokoukseen siirtämisestä, 
kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohta
jan läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa, 
viranhaltijaesittelystä, oikeudesta ottaa asia 
ylemmän toimielimen käsiteltäväksi eikä 
kunnan taloudesta. 

18 § 

Vaalitoimitsijat 

Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä 
ennakkoäänestyspaikassa, Suomen edustus
tossa ja suomalaisessa laivassa sekä koti
äänestyksestä huolehtii vaalitoim itsija. 

V aalitoimitsijan määräämisestä kotimaan 
yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan säädetään 
asetuksella. Muutoin vaalitoimitsijana on: 

1) Suomen edustustossa sen päällikkö tai 
hänen nimeämänsä henkilö; 

2) suomalaisessa laivassa sen päällikkö 
tai hänen määräämänsä laivassa palveleva 
henkilö; 

3) kotiäänestyksessä kunnan keskusvaali
lautakunnan puheenjohtajan määräämä vaali
toimikunnan jäsen tai varajäsen. 

Ennakkoäänestyspaikkaan voidaan tarvitta
essa määrätä useita vaalitoimitsijoita. Kun
kin yksittäisen kotiäänestyksen toimittami
sesta huolehtii kuitenkin vain yksi vaalitoi
mitsija. 

Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana ole
va henkilö ei voi olla vaalitoimitsijana. 

3 luku 

Äänioikeusrekisteri 

19 § 

Ä änioikeusrekisterin perustaminen ja tiedot 

Väestörekisterikeskus perustaa viimeistään 
46. päivänä ennen vaalipäivää rekisterin, 
johon otetaan jokainen väestötietojärjestel
män tietojen mukaan tulevissa vaaleissa ää
nioikeutettu ( äänioikeusrekisteri). 

Jokaisesta äänioikeutetusta otetaan äänioi
keusrekisteriin seuraavat tiedot sellaisina 
kuin ne ovat väestötietojärjestelmässä 51. 
päivänä ennen vaalipäivää kello 24: 

1) henkilötunnus; 
2) täydellinen nimi; 
3) muissa kuin kunnallisvaaleissa 5 §:ssä 

tarkoitettu vaalipiiri; 

4) kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta 
Suomessa; 

5) äänestysalue; 
6) äänestyspaikka vaalipäivänä ja sen 

osoite; 
7) äidinkieli, jos se on islanti, norja, ruotsi 

tai tanska; 
8) muissa kuin kunnallisvaaleissa asuin

valtio, jollei se ole Suomi; 
9) maistraatti, jonka virka-alueella koti

kunta on; 
1 0) rekisteriin ottamisen päivämäärä. 
Jollei äänioikeutetulla ole kotikuntaa Suo

messa 51. päivänä ennen vaalipäivää, koti
kunnan sijasta äänioikeusrekisteriin merki
tään kotikuntalain mukainen väestökirjanpi
tokunta. Jollei tämä kunta enää kuulu Suo
men alueeseen, .. merkitään sen sijasta Helsin
gin kaupunki. Aänioikeutettu kuuluu tällöin 
valtuuston 9 §:n 1 momentin nojalla niitä 
äänioikeutettu ja varten määräämään äänes
tysalueeseen, joita ei ole väestötietojärjestel
mässä merkitty minkään kiinteistön kohdal
le ... 

Aänioikeusrekisterin perustamisen jälkeen 
äänioikeutetun kohdalle rekisteriin merki
tään: 

1) kuolintieto, jos äänioikeutettu on kuol
lut" 

2) jos henkilö on merkitty 27 §:ssä sääde
tyllä tavalla äänioikeusrekisterissä äänioi
keutta vailla olevaksi, tieto siitä; 

3) tiedot mahdollisesta oikaisuvaatimuk
sesta ja siihen annetuista päätöksistä; 

4) tieto siitä, onko äänioikeutettu käyttänyt 
äänioikeuttaan. 

Europarlamenttivaaleissa Suomessa äänioi
keutettu Euroopan unionin muun jäsenvalti
on kansalainen otetaan europarlamenttivaali
en äänioikeusrekisteriin, jos hän on kirjalli
sesti ilmoittanut haluavansa käyttää äänioi
keuttaan europarlamenttivaaleissa Suomessa. 
Lisäksi edellytetään, että hän ei ole, jos hä
nellä ilmoituksen jälkeen on ollut jatkuvasti 
kotikunta Suomessa, peruuttanut ilmoitus
taan. Ilmoitus ja sen peruutus on tehtävä 
maistraatille viimeistään 80. päivänä ennen 
vaalipäivää ennen kello 16. 

20 § 

Äänioikeusrekisteriin merkittävät lisätiedot 
kunnallisvaaleissa ja europarlamentti

vaaleissa 

Kunnallisvaaleissa jokaisesta äänioikeute-
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tusta, joka ei ole Suomen kansalainen, ote
taan äänioikeusrekisteriin sen lisäksi, mitä 
19 §:n 2 momentissa säädetään: 

1) tieto kansalaisuudesta; 
2) tieto ajasta, jona hänellä yhtäjaksoisesti 

on ollut kotikunta Suomessa, jollei hän ole 
Euroopan unionin muun jäsenvaltion, Islan
nin tai Norjan kansalainen. 

Europarlamenttivaaleissa jokaisesta äänioi
keutetusta otetaan äänioikeusrekisteriin sen 
lisäksi, mitä 19 §:n 2 momentissa säädetään: 

1) tieto vaalialueesta, jossa hän on äänioi
keutettu; 

2) tieto kansalaisuudesta, jollei hän ole 
Suomen kansalainen. 

21 § 

Presidentinvaalin äänioikeusrekisterin 
käyttäminen 

Presidentinvaalin ensimmäisessä ja toises
sa vaalissa käytetään samaa äänioikeusrekis
teriä. 

22 § 

Ilmoituskortti 

Väestörekisterikeskus laatii jokaisesta ää
nioikeusrekisteriin otetusta ilmoituskortin, 
jossa ovat: 

1) 19 §:n 2 momentin 2, 5 ja 6 kohdassa 
tarkoitetut tiedot; 

2) äänioikeutetun se osoite, joka on väes
tötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaa
lipäivää kello 24; 

3) tieto siitä, missä vaaleissa ja missä vaa
lipiirissä, vaalialueessa tai kunnassa kortin 
vastaanottajalla on äänioikeus; 

4) tiedot vaalipäivästä ja ennakkoäänestyk
sen ajanjaksosta; 

5) kortin lähettäjäksi merkityn maistraatin 
sekä kunnan keskusvaalilautakunnan yhteys
tiedot; 

6) tieto rekisteristä tai tietojärjestelmästä, 
johon kortissa olevat tiedot perustuvat; sekä 

7) ohjeet kortin käyttämisestä ja menette
lystä äänestettäessä. 

Ilmoituskortissa voi lisäksi olla optisesti 
luettavassa muodossa 19 §:n 2 ja 3 momen
tissa tarkoitetut tiedot tarpeellisin osin. 

Ilmoituskortti laaditaan siten, että sitä 
voidaan käyttää lähetekirjeenä muussa en-

nakkoäänestyksessä kuin kotiäänestyksessä. 
Väestörekisterikeskus huolehtii siitä, että 

ilmoituskortit lähetetään viimeistään 24. päi
vänä ennen vaalipäivää niille äänioikeutetuil
le, joiden osoite on tiedossa. Europarlament
tivaaleissa korttia ei kuitenkaan lähetetä sel
laiselle äänioikeusrekisteriin otetulle, jonka 
väestörekisterikeskus 27 §:n 5 momentin 
mukaisesti merkitsee äänioikeusrekisterissä 
äänioikeutta vailla olevaksi. 

Presidentinvaalissa ilmoituskortteja lähete
tään äänioikeutetuille samalla kertaa kaksi, 
yksi kumpaakin vaalia varten. 

23 § 

Tiedottaminen Euroopan unionin muun 
jäsenvaltion kansalaisille kunnallisvaaleissa 

ja europarlamenttivaaleissa 

Väestörekisterikeskuksen on hyvissä ajoin 
ennen kunnallisvaaleja ja europarlamentti
vaaleja mahdollisuuksien mukaan toimitetta
va kaikille äänioikeuden edellytykset täyttä
ville Euroopan unionin muun jäsenvaltion 
kansalaisille sopivalla tavalla tieto siitä, että 
heillä väestötietojärjestelmän tietojen mu
kaan tulee olemaan vaaleissa äänioikeus ja 
vaalikelpoisuus, sekä tieto menettelystä, joka 
on tarpeen äänioikeuden käyttämiseksi ja 
vaalikelpoisuuden toteuttamiseksi. 

24 § 

Ä änioikeusrekisterin tietojen tarkastaminen 

Äänioikeusrekisterin 19 §:n 2 ja 3 mo
mentissa tarkoitetut tiedot lukuun ottamatta 
henkilötunnuksia ovat tarkastusta varten näh
tävillä maistraateissa tai puhelimitse maksut
ta saatavissa niistä ja, sen mukaan kuin 
Väestörekisterikeskus määrää, myös muissa 
paikoissa arkipäivinä virka-aikana 41. päi
västä ennen vaalipäivää. 

Maistraatit voivat antaa äänioikeusrekiste
ristä otteita. Ote annetaan maksutta sille, 
josta otteessa on tietoja, ja tässä laissa tar
koitetulle viranomaiselle. 

Väestörekisterikeskus tiedottaa virallisessa 
lehdessä ja muulla sopivaksi katsomaliaan 
tavalla äänioikeusrekisterin tietojen saatavil
lapidosta sekä siitä, miten oikaisuvaatimus 
tehdään. 
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25 § 

Oikaisuvaatimus 

Joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti 
jätetty pois äänioikeusrekisteristä tai että 
häntä koskeva merkintä siinä on virheelli
nen, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
maistraatille viimeistään 16. päivänä ennen 
vaalipäivää ennen kello 16. 

Oikaisuvaatimus voidaan perustaa myös 
sellaisiin äänioikeuteen vaikuttaviin seikkoi
hin, jotka ovat sattuneet äänioikeusrekisterin 
perustamisen jälkeen. 

Jos äänioikeutetun kotikuntalaissa tarkoi
tettu muuttoilmoitus saapuu maistraatille 
myöhemmin kuin 51. päivänä ennen vaali
päivää, äänioikeutettu ei tämän muuttoilmoi
tuksen perusteella voi vaatia oikaisua äänioi
keusrekisterissä oleviin häntä koskeviin 19 
§:n 2 momentin 3-6 kohdassa tarkoitettui
hin tietoihin. 

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä käyttäen 
tarkoitusta varten laadittua lomaketta. Väes
törekisterikeskuksen on huolehdittava, että 
lomakkeita on painettuina tai monistettuina 
maistraateissa ja muissa paikoissa, joissa 
äänioikeusrekisterin tiedot ovat nähtävillä. 

26 § 

Maistraatin päätös 

Maistraatin on ratkaistava oikaisuvaatimus 
viimeistään 13. päivänä ennen vaalipäivää ja 
tehtävä ratkaisusta mahdollisesti aiheutuvat 
muutokset äänioikeusrekisteriin viimeistään 
12. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 
12. 

Maistraatin on viipymättä annettava päätös 
tiedoksi oikaisuvaatimuksen tehneelle. Pää
tös on lähetettävä postitse kirjattuna lähetyk
senä, mutta se voidaan toimittaa muullakin 
todistettavalla tavalla, jos se ei aiheuta vii
vytystä. Jos päätös sisältää sen, että henkilö 
otetaan äänioikeusrekisteriin, maistraatin on 
samalla toimitettava hänelle ilmoituskortti. 
Jollei vastaanottajan postiosoitetta tunneta, 
päätös on julkaistava virallisessa lehdessä. 

27 § 

Itseoikaisu 

Jos Väestörekisterikeskus tai maistraatti 
katsoo, että joku on oikeudettomasti jätetty 

pois äänioikeusrekisteristä tai oi
keudettomasti otettu siihen taikka että jota
kuta koskeva merkintä äänioikeusrekisterissä 
on virheellinen, sillä on viran puolesta oi
keus lisätä henkilö äänioikeusrekisteriin tai 
merkitä hänet äänioikeutta vailla olevaksi 
taikka korjata häntä koskeva virheellinen 
merkintä. Muutokset on tehtävä viimeistään 
12. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 
12. 

Merkittäessä henkilö äänioikeusrekisterissä 
äänioikeutta vailla olevaksi on siitä tehtävä 
kirjallinen päätös ja annettava se tiedoksi 
asianomaiselle henkilölle siten kuin 26 §:n 2 
momentissa säädetään. Kirjallista päätöstä ei 
kuitenkaan tehdä, jos henkilö on kuollut tai 
julistettu kuolleeksi äänioikeusrekisterin pe
rustamisen jälkeen. 

Lisättäessä henkilö äänioikeusrekisteriin 
hänelle on viipymättä lähetettävä ilmoitus
kortti. 

Korjattaessa äänioikeusrekisterissä oleva 
henkilöä koskeva virheellinen merkintä on 
korjauksesta viipymättä ilmoitettava asian
omaiselle henkilölle, jollei se ole ilmeisen 
tarpeetonta. 

Jos Väestörekisterikeskus on ennen euro
parlamenttivaalien äänioikeusrekisterin tu
lemista lainvoimaiseksi saanut Euroopan 
unionin muun jäsenvaltion viranomaiselta 
ilmoituksen, että äänioikeusrekisteriin otettu 
äänioikeutettu on otettu siinä valtiossa samo
jen vaalien vaaliluetteloon, sen on viipymät
tä huolehdittava siitä, että asianomainen 
merkitään äänioikeusrekisterissä äänioikeutta 
vailla olevaksi. 

28 § 

Valitus lääninoikeuteen 

Maistraatin päätöksestä, jolla oikaisuvaati
mus on hylätty tai jätetty tutkimatta, ja 
Väestörekisterikeskuksen tai maistraatin 
27 §:n 2 momentissa tarkoitetusta päätökses
tä saa valittaa lääninoikeuteen. Valitus on 
tehtävä viimeistään seitsemäntenä päivänä 
siitä päivästä, jona asianosainen on saanut 
päätöksen tiedoksi tai päätös on julkaistu 
virallisessa lehdessä. Lääninoikeudelle osoi
tetun valituskirjelmän voi valitusajan kulues
sa toimittaa maistraatille edelleen lääninoi
keudelle toimitettavaksi. Valituksen tekemi
sestä on muutoin voimassa, mitä hallinto
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Lääninoikeuden on viipymättä annettava 
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päätöksestään tieto valittajalle ja maistraatil
le. Jos päätös sisältää sen, että henkilö on 
otettava äänioikeusrekisteriin tai häntä kos
kevia tietoja on muutettava, lääninoikeuden 
on lisäksi viipymättä ilmoitettava päätökses
tä Väestörekisterikeskukselle, jonka on teh
tävä äänioikeusrekisteriin tarvittavat muutok
set. Jos lääninoikeus antaa tällaisen päätök
sensä myöhemmin kuin 4. päivänä ennen 
vaalipäivää kello 19, sen on viipymättä toi
mitettava päätös myös asianomaisen kunnan 
keskusvaalilautakunnalle, joka liittää sen 72 
§:ssä tarkoitettuun vaaliluetteloon. Jos vali
tus on hylätty tai jätetty tutkimatta, lääninoi
keuden on ilmoitettava siitä Väestörekisteri
keskukselle, jonka on tehtävä äänioikeusre
kisteriin siitä merkintä. 

Lääninoikeuden tässä pykälässä tarkoitet
tuun päätökseen ei saa hakea valittamalla 
muutosta. 

29 § 

Ä änioikeusrekisterin lainvoimaisuus 

Äänioikeusrekisteri on lainvoimainen 12. 
päivänä ennen vaalipäivää kello 12 lukien. 

Lainvoimaista äänioikeusrekisteriä on vaa
leissa noudatettava muuttamattomana. Ääni
oikeusrekisteriä pidetään lainvoimaisena sen 
estämättä, että lääninoikeus ei ole ennen ää
nioikeusrekisterin tulemista lainvoimaiseksi 
antanut päätöstä sille tehtyyn valitukseen. 

Jos joku on ilmeisen virheellisesti 27 §:n 
1 momentin nojalla merkitty äänioikeusre
kisterissä äänioikeutta vailla olevaksi, Väes
törekisterikeskus voi poistaa merkinnän lain
voimaisesta äänioikeusrekisteristä. 

Henkilön, joka esittää vaalilautakunnalle 
vaalipäivänä lääninoikeuden tai korkeimman 
hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan 
hän on äänioikeutettu, on annettava äänestää. 
Henkilö on velvollinen luovuttamaan pää
töksen tai sen jäljennöksen vaalilautakunnal
le. 

30 § 

Ä änioikeusrekisterin käyttö 

Äänioikeusrekisteriin merkitään sen mu
kaan kuin 5 ja 6 luvussa säädetään, milloin 
ja missä äänioikeutettu on äänestänyt. Mer
kinnän voi tehdä kotimaassa olevan yleisen 
ennakkoäänestyspaikan vaalitoimitsija tai 
vaalitoimikunnan puheenjohtaja taikka vaali-
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lautakunta tai kunnan keskusvaalilautakunta 
tai keskusvaalilautakunnan pyynnöstä maist
raatti. Jos merkintä havaitaan virheelliseksi, 
sen voi korjata vain kunnan keskusvaali
lau.takunta tai sen pyynnöstä maistraatti. 

Aänestämistä koskevat merkinnät eivät ole 
julkisia ennen kuin vaalitoimitus on päätty
nyt. 

Sen jälkeen kun vaalien tulos on saanut 
lainvoiman, äänioikeusrekisteristä otetaan 
oikeusministeriön määräämät arkistotulos
teet Tämän jälkeen Väestörekisterikeskus 
hävittää rekisterissä olevat tiedot. 

4luku 

Ehdokasasettelun viranomaistehtävät 

31 § 

Ehdokasasettelu 

Puoluerekisteriin merkittyjen puolueiden 
(puolue) ja äänioikeutettujen perustamien va
litsijayhdistysten ehdokkaiden asettamisesta 
sekä hakemuksesta ehdokaslistan julkaisemi
seksi ehdokaslistojen yhdistelmässä ja hake
muksesta ehdokkaan ottamiseksi presidentin
vaalin ehdokasluetteloon (ehdokashakemuk
set) ja hakemusten toimittamisesta ehdo
kashakemukset käsittelevälle viranomaiselle 
säädetään II osassa. 

32 § 

Ehdokashakem ukset käsittelevä 
viranomainen 

Ehdokashakemukset käsittelee: 
1) eduskuntavaaleissa vaalipiirilautakunta; 
2) presidentinvaalissa ja europarlamentti

vaaleissa Helsingin vaalipiirilautakunta; 
3) kunnallisvaaleissa kunnan keskusvaali

lautakunta. 

33 § 

Puolueita koskevat ilmoitukset 

Oikeusministeriön on viimeistään 48. päi
vänä ennen vaalipäivää ilmoitettava ehdo
kashakemukset käsitteleville viranomaisille, 
lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnan 
vaalipiirilautakuntaa, ne puolueet, jotka on 
merkitty puoluerekisteriin, ja ne henkilöt, 
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jotka ovat oikeutettuja kirjoittamaan puolu
een nimen. 

34 § 

V iranomaisen lakimääräiset kokoukset 

Ehdokashakemukset käsittelevä viranomai
nen kokoontuu puheenjohtajan kutsusta hy
vissä ajoin, viimeistään 48. päivänä ennen 
vaalipäivää, ja sen jälkeen, jos asioita on kä
siteltävänä, 40., 34., 32. ja 31. päivänä en
nen vaalipäivää, vaalipäivänä, vaalipäivän 
jälkeisenä päivänä ja 3. päivänä vaalipäivän 
jälkeen sekä muulloin, jos asiain käsittely 
sitä vaatii. 

35 § 

Asiakirjojen jättäm isestä määrääm inen ja 
kuuluttam inen 

Viimeistään 48. päivänä ennen vaalipäivää 
pidettävässä kokouksessaan ehdokashake
mukset käsittelevä viranomainen määrää, 
kenelle, minä päivinä ja kellonaikoina sekä 
missä sille tarkoitetut ehdokashakemukset ja 
muut ehdokkaiden asettamista koskevat asia
kirjat on annettava. 

Määräyksestä on laadittava kuulutus, joka 
on annettava tiedoksi puolueiden ilmoitta
mille vaaliasiamiehille ja pantava nähtäväksi 
viranomaisen kokoushuoneistossa sekä jul
kaistava kunnallisvaaleissa sillä tavalla kuin 
kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja 
muissa vaaleissa virallisessa lehdessä. 

36 § 

Velvollisuus asiakirjojen tarkastamiseen 

Ehdokashakemukset käsittelevän viran
omaisen on tutkittava, onko ehdokashake
mukset ja ilmoitukset vaaliliitosta ja yhteis
listasta jätetty sille laissa säädetyssä määrä
ajassa ja onko asiakirjat laadittu laissa tai 
sen nojalla säädetyin tai määrätyin muodoin 
sekä ovatko ehdokkaat vaalikelpoisia ja on
ko heidän ehdokkuudelleen muutoin laissa 
säädettyä estettä. 

Ehdokashakemukset käsittelevän viran
omaisen asiana ei ole tutkia, miten jä
senäänestys ja ehdokkaiden asettaminen sii
hen liittyvine menettelyineen puolueessa 
taikka sen piiri-, perus-, tai muussa järjestös-

sä taikka puolueen jäseniä kunnassa edusta
vassa yhdistyksessä on toimitettu. 

37 § 

Ehdokashakemusten käsittely ja 
huomautukset 

Ehdokashakemukset niihin liitettyine asia
kirjoineen tarkastetaan 34. päivänä ennen 
vaalipäivää pidettävässä kokouksessa. 

Jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta 
vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole annettu 
viranomaiselle määräaikana, se jätetään tut
kimatta. 

Puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan 
kuulumattoman valitsijayhdistyksen vaa
liasiamiehelle on viipymättä huomautettava, 
jos: 

1) ehdokashakemusta taikka ilmoitusta 
vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole tehty tä
män lain tai sen nojalla annettujen määräys
ten mukaisesti taikka ehdokashakemukseen 
ei ole liitetty tässä laissa edellytettyjä asia
kirjoja; 

2) ehdokashakemusasiakirjoja ei muusta 
kuin 1 kohdassa mainitusta syystä voida pi
tää lainmukaisina; taikka 

3) ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei 
ole vaalikelpoinen tai joka on asetettu 
samoissa vaaleissa ehdokkaaksi kahdella tai 
useammalla listalla. 

38 § 

Ehdokkaiden järjestyksen määrääminen 

Edellä 37 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa 
määrätään puolueiden, yhteislistojen ja valit
sijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdo
kaslistojen yhdistelmää varten sekä presiden
tinvaalin ehdokkaiden keskinäinen järjestys 
ehdokasluetteloa varten. 

Eduskuntavaaleissa ja kunnallisvaaleissa 
arvotaan: 

1) vaaliliittoon kuulumattomien puoluei
den ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys; 

2) vaaliliitossa sen muodostaneiden puolu
eiden keskinäinen järjestys; sekä 

3) yhteislistojen keskinäinen järjestys. 
Yhteislistaan kuulumattomat valitsijayh

distykset järjestetään aakkosjärjestykseen. 
Presidentinvaalissa arvotaan ehdokkaiden 

keskinäinen järjestys ensimmäisessä vaalissa 
ja ehdokkaat numeroidaan tämän mukaisessa 
järjestyksessä alkaen numerosta 2. Valtio-
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neuvoston oikeuskanslerin on oltava läsnä 
arvonnassa. Toisessa vaalissa ehdokkailla on 
samat numerot kuin ensimmäisessä vaalissa. 

Europarlamenttivaaleissa arvotaan ensiksi 
valtakunnallisesti ehdokkaita asettavien ja 
sen jälkeen vaalialueittaisesti ehdokkaat aset
tavien puolueiden, vaaliliittojen ja yhteislis
tojen keskinäinen järjestys noudattaen, mitä 
2 momentissa säädetään. 

39 § 

Vaaliasiamiesten toimenpiteet huomautusten 
johdosta 

V aaliasiamiehillä, joille huomautuksia on 
tehty, on oikeus viimeistään 32. päivänä en
nen vaalipäivää ennen kello 16 tehdä niistä 
johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokasha
kemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja. 
Saman ajan kuluessa vaaliasiamiehillä on 
oikeus tehdä tarvittavia ehdokkaan nimeä, 
arvoa, ammattia tai tointa taikka kotikuntaa 
koskevia tarkistuksia. Jos huomautus koskee 
ilmoitusta vaaliliitosta, puolueiden vaaliasia
miehillä on oikeus antaa yhteinen kirjallinen 
ehdotuksensa ilmoituksen oikaisemiseksi. 

Jos huomautus on tehty 37 §:n 3 momen
tin 3 kohdassa mainitusta syystä, vaaliasia
miehellä on oikeus tämän pykälän 1 mo
mentissa säädetyn ajan kuluessa poistaa en
sin mainitussa lainkohdassa tarkoitettu ehdo
kas. 

40§ 

Ehdokashakemusten ratkaiseminen 

Määräaikana saapuneet ehdokashakemuk
set niihin liitettyine asiakirjoineen käsitellään 
uudelleen 32. päivänä ennen vaalipäivää pi
dettävässä kokouksessa. Samalla tehdään 
päätökset ehdokashakemusten sekä vaaliliit
toa ja yhteislistaa koskevien ilmoitusten joh
dosta. 

Määräaikana perille toimitetut ehdokasha
kemukset sekä ilmoitukset vaaliliitosta ja 
yhteislistasta, joita vastaan huomautuksia ei 
ole tehty, on hyväksyttävä. 

41 § 

Ehdokashakemusten ratkaisemisen jälkeen 
tehtävät päätökset 

Jos 39 §:n 2 momentissa tarkoitettu huo-

mautus on tehty ja hyväksyttävää ilmoitusta 
oikaisusta ei ole annettu tai ilmoitusta kysei
sen ehdokkaan poistamisesta tehty määrä
ajassa taikka jos ehdokas on kuollut, ehdo
kasta ei oteta ehdokaslistojen yhdistelmään 
tai presidentinvaalin ehdokasluetteloon. Puo
lueen, valitsijayhdistyksen tai yhteislistan 
vaaliasiamies on velvollinen viipymättä il
moittamaan ehdokkaan kuolemasta ehdo
kashakemukset käsittelevälle viranomaiselle. 

Puolueella tai valitsijayhdistyksellä, jonka 
ilmoitusta vaaliliittoon tai yhteislistaan liitty
misestä ei ole hyväksytty, on oikeus peruut
taa ehdokashakemuksensa. Puolueen tai va
litsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on tehtävä 
peruutus kirjallisesti ehdokashakemukset 
käsittelevälle viranomaiselle viimeistään 31. 
päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 12. 
Ehdokashakemuksen hyväksymistä koskeva 
asia on peruutuksen johdosta käsiteltävä uu
delleen. 

Päätökset tässä pykälässä tarkoitetuissa 
asioissa tehdään 31. päivänä ennen vaalipäi
vää pidettävässä kokouksessa ennen ehdo
kaslistojen yhdistelmän tai presidentinvaalin 
ehdokasluettelon laatimista. 

42 § 

Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 

Ehdokashakemukset käsittelevän viran
omaisen on laadittava 31. päivänä ennen 
vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan eh
dokaslistojen yhdistelmä, jossa on samalle 
puolelle lehteä painettuna: 

1) yhteinen otsikko sen selvittämiseksi, 
mitä vaaleja varten yhdistelmä on laadittu; 
sekä 

2) puolueiden ehdokaslistat, yhteislistat ja 
yhteislistaan kuulumattomien valitsijayhdis
tysten ehdokaslistat 

Vaaliliittoon kuulumattomien ja vaaliliiton 
muodostaneiden puolueiden ehdokaslistat 
sekä yhteislistat ja yhteislistaan kuulumatto
mien valitsijayhdistysten ehdokaslistat sijoi
tetaan 38 §:n 2, 3 ja 5 momentissa tarkoitet
tuun järjestykseen siten, että ensin ovat puo
lueiden ehdokaslistat ryhmiteltyinä vasem
malta oikealle, sitten yhteislistat vastaavalla 
tavalla ryhmiteltyinä ja lopuksi yhteislistaan 
kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdo
kaslistat aakkosjärjestyksessä allekkain. Eh
dokkaille annetaan tässä järjestyksessä nu
merot alkaen numerosta 2. 

Europarlamenttivaaleissa laaditaan kaikille 
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neljälle vaalialueelle erillinen ehdokaslisto
jen yhdistelmä tai, jos kaikki puolueet ja 
yhteislistat asettavat ehdokkaansa valtakun
nallisesti, yksi sisällöltään samanlainen eh
dokaslistojen yhdistelmä kaikkia vaalialueita 
varten. Jokaiselle valtakunnallisesti asetetta
valle ehdokkaalle annetaan 2 momentissa 
säädetyin tavoin numero. Valtakunnallisesti 
asetettavien ehdokkaiden järjestys ja nume
rot ovat samat kaikilla vaalialueilla, joilla he 
ovat ehdokkaina. Jos puolueella tai yhteis
listalla ei ole valtakunnallisesti asetettavia 
ehdokkaita kaikilla vaalialueilla, ehdokkaille 
annetut numerot jäävät käyttämättä niillä 
vaalialueilla, joilla ehdokkaita ei ole. Jokai
selle vaalialueittaisesti asetettavalle ehdok
kaalle annetaan tämän jälkeen järjestysnu
mero alkaen kunkin vaalialueen osalta en
simmäisestä valtakunnallisen ehdokasasette
lun suurimman numeron jälkeisestä vapaasta 
numerosta. 

Jos puolueita, vaaliliittoja tai yhteislistoja 
on niin ealjon, että niiden ryhmittely vasem
malta otkealle oleellisesti haittaisi yhdistel
män luettavuutta, ne tai osa niistä voidaan 
ryhmitellä yhdistelmään arvonnan mukaista 
järjestystä noudattaen myös allekkain. Vaali
liiton muodostaneiden puolueiden ehdokas
listat erotetaan riittävän selkeästi vaaliliit
toon kuulumattomien puolueiden ehdokaslis
toista. Vaaliliiton muodostaneiden puoluei
den ehdokaslistojen alapuolelle tehdään mer
kintä siitä, että kyseiset puolueet ovat vaali
liitossa. Europarlamenttivaalien ehdokaslisto
jen yhdistelmään on lisäksi otettava niiden 
puolueiden nimien ja niiden yhteislistojen 
nimityksen jälkeen, jotka ovat asettaneet 
ehdokkaita valtakunnallisessa ehdokasasette
lussa, merkintä, josta valtakunnallinen ehdo
kasasettelu ilmenee. 

Puolueiden ja yhteislistojen ehdokkaiden 
tiedot merkitään asianomaisen puolueen ni
men tai yhteislistan nimityksen alle ryhmi
teltyinä yhdelle palstalle ylhäältä alaspäin 
tai, jos se ei ole ehdokkaiden suuren luku
määrän vuoksi tarkoituksenmukaista, kahdel
le tai useammalle vierekkäiselle palstalle 
riveittäin vasemmalta oikealle. Yhteislistaan 
kuulumattomien ehdokkaiden tiedot merki
tään äärimmäiseksi oikealle allekkain nume
rojärjestyksessä erotettuina selvästi toisis
taan. 

Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdistel
mään numero, nimi ja arvo, ammatti tai toi
mi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä 
muissa kuin kunnallisvaaleissa kotikunta. 

Ehdokkaan etunimen rinnalla tai sen sijasta 
voidaan käyttää ehdokkaan yleisesti tunnet
tua puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennet
tynä. Muita tietoja ehdokkaasta ei saa merki
tä, paitsi jos ne ovat tarpeen henkilöllisyy
den täsmentämiseksi. Yhdistelmään ei mer
kitä henkilötunnuksia. 

Puolueiden nimet merkitään yhdistelmään 
noudattaen puoluelain (1 0/1969) 4 §:n ja yh
distyslain (503/1989) 9 §:n 2 momentin 
säännöksiä. Yhteislistalie merkitään sille 
ehdotettu nimitys tai, jos se ei huomautuk
sen jälkeenkään ole sen mukainen kuin siitä 
II osassa säädetään tai jos ehdotusta ei ole 
tehty, ehdokashakemukset käsittelevä viran
omainen määrää nimityksen, joka ilmaisee 
vain yhteislistan järjestyksen yhdistelmässä 
muihin yhteislistoihin nähden. Yhteislistaan 
kuulumattomalle valitsijayhdistykselle ei 
merkitä nimitystä. 

43 § 

Presidentinvaalin ehdokasluettelot 

Sen jälkeen kun ehdokkaat on ilmoitettu 
tiedonannolla oikeusministeriölle, Helsingin 
vaalipiirilautakunta laatii presidentinvaalin 
ehdokasluettelon, josta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä ehdokaslistojen yhdistelmästä 
42 §:ssä säädetään. 

Jos presidentinvaalin toinen vaali toimite
taan, Helsingin vaalipiirilautakunta laatii 
viipymättä toista vaalia varten ehdokasluette
lon, johon ehdokkaat on otettava samassa 
keskinäisessä järjestyksessä ja samoin nume
roin kuin heidät oli otettu ensimmäisen vaa
lin ehdokasluetteloon. Toisen vaalin ehdo
kasluettelosta on muutoin voimassa, mitä 
ehdokaslistojen yhdistelmästä 42 §:ssä sää
detään. 

44 § 

V altakunnallinen ehdokasrekisteri 

Oikeusministeriö perustaa rekisterin, jo
hon otetaan kaikki koko maassa asianomai
sissa vaaleissa ehdokaslistojen yhdistelmiin 
tai presidentinvaalin ehdokasluetteloon otetut 
ehdokkaat (valtakunnallinen ehdokasrekiste
ri). 

Ehdokashakemukset käsittelevän viran
omaisen on 31. päivänä ennen vaalipäivää 
huolehdittava siitä, että valtakunnalliseen 
ehdokasrekisteriin merkitään jokaisesta eh-
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dokkaasta ehdokaslistojen yhdistelmässä tai 
presidentinvaalin ehdokasluettelossa olevat 
tiedot sekä henkilötunnus. 

Ehdokasrekisteristä annetaan maksutta tie
toja ehdokkaalle, ehdokkaan asettaneelle 
puolueelle ja yhteislistalle sekä tässä laissa 
tarkoitetuille viranomaisille. 

Oikeusministeriö laatii tarvittaessa valta
kunnallisesta ehdokasrekisteristä tulosteen, 
johon otetaan vaalipiireittäin, vaalialueittain 
tai kunnittain kunkin ehdokkaan tiedot hen
kilötunnusta lukuun ottamatta. Ministeriö 
huolehtii siitä, että tulostetta toimitetaan tar
peellinen määrä kuntien keskusvaalilauta
kunnille, vaalitoimikunnille ja kotimaan en
nakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille 
sekä ulkoasiainministeriölle jaettavaksi edel
leen ennakkoäänestyspaikkoina oleviin Suo
men edustustoibio ja suomalaisiin laivoihin. 

Valtakunnallisen ehdokasrekisterin tiedot 
hävitetään, kun vaalien tulos on saanut lain
voiman. 

45 § 

Ehdokaslistojen yhdistelmän ja 
presidentinvaalin ehdokasluettelon jakelu ja 

tiedoksisaattaminen 

Vaalipiirilautakunnan tulee toimittaa edus
kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmiä 
tarpeellinen määrä: 

1) vaalipiirin kuntien keskusvaalilautakun
nille jaettavaksi edelleen vaalilautakunnille, 
vaalitoimikunnille ja vaalitoimitsijoille sekä 
vaalipiiriin kuuluvien kuntien kunnanhalli
tuksille; 

2) muille vaalipiirilautakunnille jaettaviksi 
edelleen näiden vaalipiirien kuntien keskus
vaalilautakunnille, vaalitoimikunnille ja koti
maan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen 
vaalitoimitsijoille; 

3) vaalipiirissä ehdokkaita asettaneiden 
puolueiden, yhteislistojen ja yhteislistaan 
kuulumattomien valitsijayhdistysten vaa
liasiamiehille; sekä 

4) oikeusministeriölle ja ulkoasiainminis
teriölle jaettavaksi ulkomailla olevien ennak
koäänestyspaikka jen vaalitoimitsijoille. 

Yhdistelmiä on myös pidettävä yleisön 
saatavana. 

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee saat
taa kunnallisvaalien ehdokaslistojen yhdistel
mä tai siinä olevat tiedot taikka tieto siitä, 
missä yhdistelmä on nähtävänä, äänioikeu
tettujen tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan 

ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja lisäksi kes
kusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa 
julkaistavalla ilmoituksella. Tarpeellinen 
määrä yhdistelmiä on hyvissä ajoin ennen 
vaaleja toimitettava kunnanhallitukselle, vaa
lilautakunnille, vaalitoimikunnille ja kunnan 
alueella olevien yleisten ennakkoäänestys
paikkojen vaalitoimitsijoille. Niitä on lisäksi 
toimitettava ehdokkaita asettaneiden puoluei
den, yhteislistojen ja yhteislistaan kuulumat
tomien valitsijayhdistysten vaaliasiamiehille. 
Yhdistelmiä on myös pidettävä kunnan asuk
kaiden saatavana. 

Helsingin vaalipiirilautakunta huolehtii 
europarlamenttivaalien ehdokaslistojen yh
distelmien ja presidentinvaalin ehdokasluet
telon jakelusta noudattaen soveltuvin osin, 
mitä 1 momentissa säädetään eduskuntavaa
lien ehdokaslistojen yhdistelmän jakelusta. 
Jos presidentinvaalin toisen vaalin ehdokas
luetteloa ei todennäköisesti ole mahdollista 
toimittaa ajoissa ennakkoäänestyspaikkana 
olevaan Suomen edustustoon tai suomalai
seen laivaan, tulee sinne toimittaa tieto luet
telon sisällöstä riittävän luotettavaksi arvioi
dulla tavalla. 

46 § 

Muutoksenhakukielto 

Tässä luvussa tarkoitettuun viranomaisen 
päätökseen, lukuun ottamatta ehdokasrekiste
ristä annettavia tietoja koskevaa päätöstä, ei 
saa hakea erikseen muutosta. 

5 luku 

Ennakkoäänestys 

47 § 

Ennakkoäänestysoikeus 

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää enna
kolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspai
kot!>Sa ja ulkomailla Suomen edustustoissa. 

Aänioikeutettu, joka on hoidettavana sai
raalassa, ympärivuorokautista hoitoa anta
vassa tai muussa kunnan keskusvaalilauta
kunnan ennakkoäänestyspaikaksi määrää
mässä sosiaalihuollon toimintayksikössä 
taikka joka on otettu rangaistuslaitokseen, 
saa äänestää ennakolta kyseisessä laitokses
sa. Suomalaisen laivan henkilökuntaan kuu-
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luva äänioikeutettu saa äänestää ennakolta 
laiyassa sen ollessa ulkomailla. 

Aänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toi
mia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen 
sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, 
ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänes
tyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, 
saa, sen mukaisesti kuin 56 §:ssä säädetään, 
äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä 
kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekis
teriin hänen kotikunnakseen. 

48 § 

Ennakkoäänestyksen ajanjakso 

Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä 
ennen vaalipäivää sekä lopetetaan ulkomailla 
8. päivänä ja kotimaassa 5. päivänä ennen 
vaali päivää. 

Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaan 
yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja Suo
men edustustoissa voi, sen mukaan kuin ase
tuksella säädetään, olla lyhyempi kuin 1 mo
mentissa säädetään. 

49 § 

Ennakkoäänestysajat 

Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoää
nestyksen ajanjaksona: 

1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspai
kassa jokaisena arkipäivänä sinä aikana, jol
loin paikka on yleisöä varten avoinna, ei 
kuitenkaan kello 20:n jälkeen, sekä lauantai
na ja sunnuntaina kello 1 O:n ja 16:n välisenä 
aikana, ei kuitenkaan uudenvuodenaattona 
tai -päivänä, loppiaisena, ensimmäisenä pää
siäispäivänä, vapunaattona tai -päivänä, hel
luntaipäivänä, juhannuspäivänä, itsenäisyys
päivänä, jouluaattona eikä ensimmäisenä tai 
toisena joulupäivänä; 

2) Suomen edustustossa jokaisena päivänä 
edustuston päällikön määrääminä aikoina, ei 
kuitenkaan pitkäperjantaina, ensimmäisenä 
pääsiäispäivänä, helluntaipäivänä, juhannus
päivänä, jouluaattona eikä ensimmäisenä tai 
toisena joulupäivänä; 

3) laitoksessa vähintään yhtenä ja enintään 
kahtena päivänä vaalitoimikunnan määräämi
nä aikoina; 

4) suomalaisessa laivassa vähintään yhtenä 
päivänä laivan päällikön määrääminä aikoi
na; 

5) kotiäänestyksessä äänestäjälle erikseen 

ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aika
na ... 

Aänioikeutettu, joka 1 momentissa tarkoi
tettuna aikana on saapunut asianomaiseen 
ennakkoäänestyspaikkaan, mutta ei ole voi
nut käyttää äänioikeuttaan vielä tuona aika
na, saa äänestää sanotun ajan päätyttyäkin. 

50§ 

Ennakkoäänestyksestä tiedottaminen 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on tiedo
tettava kunnan alueella olevista kotimaan 
yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja äänes
tysajoista niissä sillä tavalla kuin kunnan 
ilmoitukset saatetaan tiedoksi. 

Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on 
huolehdittava siitä, että äänestysajoista ja 
ennakkoäänestyksen tarkemmasta järjestelys
tä tiedotetaan ennakkoäänestyspaikalla julki
pantavin kuulutuksin ja tarvittaessa muulla
kin sopivalla tavalla. 

51 § 

Ennakkoäänestysasiakirjat 

Ennakkoäänestyksessä on käytettävä aa
nestyslippua, vaalikuorta, lähetekirjettä ja 
lähetekuorta ( ennakkoäänestysasiakirjat), jot
ka oikeusministeriö valmistuttaa. 

Lähetekirjeenä käytetään joko 22 §:ssä tar
koitettua ilmoituskorttia tai erillistä lähete
kirjelomaketta. Kotiäänestyksessä lähetekir
jeenä on kuitenkin käytettävä erillistä koti
äänestyksen lähetekirjelomaketta. 

52§ 

Äänestyslippu 

Vaaleissa käytettävä äänestxslippu on pai
nettava valkealle paperille. Aänestyslipusta 
on käytävä selvästi ilmi, miten se taitelaan 
kokoon, ja sen on turvattava vaalisalaisuu
deQ säilyminen. 

Aänestyslipun on oltava vakiokokoa 148 x 
210 mm, ja sen sisäpuolelle on painettava 
otsikko, jossa mainitaan, missä vaaleissa sitä 
käytetään, sekä lisäksi ympyrä, joka on hal
kaisijaltaan 90 mm ja joka lippua kokoon 
taitettaessa jää taittamattomaksi. Keskellä 
ympyrää tulee olla selvästi havaittava mer
kintä N:o sen ehdokkaan numeron merkitse
mistä varten, jonka hyväksi äänestäjä tahtoo 
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antaa äänensä. Mitään muita merkintöjä ää
nestyslipussa ei saa olla. 

53§ 

V aalileimasimet 

Äänestysliput leimataan vaalileimalla, joka 
on samanlainen kaikissa ennakkoäänestys- ja 
äänestyspaikoissa. Oikeusministeriö vahvis
taa vaalileiman sekä valmistuttaa vaalilei
masimet ja antaa kuntien keskusvaalilauta
kunnille ohjeet niiden hankkimisesta ja säi
lyttämisestä. 

54§ 

Asiakirjojen ja vaalileimasim ien 
toimittaminen 

Oikeusministeriön on hyvissä ajoin ennen 
ennakkoäänestyksen alkamista tarpeellisin 
ohjein varustettuina lähetettävä ennakkoää
nestysasiakirjoja ja lomakkeita äänestäjistä 
pidettäviä luetteloja varten kotimaan yleisten 
ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille 
sekä kuntien keskusvaalilautakunnille toimi
tettaviksi vaalitoimikunnille. Näitä asiakirjo
ja ja lomakkeita on lähetettävä myös ulko
asiainministeriölle toimitettaviksi ennakkoää
nestyspaikkoina oleville Suomen edustustoil
le ja suomalaisten laivojen päälliköille. 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on toimi
tettava vaalileimasimia kunnassa olevien 
kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen 
vaalitoimitsijoille sekä vaalitoimikunnille. 
Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan 
on lisäksi toimitettava niitä ulkoasiainminis
teriölle lähetettäviksi edelleen edustustoille 
ja laivojen päälliköille. 

Laivan päällikön tulee tilata ennakkoää
nestysasiakirjat, lomakkeet äänestäjistä pi
dettäviä luetteloja varten ja vaalileimasin ul
koasiainministeriöltä tai Suomen edustustol
ta. 

55§ 

Koriäänestyksessä läsnä oleva henkilö 

Kotiäänestyksen vaalitoimitsijan on huo
lehdittava, että hänen lisäkseen kotiäänestyk
sessä on läsnä äänestäjän valitsema tai hy
väksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka 

tässä tehtävässään ei toimi vaaliviranomaisen 
ominaisuudessa. Asianomaisissa vaaleissa 
ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia tässä 
tehtävässä. 

56§ 

Kotiäänestyksen valmistavat toimenpiteet 

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallises
ti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudes
taan äänestää ennakolta kotonaan viimeis
tään 12. päivänä ennen vaalipäivää ennen 
kello 16 kotikuntansa keskusvaalilautakun
nalle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta 
tehdä tämän valitsema henkilö. Kirjallinen 
ilmoitus, joka on allekirjoitettava, voi~aan 
tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadtttua 
lomaketta. 

Ilmoituksessa on mainittava: 
1) äänestäjän täydellinen nimi, henkilötun

nus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero se
kä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valit~e
ma henkilö, myös tämän nimi ja yhteystte
dot; 

2) että äänestäjä ei 47 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun vamman tai sairauden vuoksi 
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaik
kaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia ja että 
hän tämän vuoksi haluaa äänestää ennakolta 
kotonaan; sekä 

3) voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että 
kotiäänestyksessä on läsnä 55 §:ssä tarkoitet
tu henkilö. 

Vaaliviranomaisen on, jos se on mahdol
lista, tarvittaessa poistettava ilmoituksessa 
oleva puutteellisuus ja varmistettava, että 
ilmoituksen on tehnyt siinä mainittu äänestä
jä tai tämän valitsema henkilö. 

Kunnan keskusvaalilautakunnan puheen
johtajan on huolehdittava siitä, että äänestä
jälle annetaan viipymättä kirjallisesti tai pu
helimitse tieto ainakin kahden tunnin tark
kuudella siitä ajankohdasta, jolloin vaalitoi
mitsija saapuu hänen luokseen. Samalla on 
mainittava vaaliviranomaisen puhelinnumero 
mahdollista yhteydenottoa varten. Jos vaali
toimitsija on estynyt saapumasta ilmoitettuna 
ajankohtana, estyneisyydestä ja uuden käyn
nin ajankohdasta on viipymättä ilmoitettava 
äänestäjälle. 

Jollei äänestyksen toimittamiseen vaikutta
vaa, ilmoituksessa olevaa puutteellisuutta ole 
voitu poistaa tai jos ilmoitus kunnan keskus
vaalilautakunnalle on tehty säädetyn määrä
ajan jälkeen taikka jos kotiäänestystä ei voi-
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da lainkaan t01m1ttaa kulkuyhteyksien kat
keamisen tai muun ylivoimaisen esteen 
vuoksi, äänestäjälle on annettava 4 momen
tissa säädetyin tavoin tieto siitä, ettei koti
äänestystä toimiteta. 

57§ 

Järjestys ennakkoäänestyspaikassa 

Ennakkoäänestyspaikassa ei saa äänestys
aikana pitää puheita, julkipanna tai jakaa 
painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia eikä 
muutoinkaan vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa 
äänestäjien vaalivapauteen. 

Aänestys ennakkoäänestyspaikassa on jär
jestettävä siten, että vaalisalaisuus säilyy. 
Saapuvilla olevien on noudatettava vaali
toimitsijan tai vaalitoimikunnan järjestyksen 
ylläpitämiseksi ja äänestyksen häiriöttämän 
kulun turvaamiseksi antamia määräyksiä. 

Jos äänestäjän vaalivapautta tai äänestyk
sen häiriötöntä kulkua ei kotiäänestyksessä 
voida turvata, vaalitoimitsijan on keskeytet
tävä äänestys. Keskeyttämisestä ja, jos ää
nestystä ei voida jatkaa, myös sen lopetta
misesta on tehtävä merkintä kotiäänestyksis
tä pidettävään luetteloon. 

58§ 

Ennakkoäänestyksen aloittaminen 
ennakkoäänestyspaikassa 

Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää en
nakolta, on ilmoittauduttava ennakkoäänes
tyspaikassa vaalitoimitsijalle tai vaalitoimi
kunnalle. Laitoksessa ennakkoäänestys on 
tarvittaessa järjestettävä myös eri osastoissa 
ja potilashuoneissa. 

Aänestäjä on velvollinen esittämään vaali
toimitsijalle tai vaalitoimikunnalle selvityk
sen henkilöllisyydestään. Tämän jälkeen hä
nelle annetaan äänestyslippu, vaalikuori ja 
lähetekuori sekä tarvittaessa lähetekirjeloma
ke ... 

Aänestäjälle on varattava tilaisuus tutustua 
asianomaista vaalia varten laadittuun vaali
piirinsä, kuntansa tai vaalialueensa ehdokas
listojen yhdistelmään tai presidentinvaalin 
ehdokasluetteloon taikka valtakunnalliseen 
ehdokasrekisteriin tai siitä laadittuun tulos
teeseen. 

59§ 

Äänestäminen ennakkoäänestyksessä 

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen vaa
lipiirin, kunnan tai vaalialueen ehdokaslisto
jen yhdistelmässä olevaa ehdokasta, jossa 
äänestäjä on asianomaisissa vaaleissa merkit
ty äänioikeutetuksi. Jos europarlamenttivaa
leissa on laadittu yksi sisällöltään saman
lainen ehdokaslistojen yhdistelmä kaikkia 
vaalialueita varten, äänestäjällä on oikeus 
äänestää siinä olevaa ehdokasta. Presidentin
vaalissa äänestäjällä on oikeus äänestää pre
sidentinvaalin ehdokasluettelossa olevaa eh
dol\asta. 

Aänestäjän on niin selvästi merkittävä ää
nestyslippuun sen ehdokkaan numero, jonka 
hyväksi hän antaa äänensä, ettei voi syntyä 
epätietoisuutta siitä, ketä ehdokasta hän tar
koittaa. Merkintä on tehtävä äänestyskopissa 
tai .. muutoin siten, että vaalisalaisuus säilyy. 

Aänestäjän pyynnöstä on vaalitoimitsijan 
tai vaalitoimikunnan jäsenen avustettava 
häntä äänestämisessä. Henkilö, jonka kyky 
tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti hei
kentynyt, saa käyttää äänestyksessä apuna 
valitsemaansa avustajaa. Avustajana ei kui
tenkaan saa käyttää vaaleissa ehdokkaana 
olevaa henkilöä. Avustaja on velvollinen 
tunnollisesti täyttämään äänestäjän osoitukset 
sekä pitämään salassa äänestyksen yhteydes
sä saamansa tiedot. 

60 § 

Lähetekirje 

Lähetekirje on osoitettava sen kunnan kes
kusvaalilautakunnalle, joka on merkitty ääni
oikeusrekisteriin äänestäjän kohdalle. 

Lähetekirjeessä on oltava äänestäjästä seu
raavat tiedot: 

1) täydellinen nimi; 
2) henkilötunnus tai syntymäaika, jollei 

lähetekirjeeseen tehdä 61 §:n 2 momentissa 
tarkoitettua lähetekirjeen kuittausmerkintää; 

3) nykyinen osoite, jos lähetekirjeenä käy-
tetään erillistä lähetekirjelomaketta, johon ei 
tehJlä lähetekirjeen kuittausmerkintää. 

Aänestäjän on allekirjoitettava lähetekir
jeessä oleva vakuutus siitä, että hän itse vaa
lisalaisuuden säilyttäen on täyttänyt äänes
tyslipun ja sulkenut sen leimattuna vaali
kuoreen. 

Kotiäänestyksessä äänestäjän on lisäksi 
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allekirjoitettava kotiäänestyksen lähetekirje
lomakkeessa oleva vakuutus siitä, että hä
nen kykynsä liikkua tai toimia on vaikean 
vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi 
siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ää
nestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia. 

61 § 

Ennakkoäänestyksen päättäm istoim et 

Äänestäjän on esitettävä äänestyslippu tai
tettuna vaalitoimitsijalle tai laitoksessa vaali
toimikunnalle leimattavaksi ja, kun äänestys
lippu on leimattu, suljettava se välittömästi 
vaaliviranomaisen nähden vaalikuoreen. Sul
jettu vaalikuori, johon ei saa tehdä mitään 
merkintöjä, ja allekirjoitettu lähetekirje on 
tämän jälkeen annettava vaalitoimitsijalle tai 
vaalitoimikunnalle. 

Silloin kun äänioikeusrekisteri on käytössä 
ennakkoäänestyspaikassa, vaalitoimitsija tai 
vaalitoimikunnan puheenjohtaja: 

1) tarkastaa rekisteristä, että äänestäjä on 
äänioikeutettu; 

2) tekee rekisteriin merkinnän siitä, että 
äänestäjä on käyttänyt äänioikeuttaan; sekä 

3) tekee lähetekirjeeseen oikeusministeriön 
määräämällä tavalla merkinnän siitä, että 
rekisteriin on tehty 2 kohdassa tarkoitettu 
merkintä (lähetekirjeen kuittausmerkintä), 
jolloin jos äänestys on toimitettu laitoksessa, 
laitoksen nimi ei saa ilmetä lähetekirjeen 
kuittausmerkinnästä. 

Silloin kun äänioikeusrekisteri ei ole käy
tössä ennakkoäänestyspaikassa, äänestäjistä 
on pidettävä luetteloa. 

62 § 

Vaaliviranomaisen toimet 
ennakkoäänestyksen lopuksi 

Vaalitoimitsijan tai vaalitoimikunnan pu
heenjohtajan on allekirjoitettava lähetekirjee
seen todistus siitä, että äänestys on toimitet
tu laissa säädetyin tavoin ja, jos lähetekirjee
seen ei tehdä lähetekirjeen kuittausmerkin
tää, merkittävä siihen myös päiväys ja en
nakkoäänestyspaikan nimi tai, jos ennakko
äänestys on toimitettu laitoksessa tai koti
äänestyksenä, asianomaisen kunnan nimi. 
Kotiäänestyksen vaalitoimitsijan on lisäksi 
huolehdittava siitä, että 55 §:ssä tarkoitettu 
kotiäänestyksessä läsnä oleva henkilö mer-
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kitsee lähetekirjeeseen nimikirjoituksensa. 
Vaalikuori ja lähetekirje on tämän jälkeen 
suljettava lähetekuoreen. 

63 § 

Lähetekuorten toimittaminen kunnan 
keskusvaalilautakunnalle 

Kotimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan 
vaalitoimitsijan sekä vaalitoimikunnan on 
huolehdittava siitä, että lähetekuori viivytyk
settä toimitetaan vastaanottajaksi merkitylle 
kunnan keskusvaalilautakunnalle. Jos lähete
kuori toimitetaan postitse, postin kuljettami
sesta ja jakelusta vastaavan on annettava 
kuittaus kuoren kuljeteltavaksi ottamisesta ja 
huolehdittava siitä, että lähetekuori viedään 
perille luotettavana tavalla. Jos vaalitoimitsi
ja tai vaalitoimikunta luovuttaa lähetekuoren 
suoraan kunnan keskusvaalilautakunnalle tai 
sen edustajalle, on kuoren vastaanottamisesta 
otettava kuittaus. 

Suomalaisen laivan vaalitoimitsijan on toi
mitettava lähetekuori viivytyksettä ulkoasi
ainministeriölle tai Suomen edustustolle sii
nä maassa, jonka satamassa laiva on tai jo
hon se ensiksi saapuu. Suomen edustuston 
vaalitoimitsijan tai, jos edustusto ei ole en
nakkoäänestyspaikkana, edustuston päällikön 
on huolehdittava siitä, että siellä annettu tai 
sinne saapunut lähetekuori toimitetaan ulko
asiainministeriölle sen määräämällä tavalla. 
Ministeriö huolehtii lähetekuoren toimittami
sesta viipymättä asianomaiselle kunnan kes
kusvaalilautakunnalle noudattaen soveltuvin 
osin, mitä 1 momentissa säädetään. 

64 § 

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 

Kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet 
ennakkoäänestysasiakirjat tarkastetaan vaali
kuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pi
dettävä siten, että vaalipäivää edeltävänä 
perjantaina ennen kello 19 saapuneet ennak
koäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. 
Määräajan jälkeen saapuneet lähetekuoret 
jät~Y.tään niitä avaamatta huomioon ottamatta. 

Aänestys on jätettävä huomioon ottamatta, 
jos: 

1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole 
otettu äänioikeusrekisteriin; 

2) vaalikuori on avonainen taikka siihen 
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on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai 
muu asiaton merkintä; 

3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epä
selvä, ettei varmasti voida vakuuttua, onko 
äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, 
tai päätellä, kuka on äänestänyt; taikka 

4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 
55 .. §:ssä tarkoitetun henkilön nimikirjoitus. 

Aänetyksen huomioon ottamatta jättämi
sestä on tehtävä merkintä kokouksessa pidet
tävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huo
mioon ottamatta jätetty vaalikuori lähetekir
jeineen ja -kuorineen. 

Jos lähetekirje, jossa ei ole lähetekirjeen 
kuittausmerkintää, ja siihen liitetty vaali
kuori voidaan hyväksyä, äänioikeusrekiste
riin merkitään, että lähetekirjeessä mainittu 
henkilö on käyttänyt äänioikeuttaan. Jos hy
väksyminen tapahtuu myöhemmin kuin 4. 
päivänä ennen vaalipäivää kello 19, merkin
tä lähetekirjeessä mainitun henkilön äänestä
misestä tehdään oikeusministeriön määrää
mällä tavalla lisäksi vaaliluetteloon. Jos kun
nan keskusvaalilautakunnalle on 72 §:n 3 
momentin mukaisesti erityisestä syystä toi
mitettu äänioikeusrekisteristä heti sen tultua 
lainvoimaiseksi tulostetut vaaliluettelot, mer
kintä tehdään ainoastaan vaaliluetteloon. 

Sen jälkeen kun ennakkoäänestysasiakirjat 
on tarkastettu, hyväksyttyjen vaalikuorten 
lukumäärä sekä äänioikeusrekisteriin tai vaa
liluetteloon äänestäneiksi merkittyjen luku
määrä lasketaan ja saadut luvut merkitään 
pöytäkirjaan. Hyväksytyt vaalikuoret on lä
hetekirjeistä erotettuina säilytettävä avaa
mattomina varmassa tallessa. 

65 § 

V aalikuorten toimittaminen 
v aalip iirilautak unnalle 

Muissa kuin kunnallisvaaleissa kunnan 
keskusvaalilautakunnan on laitettava hyväk
sytyt vaalikuoret kestävään päällykseen, joka 
sinetöidään oikeusministeriön määräämällä 
tavalla ja johon merkitään vaalipiirilautakun
nan osoite, lähetyksen sisältö ja lähettäjä. 
Lähetys on kiireellisesti toimitettava vaalipii
rilautakunnalle sen määräämällä tavalla. 

Jos kunnan keskusvaalilautakunnalle ei ole 
toimitettu vaalikuoria, jotka olisi lähetettävä 
vaalipiirilautakunnalle, siitä on ilmoitettava 
vaalipiirilautakunnalle. 

66 § 

V aalileimasim ien palauttaminen 

Ennakkoäänestyksen päätyttyä vaalilei
masimet palautetaan kunnassa olevista en
nakkoäänestyspaikoista kunnan keskusvaali
lautakunnalle. Ulkomailla olevien ennakko
äänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden käytös
sä olleet vaalileimasimet palautetaan ulko
asiainministeriölle, joka toimittaa ne Helsin
gin kaupungin keskusvaalilautakunnalle. 

67 § 

Muutoksenhakukielto ennakkoäänestystä 
koskevassa asiassa 

Tässä luvussa tarkoitettuun vaalivi
ranomaisen päätökseen ei saa erikseen ha
kea muutosta. 

6 luku 

Vaalipäivän äänestys 

68 § 

Vaalipäivän äänestyksen toimittaminen 

Vaalipäivän äänestys toimitetaan yhtäai
kaisest.i jokaisessa kunnassa äänestysalueit
tain. Aänioikeutettu saa äänestää vain siinä 
äänestysalueessa, joka on merkitty äänioi
keusrekisteriin hänen kohdalleen. 

Äänestyksen järjestämisestä kullakin ää
nestysalueella huolehtii vaalilautakunta. 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on saatet
tava vaalipäivä ja äänestysalueiden äänestys
paikat tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan il
moitukset saatetaan tiedoksi. 

Vaalipäivästä säädetään II osassa. 

69 § 

Äänestysaika 

Vaalipäivän äänestys aloitetaan kello 9, ja 
sitä jatketaan yhtäjaksoisesti kello 20:een. 

Kaikilla niillä äänestäjillä, jotka ovat en
nen kello 20:tä tulleet saapuville odottamaan 
äänestysvuoroaan, on oikeus äänestää. Odo
tustila on suljettava kello 20. Sulkemisesta 
on sitä ennen ilmoitettava saapuville tulleille 
äänestäjille. 
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70 § 

Äänestyspaikka 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on huo
lehdittava siitä, että vaalipäivän äänestystä 
varten on kullakin äänestysalueella äänestys
paikka, jota varten kunnan on annettava 
käY.tettäväksi sopiva huoneisto ja kalusto. 

Aänestyspaikalla tulee olla riittävästi tilaa 
myös niitä äänestäjiä varten, jotka odottavat 
vuoroaan päästäkseen vaalihuoneeseen ää
nestämään. 

71 § 

Valmistavat toimenpiteet 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on ryh
dyttävä kaikkiin vaalipäivän äänestyksen 
toimittamista varten tarpeellisiin toimenpitei
siin ja siinä tarkoituksessa muun ohella huo
lehdittava siitä, että jokaisella vaalilautakun
nalla on äänestyspaikalla käytettävänään: 

1) sellaiset äänestyskopit äänestysmerkin
nän tekemistä varten, jotka turvaavat vaa
lisalaisuuden säilymisen; 

2) tarpeellinen määrä 52 §:ssä tarkoitettuja 
äänestyslippuja, 53 §:ssä tarkoitettuja vaali
leimasimia ja lomakkeita 80 §:ssä tarkoitet
tua vaalipöytäkirjaa varten; 

3) ehdokaslistojen yhdistelmiä tai presi
dentinvaalin ehdokasluetteloita, jotka asete
taan nähtäviksi vaalihuoneeseen, odotusti
laan ja jokaiseen äänestyskoppiin; 

4) sinetöimisvälineet; 
5) vaaliluettelo; sekä 
6) vaaliuurna. 
Oikeusministeriö huolehtii äänestyslippu

jen, vaalipöytäkirjaa varten tarvittavien lo
makkeiden, sinetöimisvälineiden ja tarvitta
essa myös vaaliuurnien toimittamisesta vaa
lilautakunnille. 

72§ 

Vaaliluettelot ja niiden toimittaminen 

Ennakkoäänestyksen päätyttyä oikeusmi
nisteriö huolehtii siitä, että äänioikeusrekis
teristä tulostetaan alkaen 4. päivänä ennen 
vaalipäivää kello 19 vaaliluettelot äänestys
alueittain ja että luettelot toimitetaan kuntien 
keskusvaalilautakunnille hyvissä ajoin ennen 
vaalipäivää. Ministeriö voi määrätä, että kes
kusvaalilautakunta tulostaa vaaliluettelot 

kunnan äänestysalueiden osalta. Ministeriö 
voi myös määrätä, että vaaliluetteloissa ole
vat tiedot toimitetaan keskusvaalilautakun
nalle konekielisinä. 

Vaaliluetteloihin otetaan vain ne henkilöt, 
jotka äänioikeusrekisteriin tehtyjen merkintö
jen mukaan eivät ole käyttäneet äänioi
keuttaan ennakkoäänestyksessä. Vaaliluette
lot tulostetaan äänestysalueittain henkilöiden 
nimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä tai 
oikeusministeriön määräämällä tavalla. Vaa
liluetteloissa ovat otsikkotietaina eduskunta
vaaleissa, presidentinvaalissa ja europarla
menttivaaleissa vaalipiiri ja kaikissa vaaleis
sa kunta ja äänestysalue sekä jokaisesta hen
kilöstä hänen täydellinen nimensä ja henki
lötunnuksensa. 

Oikeusministeriö voi tarvittaessa erityises
tä syystä määrätä, että vaaliluettelot tuloste
taan äänioikeusrekisteristä heti rekisterin 
tultua lainvoimaiseksi ja että ne viipymättä 
toimitetaan asianomaiselle kunnan keskus
vaalilautakunnalle. 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on huo
lehdittava siitä, että vaaliluettelot ovat ennen 
vaalipäivän äänestyksen alkamista vaalilauta
kuntien käytettävissä. Vaaliluettelot eivät ole 
julkisia ennen kuin vaalitoimitus on päätty
nyt. 

73 § 

Järjestys äänestyspaikalla 

Äänestyspaikalla taikka sen välittömässä 
läheisyydessä ei saa äänestysaikana pitää 
puheita, julkipanna tai jakaa painettuja tai 
kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan 
vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien 
va4.livapauteen. 

Aänestys on järjestettävä siten, että vaa
lisalaisuus säilyy. Saapuvilla olevien on nou
datettava vaalilautakunnan järjestyksen yllä
pitämiseksi ja äänestyksen häiriöttämän ku
lun turvaamiseksi antamia määräyksiä. 

74 § 

Avustaja 

Jokaisella äänestyspaikalla tulee olla saa
puvilla vaalilautakunnan nimeämä, asianmu
kaisin tunnusmerkein tai -merkinnöin osoi
tettu vaaliavustaja, joka äänestäjän pyynnös-
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tä avustaa häntä merkinnän tekemisessä ää
ne~.tyslippuun. 

Aänestäjällä, joka haluaa käyttää vaali
lautakunnan jäsentä avustajana äänestysmer
kinnän tekemisessä, on siihen oikeus, jollei 
se viivytä äänestystä. 

Henkilö, jonka kyky tehdä äänestysmer
kintä on oleellisesti heikentynyt, saa käyttää 
äänestysmerkinnän tekemisessä apuna valit
semaansa avustajaa. 

Henkilö, joka on ehdokkaana asianomai
sissa vaaleissa, ei saa olla vaaliavustajana 
eikä äänestäjän valitsemana avustajana. 

Avustaja on velvollinen tunnollisesti täyt
tämään äänestäjän osoitukset sekä pitämään 
salassa äänestyksen yhteydessä saamansa 
tiedot. 

75 § 

Vaalipäivän äänestyksen aloittaminen 

Vaalipäivän äänestyksen alkaessa vaali
lautakunnan puheenjohtajan tai varapuheen
johtajan on näytettävä läsnä oleville äänestä
jille, että vaaliuuma on tyhjä, sekä sen jäl
keen suljettava uuma oikeusministeriön mää
räämällä tavalla ja avattava päällys, jossa 
vaalilautakunnalle lähetetyt äänestysliput 
ovat. V aaliuumaa ei saa avata sen jälkeen, 
kun se on vaalipäivän äänestyksen alkaessa 
suljettu ennen kuin äänestyksen päätyttyä 
ryhdytään laskemaan ääniä. 

76 § 

Äänestämään ilmoittautuminen 

Äänestäjän on ilmoittauduttava äänestys
alueensa äänestyspaikassa vaalilautakunnalle, 
jonka tulee huolehtia siitä, ettei äänestäjä saa 
äänestää ennen kuin hänet on todettu äänioi
keytetuksi. 

Aänestäjä on velvollinen esittämään vaali
lautakunnalle selvityksen henkilöllisyydes
tään. 

77§ 

Äänestäminen vaalipäivänä 

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen vaa
lipiirin, kunnan tai vaalialueen ehdokaslisto
jen yhdistelmässä olevaa ehdokasta, jossa 
äänestäjä on asianomaisissa vaaleissa merkit-

ty äänioikeutetuksi. Jos europarlamenttivaa
leissa on laadittu yksi sisällöltään saman
lainen ehdokaslistojen yhdistelmä kaikkia 
vaalialueita varten, äänestäjällä on oikeus 
äänestää siinä olevaa ehdokasta. Presidentin
vaalissa äänestäjällä on oikeus äänestää pre
sidentinvaalin ehdokasluettelossa olevaa eh
do\\asta. 

Aänestäjän on niin selvästi merkittävä ää
nestyslippuun sen ehdokkaan numero, jonka 
hyväksi hän antaa äänensä, ettei voi syntyä 
epätietoisuutta siitä, ketä ehdokasta hän tar
koittaa. Merkintä on tehtävä äänestyskopissa 
siten, että vaalisalaisuus säilyy. 

78§ 

Äänestämisen päättäm istoim et 

Äänestäjän, joka on tehnyt merkintänsä 
äänestyslippuun, on annettava äänestyslippu 
taitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi. 
Leima on lyötävä ke~l<:elle taitetun äänestys
lipun kääntöpuolta. Aänestäjän on sen jäl
keen pantava äänestyslippu vaaliuumaan. 

Vaalilautakunta tekee vaaliluetteloon mer
kinnän siitä, että äänestäjä on käyttänyt ää
nioikeuttaan. Merkintä tehdään kuitenkin ää
nioikeusrekisteriin silloin, kun se on vaali
lautakunnan käytettävissä. 

79 § 

Vaalipäivän äänestyksen päättäminen ja 
alustava ääntenlaskenta 

Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai vara
puheenjohtajan julistettua vaalipäivän äänes
tyksen päättyneeksi otetaan äänestysliput 
viipymättä vaaliuumasta ja lasketaan niiden 
lukumäärä. Samoin lasketaan niiden henki
löiden lukumäärä, jotka vaaliluetteloon tai 
äänioikeusrekisteriin tehtyjen merkintöjen 
mukaan ovat käyttäneet äänioikeuttaan vaali
päivänä. 

Kun äänestyslippujen lukumäärä on lasket
tu, vaalilautakunta tarkastaa äänestysliput. 
Ne äänestysliput, jotka on katsottava mltät
tömiksi, erotetaan eri ryhmäksi. Jäljellä ole
vat liput jaotellaan siten, että kunkin ehdok
kaan hyväksi annetut liput ovat omana ryh
mänään. Kussakin ryhmässä olevien äänes
tyslippujen lukumäärä lasketaan (alustava 
ääntenlaskenta). 

Vaalilautakunnan on suoritettava äänestys-
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lippujen jaotteleminen ja laskeminen keskey
tyksettä loppuun. 

Sen jälkeen kun alustava ääntenlaskenta 
on suoritettu, laitetaan äänestysliput, jaotel
tuina 2 momentin mukaisesti, kestävään 
päällykseen, joka suljetaan huolellisesti sine
töimällä se oikeusministeriön määräämällä 
tavalla. Päällykseen merkitään 82 §:n 1 mo
mentissa tarkoitetun vastaanottajan osoite, 
lähetyksen sisältö ja lähettäjä. 

80 § 

Vaalipöytäkirja 

Vaalilautakunnan on määrättävä yksi jä
senistään pitämään vaalipöytäkirjaa, johon 
merkitään: 

1) päivä sekä kellonajat, jolloin vaalipäi
vän äänestys alkoi ja julistettiin päättyneek
si; 

2) läsnä olleet vaalilautakunnan jäsenet; 
3) vaaliavustajat ja äänestäjien itsensä va

litsemat avustajat; 
4) äänestäneiden lukumäärä; 
5) annettujen äänestyslippujen kokonais

määrä ja niiden lukumäärä kussakin ryhmäs
sä, joihin ne 79 §:n 2 momentin mukaisesti 
on jaoteltu; 

6) päivä ja kellonaika, jolloin äänestysli
put suljettiin päällykseen; sekä 

7) äänestyslippuja jaoteltaessa ja lasketta
essa saapuvilla olleet puolueiden, valitsijayh
distysten ja yhteislistojen vaaliasiamiehet tai 
heidän valtuuttamansa henkilöt sekä muut 
läsnä olleet henkilöt, joilla on ollut siihen 
oikeus. 

Pöytäkirjaan merkitään kunnallisvaaleissa 
myös ne kunnan keskusvaalilautakunnan 
jäsenet, jotka ovat tuoneet äänestyspaikkaan 
vaalikuoret niiden vähäisen määrän vuoksi 
sen mukaisesti kuin 87 §:ssä säädetään, sekä 
heidän tuomiensa vaaliuumaan pantujen ää
nestyslippujen lukumäärä. 

Pöytäkirjaan on liitettävä vaalilautakunnal
le annetut 1 momentin 7 kohdassa tarkoitet
tujen vaaliasiamiesten valtuuttamien henki
löiden valtakirjat 

Lopuksi pöytäkirja luetaan julki, tarkaste
taan ja varustetaan vaalilautakunnan puheen
johtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään 
yhden muun jäsenen allekirjoituksin sekä 
suljetaan liitteineen päällykseen, johon mer
kitään 82 §:n 1 momentissa tai 83 §:n 2 mo
mentissa tarkoitetun vastaanottajan osoite, 
lähetyksen sisältö ja lähettäjä. 

81 § 

Tiedottaminen alustavan ääntenlaskennan 
tuloksesta 

Vaalipiirilautakunnat ja kunnan keskusvaa
lilautakunnat ja vaalilautakunnat tiedottavat 
alustavan ääntenlaskennan tuloksesta oikeus
ministeriön määräämällä tavalla. 

82 § 

Äänestyslippujen ja vaalipöytäkirjan 
toimittaminen vaalilautakunnista 

Vaalilautakunnan puheenjohtajan tai vara
puheenjohtajan ja yhden muun jäsenen on 
yhdessä viipymättä vietävä äänestysliput si
sältävä lähetys ja vaalipöytäkirjan sisältävä 
lähetys kunnallisvaaleissa kunnan keskusvaa
lilautakunnalle ja muissa vaaleissa vaalipiiri
lautakunnalle. 

Vaalipiirilautakunta ja kunnan keskusvaa
lilautakunta voivat määrätä myös lähetysten 
muunlaisesta toimittamisesta. 

83 § 

Pienten äänestysalueiden äänestysliput 

Jos äänioikeusrekisterissä kunnan jonkin 
äänestysalueen kohdalla on vähemmän kuin 
120 äänioikeutettua, kunnan keskusvaali
lautakunnan on vaalisalaisuuden turvaami
seksi hyvissä ajoin ennen vaaleja määrättävä, 
että tällaisen äänestysalueen ja kunnan jon
kin toisen äänestysalueen äänestyslippuja ei 
tarkasteta vaalilautakunnassa vaan kunnan 
keskusvaalilautakunnassa. Keskusvaalilauta
kunnan on muissa kuin kunnallisvaaleissa 
ilmoitettava viipymättä päätöksestään vaali
piirilautakunnalle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen äänes
tysalueiden vaalilautakuntien on sen jälkeen, 
kun äänestysliput vaalisalaisuus säilyttäen on 
otettu vaaliuumasta ja niiden lukumäärä las
kettu, suljettava äänestysliput kestävään 
päällykseen oikeusministeriön määräämällä 
tavalla. Päällykseen merkitään kunnan kes
kusvaalilautakunnan osoite, lähetyksen sisäl
tö ja lähettäjä. Lähetys toimitetaan viipymät
tä keskusvaalilautakunnalle. Vaalipöytäkir
jaan tehdään menettelystä johtuvat merkin
nät. 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipy
mättä vaalisalaisuus säilyttäen yhdistettävä 1 
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momentissa tarkoitetuilta vaalilautakunnilta 
saamansa äänestysliput ja laskettava niiden 
lukumäärä. Sen jälkeen äänestysliput on tar
kastettava ja laskettava. Tästä on laadittava 
tarpeelliset tiedot sisältävä pöytäkirja, joka 
on liitettävä yhteen mainittujen äänestysalu
eiden vaalipöytäkirjojen kanssa. Muissa kuin 
kunnallisvaaleissa äänestysliput on suljettava 
päällykseen siten kuin 79 §:n 4 momentissa 
säädetään ja äänestysliput ja pöytäkirjat si
sältävät lähetykset on toimitettava vaalipiiri
lautakunnalle sen määräämällä tavalla. 

84 § 

Muutoksenhakukielto vaaliviranomaisen 
päätökseen 

Tässä luvussa tarkoitettuun vaalivi
ranomaisen päätökseen ei saa erikseen ha
kea muutosta. 

?luku 

Vaalien tuloksen laskenta ja vahvistaminen 

85 § 

Tuloksen laskennasta vastaavat viranomaiset 

Ennakkoäänestyksessä annettujen äänes
tyslippujen laskennasta ja vaalipäivän äänes
tyksessä annettujen äänestyslippujen tarkas
tuslaskennasta huolehtii kokouksissaan: 

1) eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa 
ja europarlamenttivaaleissa vaalipiirilauta
kunta; 

2) kunnallisvaaleissa kunnan keskusvaali
lautakunta. 

86 § 

Äänestyslipun mitättömyys 

Äänestyslippu on mitätön, jos: 
1) vaalikuoressa on useampi tai muutakin 

kuin yksi äänestyslippu; 
2) vaalikuori on avonainen taikka siihen 

on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai 
muu asiaton merkintä; 

3) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin 
oikeusministeriön painattamaa äänestyslip
pua; 

4) äänestyslippua ei ole leimattu; 

5) ehdokkaan numero on merkitty siten, 
ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tar
koittaa; 

6) äänestyslippuun on kirjoitettu äänestä
jän nimi tai erityinen tuntomerkki taikka 
siihen on tehty muunlainen asiaton merkintä; 
taikka 

7) äänestyslipulla on eduskuntavaaleissa 
äänestetty ehdokasta, joka on asetettu ehdok
kaaksi kahdessa tai useammassa vaalipiiris
sä. 

Asiattornana ei pidetä äänestyslippuun teh
tyä merkintää, joka ainoastaan selventää, 
ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut ää
nestää. 

87 § 

Ennakkoäänten laskenta 

Ennakkoäänestyksessä annettujen vaali
kuorissa olevien äänestyslippujen tarkasta
minen voidaan aloittaa vaalipäivänä aikaisin
taan kello 15 tai erityisestä syystä lautakun
nan harkinnan mukaan aikaisemminkin, kui
tenkin aikaisintaan kello 12. Mitättömät ää
nestysliput erotetaan eri ryhmäksi. Muut 
äänestysliput jaotellaan siten, että kunkin eh
dokkaan hyväksi annetut liput ovat omana 
ryhmänään. Kussakin ryhmässä olevien ää
nestyslippujen lukumäärä lasketaan. 

Jos hyväksyttyjä vaalikuoria on kunnallis
vaaleissa enintään 25, on kunnan keskusvaa
lilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheen
johtajan ja yhden muun jäsenen yhdessä vie
tävä vaalikuoret avaamattomina ennen vaali
päivän äänestyksen päättymistä johonkin 
kunnassa olevaan äänestyspaikkaan, jossa 
vaalikuoret on avattava ja äänestysliput vaa
lisalaisuus säilyttäen taitettuina pudotettava 
vaaliuumaan. 

88 § 

Äänten tarkastuslaskenta 

Vaalien jälkeisenä päivänä kello 9 on ryh
dyttävä tarkastamaan vaalipäivän äänestyk
sessä annettuja äänestyslippuja sekä vaali
lautakuntien ja 83 §:n 3 momentissa tarkoi
tettu ja kunnan keskusvaalilautakuntien las
kelmia. Tarkastuslaskennassa on päätettävä, 
mitkä äänestysliput on luettava ehdokkaiden 
hyväksi ja mitkä äänestysliput on mitättömi-
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nä jätettävä huomioon ottamatta. 
Kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänes

tyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä annetut 
hyväksytyt äänet on laskettava yhteen. 

89 § 

Ehdokkaiden saamien äänimäärien laskemi
nen yhteen 

Ehdokkaiden saarnat äänimäärät lasketaan 
yhteen siten, että samaan vaaliliittoon kuulu
vien puolueiden ehdokkaiden äänimäärät 
tulevat vaaliliiton hyväksi, vaaliliittoon kuu
lumattoman puolueen ehdokkaiden äänimää
rät puolueen hyväksi ja yhteislistaan kuulu
vien valitsijayhdistysten ehdokkaiden ääni
määrät yhteislistan hyväksi. 

Jos käy ilmi, että ehdokas ei ole vaalikel
poinen tai on kuollut taikka on europarla
menttivaaleissa asetettu ehdokkaaksi samois
sa vaaleissa myös muussa Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa, tulevat sellaisen ehdokkaan 
saarnat äänet kuitenkin sen vaaliliiton, puo
lueen tai yhteislistan hyväksi, johon ehdokas 
kuuluu. 

90 § 

Vaalien tuloksen laskentatapa 

Vaaliliittoon kuulumattomaan puolueeseen 
ja kuhunkin yhteislistaan kuuluvien ehdok
kaiden keskinäinen järjestys puolueessa tai 
yhteislistassa määräytyy heidän saamiensa 
henkilökohtaisten äänimäärien mukaan. Täs
sä järjestyksessä ehdokkaille annetaan ver
tausluvut siten, että kunkin puolueen tai yh
teislistan ensimmäinen ehdokas saa vertaus
luvukseen puolueen tai yhteislistan hyväksi 
annettujen äänten koko lukumäärän, toinen 
puolet siitä, kolmas kolmanneksen, neljäs 
neljänneksen ja niin edelleen. 

Vaaliliittoon kuuluvien puolueiden ehdok
kaiden keskinäinen järjestys määräytyy puo
lueesta riippumatta heidän saamiensa henki
lökohtaisten äänimäärien mukaan. Tässä jär
jestyksessä ehdokkaille annetaan vertauslu
vut siten, että ensimmäinen ehdokas saa ver
tausluvukseen vaaliliiton hyväksi annettujen 
äänten koko lukumäärän, toinen puolet siitä, 
kolmas kolmanneksen, neljäs neljänneksen 
ja niin edelleen. 

Yhteislistaan kuulumattoman valitsijayh-

distyksen ehdokkaan vertauslukuna on hänen 
saamansa äänimäärä. 

91 § 

Arvan käyttö 

Jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä 
suuret, niiden keskinäinen järjestys ratkais
taan arpomalla. 

92 § 

Vaalien tuloksen määrääminen 
eduskuntavaaleissa ja kunnallisvaaleissa 

Vaalien tuloksen määräämiseksi eduskun
tavaaleissa ja kunnallisvaaleissa kirjoitetaan 
kaikkien ehdokkaiden nimet heidän vertaus
lukujensa suuruuden mukaiseen järjestykseen 
ja kunkin ehdokkaan nimen kohdalle merki
tään hänen vertauslukunsa. Tästä nimisarjas
ta valitaan sarjan alusta alkaen niin mon
ta ehdokasta, kuin vaalipiirissä on valittava 
edustajia tai kunnassa valtuutettuja. 

93 § 

Kansanedustajien varaedustajat 

Kansanedustajan varaedustaja määrätään 
siten, että varaedustajaksi tulee ensimmäinen 
valitsematta jäänyt ehdokas siitä puolueesta 
tai yhteislistasta taikka, jos on muodostettu 
vaaliliitto, ensimmäinen valitsematta jäänyt 
ehdokas siitä vaaliliitosta, johon valittu kuu
lui. 

Jollei edustajalle muutoin saada vara
edustajaa, varaedustajaksi tulee se valitse
matta jäänyt ehdokas, jonka nimi on en
simmäisenä 92 §:ssä tarkoitetussa nimisar
jassa. 

Jos varaedustaja tulee edustajaksi tai muu
toin poistuu, vaalipiirilautakunnan tulee 
määrätä edustajalle uusi varaedustaja noudat
taen, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään. 

Jos Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä 
edustajanpaikka tulee avoimeksi eikä 1 tai 2 
momentissa tarkoitettua varaedustajaa ole, 
vaalipiirissä on viipymättä toimitettava uudet 
eduskuntavaalit. Oikeusministeriö määrää 
vaalien ajan ja kuuluttaa sen. Ennakkoäänes
tys toimitetaan vain Ahvenanmaan maakun
nan vaalipiirissä. 



88 HE 48/1998 vp 

94 § 

Varavaltuutetut 

Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten 
kuin kuntalain 11 §:ssä säädetään. 

Jos valtuuston toimikauden aikana vara
valtuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan 
keskusvaalilautakunnan on valtuuston pu
heenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia 
varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaises
ti. 

Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada 
täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännös
ten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä va
jaaksi. 

95 § 

Eduskuntavaalien tuloksen vahvistaminen ja 
julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen 

Vaalipiirilautakunta vahvistaa vaalien tu
loksen 3. päivänä vaalipäivän jälkeen kello 
18 aloitettavassa kokouksessaan. 

Vaalipiirilautakunnan on julkaistava vaali
en tulos valitusosoituksineen tiedoksipanolla 
lautakunnassa ja ilmoitettava tiedokstpanos
saan myös, kuka on kunkin valitun vara
edustaja, sekä laadittava viipymättä kullekin 
valitulle valtakirja ja toimitettava valtakirjat 
viipymättä eduskuntaan annettaviksi valituil
le. 

Vaalipiirilautakunnan tulee heti antaa tieto 
vaalin tuloksesta oikeusministeriölle sen 
määräämällä tavalla sekä lisäksi lääninhal
litukselle ja vaalipiirin kuntien keskusvaa
lilautakunnille sekä ilmoitettava tulos ja va
littujen vertausluvut ja äänimäärät niitä puo
lueita edustavissa, vaalipiirissä eniten le
viävissä sanomalehdissä, joista ehdokkaita 
on valittu. 

96 § 

Kunnallisvaalien tuloksen vahvistaminen ja 
julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen 

Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa 
vaalien tuloksen 3. päivänä vaalipäivän jäl
keen kello 18 aloitettavassa kokouksessaan. 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on vii
pymättä: 

1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen 
sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kun
nan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 

seitsemän päivän ajaksi; 
2) annettava luettelo valtuutetuiksi vali

tuista ja heidän varajäsenistään valtuustolle 
ja tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan 
ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi; sekä 

3) annettava tieto vaalien tuloksesta oi
keusministeriölle sen määräämällä tavalla. 

97 § 

Presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja 
koskevat säännökset 

Ehdokkaiden saamien äänimäärien laske
misesta presidentinvaalissa ja europarla
menttivaaleissa sekä näiden vaalien tuloksen 
laskentatavasta, määräämisestä, vahvistami
sesta ja julkaisemisesta sekä siitä tiedottami
sesta säädetään II osassa. 

98 § 

Europarlamentin jäsenen varajäsen 

Euroopan parlamentin jäseneksi valitun 
varajäsenen määräämisestä on soveltuvin 
osin voimassa, mitä kansanedustajan vara
edustajasta 93 §:ssä säädetään. Jos puolueen, 
vaaliliiton tai yhteislistan ehdokkaat on ase
tettu vaalialueittaisesti, on varajäsenen, jos 
se on mahdollista, oltava samalta vaalialu
eelta. 

99 § 

Vaalien tuloksen merkitseminen pöytäkir
jaan 

Kun vaalien tulos on vahvistettu, tuloksen 
vahvistavan viranomaisen on pöytäkirjassa 
mainittava sekä valitut henkilöt että ne, jotka 
edustajanpaikan joutuessa avoimeksi vara
edustajina tulevat valittujen tilalle tai jotka 
on valittu varavaltuutetuiksi. 

Kukin valittu merkitään pöytäkirjaan il
moittamalla hänen nimensä ja arvonsa, 
ammattinsa tai toimensa sekä, kunnallisvaa
leja lukuun ottamatta, kotikuntansa samoin 
kuin hänen saamansa vertausluku ja ääni
määrä. 

100 § 

Asiakirjojen ja tarvikkeiden säilyttäminen 

Jos äänestyslippujen laskenta tai käsittely 
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keskeytetään, kaikki äänestysliput ja laskel
mat on säilytettävä siten, ettei kukaan ulko
puolinen saa niitä käsiinsä. 

Vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen 
äänestysliput ja kappale ehdokaslistojen yh
distelmää tai presidentinvaalin ehdokasluet
teloa on pantava päällykseen, joka sinetöi
dään oikeusministeriön määräämällä tavalla. 
Ne on säilytettävä, kunnes lähinnä seuraavat 
vastaavat vaalit on toimitettu. Laskelmat on 
säilytettävä pöytäkirjan liitteenä. Hallussaan 
olevat asiakirjat ja vaaleissa käytetyt tarvik
keet vaalipiirilautakunnan on luovutettava 
lääninhallitukselle säilytettäviksi. 

8 luku 

Muutoksenhaku 

101 § 

Valituksen kohde 

Päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvis
tettu, saa hakea muutosta valittamalla sen 
mukaan kuin tässä luvussa säädetään. 

Presidentinvaalin ensimmäisen ja toisen 
vaalin tuloksen vahvistamista koskeviin pää
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

102§ 

Valitusoikeus ja valitusperusteet 

Valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oi
keutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaa
leissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja eh
dokashakemuksen antaneella puolueella ja 
yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on 
lainvastainen. 

Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä pe
rusteella, että vaalit on toimitettu virheeili
sessä järjestyksessä ja että se on saattanut 
vaikuttaa vaalien tulokseen: 

1) jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai 
kunnassa taikka asianomaisella vaalialueelia 
äänioikeutettu henkilö; ja 

2) kunnallisvaaleissa kunnan jäsen. 

103 § 

Valituksen tekeminen ja käsittely 

Valitus tehdään toimivaltaiselle lääninoi-
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keudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaa
lien tulos on julkaistu. Europarlamenttivaa
leissa valitus tehdään kuitenkin aina Uu
denmaan lääninoikeudelle. 

Valitusmenettelystä ja valituksen käsitte
lystä on muutoin voimassa, mitä hallinto
lainkäyttölaissa säädetään. 

Valitus on käsiteltävä kiireellisesti. 

104 § 

Valitusviranomaisen päätös 

Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpi
de on ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on 
ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulok
seen, vaalit on määrättävä uusittaviksi asian
omaisessa vaalipiirissä tai kunnassa taikka 
europarlamenttivaaleissa koko maassa, jollei 
vaalien tulos ole oikaistavissa. 

Jos vaalipiirilautakunta tai kunnan keskus
vaalilautakunta on vaalien tulosta laskiessaan 
tai vahvistaessaan menetellyt lainvastaisesti 
ja lainvastaisuus on vaikuttanut vaalien tu
lokseen, vaalien tulosta on oikaistava. 

105 § 

Päätöksen tiedoksianto 

Eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaa
leissa lääninoikeuden päätöksestä on annetta
va tieto valittajalle, asianomaiselle vaalipiiri
lautakunnalle, puolueiden ja yhteislistojen 
vaaliasiamiehille sekä oikeusministeriölle. 
Lisäksi päätöksestä on viipymättä koulutetta
va yleisradiotoimintaa harjoittavan laitoksen 
lähetyksessä, jos päätöksellä on määrätty 
vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusitta
viksi. 

Kunnallisvaaleissa lääninoikeuden päätök
sestä on annettava tieto valittajalle, kunnan
hallitukselle ja kunnan keskusvaalilautakun
nalle, puolueiden ja yhteislistojen vaaliasia
miehille sekä, jos päätöksellä on määrätty 
vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusitta
viksi, oikeusministeriölle. Kunnan keskus
vaalilautakunnan on saatettava lääninoikeu
den päätös viipymättä tiedoksi myös kunnan 
jäsenille asettamalla päätös seitsemän päivän 
ajaksi nähtäväksi kunnan julkisten kuulutus
ten ilmoitustaululle. 



90 HE 48/1998 vp 

106 § 

Jatkovalitus 

Lääninoikeuden päätöksestä saa valittaa 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. 

Jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos 
oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, valitusoi
keus on 102 §:ssä mainituilla sekä kunnallis
vaaleissa myös kunnanhallituksella. Niiden, 
jotka eivät ole saaneet päätöstä erikseen tie
doksi, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
silloin, kun päätöksestä ensimmäistä kertaa 
kuulutettiin yleisradiotoimintaa harjoittavan 
laitoksen lähetyksessä tai kun päätös asetet
tiin nähtäväksi kunnan julkisten kuulutusten 
ilmoitustaululle. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 
tiedoksi antamisesta ja kuuluttamisesta on 
voimassa, mitä lääninoikeuden päätöksestä 
105 §:ssä säädetään. 

107 § 

Valituksen johdosta uusittavat vaalit 

Jos vaalit valituksen johdosta määrätään 
uusittaviksi, on uusittavien vaalien vaalipäi
vä: 

1) eduskuntavaaleissa ja europarlamentti
vaaleissa ensimmäisenä sunnuntaina 50 päi
vän kuluttua siitä, kun valitusviranomaisen 
päätös on saanut lainvoiman; 

2) kunnallisvaaleissa kunnan keskusvaali
lautakunnan määräämänä sunnuntaina. 

Uusittavien vaalien toimittamisesta huo
lehtivat samat vaaliviranomaiset kuin kumo
tuissa vaaleissa. Jos kunnan keskusvaali
lautakunnan toimikausi on kuitenkin jo päät
tynyt, vaalien toimittamisesta huolehtii sen 
sijaan tullut keskusvaalilautakunta. 

Uusittavissa vaaleissa noudatetaan samaa 
äänestysaluejakoa sekä käytetään samaa lain
voimaista äänioikeusrekisteriä ja samaa eh
dokaslistojen yhdistelmää kuin kumotuissa 
vaaleissa, jollei valitusviranomainen päätök
sessään toisin määrää. Väestörekisterikeskus 
huolehtii siitä, että äänioikeusrekisteriin ote
tuille lähetetään uusi ilmoituskortti. Ennak
koäänestys toimitetaan vain siinä vaalipiiris
sä tai kunnassa, jota määräys vaalien uusi
misesta koskee. Uusittavien vaalien toimitta
misesta on muutoin soveltuvin osin voimas
sa, mitä varsinaisista vaaleista säädetään. 

Kumotuissa vaaleissa valituiksi tulleet 
edustajat tai valtuutetut pysyvät toimissaan, 
kunnes uusittavien vaalien tulos on vahvis
tettu. 

Uusittavien eduskuntavaalien tuloksesta on 
heti ilmoitettava eduskunnalle ja uusittavien 
kunnallisvaalien tuloksesta asianomaisen 
kunnan valtuustolle. 

II OSA 

V AALIKOHTAISET SÄÄNNÖKSET 

9 luku 

Eduskuntavaalit 

Eduskuntavaalien ajankohta 

108 § 

Vaalipäivä 

Eduskuntavaalien vaalipäivä on maalis
kuun kolmas sunnuntai. 

Jos tasavallan presidentti on määrännyt 
toimitettaviksi uudet eduskuntavaalit, näiden 
vaalien vaalipäivä on, sen mukaan kuin pre
sidentti määrää, aikaisintaan ensimmäisenä 
sunnuntaina 50 päivän kuluttua ja viimeis
tään ensimmäisenä sunnuntaina 75 päivän 
kuluttua siitä, kun määräys uusien vaalien 
toimittamisesta julkaistiin. 

Kun tasavallan presidentti on antanut mää
räyksen uusien vaalien toimittamisesta, siitä 
on viipymättä tiedotettava sen lisäksi, mitä 
68 §:n 3 momentissa säädetään, ainakin 
Suomen diplomaattisissa ja lähetetyn konsu
lin johtamissa edustustoissa julkipantavin 
ilmoituksin ja tarvittaessa muullakin sopival
la tavalla. 

Ehdokasasettelua koskevat yleiset 
säännökset 

109 § 

Oikeus asettaa ehdokkaita 

Eduskuntavaaleissa voivat ehdokkaita aset
taa: 

1) puolueet; 
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2) äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet 
valitsijayhdistyksen. 

Ehdokkaita asetettaessa kahdella tai 
useammalla puolueella on oikeus yhtyä vaa
liliitoksi sopimaila siitä keskenään. Kahdella 
tai useammalla valitsijayhdistyksellä on oi
keus vastaavalla tavalla muodostaa yhteislis
ta. 

110§ 

Ehdokkaiden enimmäismäärä 

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla 
voi olla kussakin vaalipiirissä enintään 14 
ehdokasta kansanedustajiksi. Jos vaalipiiristä 
valitaan enemmän kuin 14 kansanedustajaa, 
ehdokkaita voi kuitenkin olla enintään niin 
monta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia. 

111 § 

Ehdokkaiden asettaminen ja enimmäismäärä 
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä 

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä on 
valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään 30 
vaalipiirin äänioikeutettua on seuraavia edus
kuntavaaleja varten perustanut, oikeus aset
taa ehdokas kansanedustajaksi. Kahdella tai 
useammalla valitsijayhdistyksellä on oikeus 
muodostaa yhteislista. Yhteislistan ehdokkai
ta saa olla enintään neljä. 

Muutoin on Ahvenanmaan maakunnan 
vaalipiirissä valitsijayhdistyksen perustami
sesta, hakemuksesta valitsijayhdistyksen eh
dokaslistan julkaisemisesta, yhteislistan 
muodostamisesta ja ilmoituksen antamisesta 
yhteislistasta sekä ehdokasasetteluun liitty
vistä viranomaistehtävistä soveltuvin osin 
voimassa, mitä näistä asioista tässä laissa 
säädetään. 

112 § 

Kielto olla ehdokkaana useammalla listalla 

Sama henkilö saadaan samoissa vaaleissa 
asettaa vain yhden puolueen tai yhden valit
sijayhdistyksen ehdokkaaksi ja ainoastaan 
yhdessä vaalipiirissä. 

Puolueiden ehdokkaiden asettaminen 

113 § 

Jäsenäänestys 

Ehdokkaiden asettamista varten puolueen 
on toimitettava vaalipiirissä salainen ja yhtä
läiseen äänioikeuteen perustuva jäsenäänes
tys, johon ovat oikeutetut ottamaan osaa 
vaalipiirissä asuvat puolueen ja sen perusjär
jestöjen henkilöjäsenet 

Jäsenäänestys ei kuitenkaan ole pakolli
nen, jos siihen on nimetty enintään niin 
monta henkilöä kuin puolueella on oikeus 
asettaa ehdokkaita vaalipiirissä. 

114 § 

Puolueen sääntöjen soveltaminen 
jäsenäänestyksessä 

Jäsenäänestys on toimitettava ja ehdokkaat 
asetettava puolueen sääntöjen mukaisesti. 
Siltä osin kuin puolueen säännöissä ei ole 
määräyksiä jäsenäänestyksestä tai ehdokkai
den asettamisesta, niistä on voimassa, mitä 
tässä laissa säädetään. 

115 § 

Henkilöiden nimeäminen jäsenäänestykseen 

Oikeus nimetä henkilöitä jäsenäänestyk
seen on vaalipiirissä toimivalla puolueeseen 
kuuluvalla yhdistyksellä, jossa on vain hen
kilöjäseniä (perusjärjestö ). Päätöksen ni
meämisestä tekee perusjärjestön päätösvaltaa 
käyttävä toimielin tai sen valtuuttamana pe
rusjärjestön hallitus. 

Jäsenäänestykseen on myös otettava hen
kilö, jonka vähintään 15 vaalipiirin alueella 
toimivaan samaan perusjärjestöön kuuluvaa 
jäsentä on siihen kirjallisesti nimennyt. Hen
kilön voi nimetä myös vähintään 30 jäsentä, 
jotka saavat kuulua vaalipiirin alueella toi
miviin eri perusjärjestöihin. Perusjärjestön 
jäsen voi yhtyä vain yhteen tässä momentis
sa tarkoitettuun esitykseen. 

Jäsenäänestykseen ei saa nimetä henkilöä, 
joka ei ole antanut siihen kirjallista suostu
mustaan. 
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116§ 

Äänioikeus jäsenäänestyksessä 

Äänioikeus jäsenäänestyksessä on puolu
een ja sen perusjärjestön jäsenillä, jotka vii
meistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta. 

Perusjärjestön jäsen saa äänestää vain yh
den yhdistyksen jäsenenä. 

117§ 

Päätös ehdokkaiden lukumäärästä ja asetta
misesta 

Ehdokkaiden lukumäärästä ja asettamisesta 
päättää puolueen piirijärjestönä vaalipiirissä 
toimiva yhdistys (piirijärjestö ). Päätöksen 
tekee piirijärjestön päätösvaltaa käyttävä toi
mielin tai sen valtuuttamana piirijärjestön 
hallitus. 

Ehdokkaiksi on asetettava jäsenäänestyk
sessä eniten ääniä saaneet henkilöt. Jollei jä
senäänestystä 113 §:n 2 momentissa maini
tusta syystä ole toimitettu, ehdokkaiksi on 
asetettava jäsenäänestykseen nimetyt henki
löt tai osa heistä. 

118§ 

Muutosoikeus 

Jäsenäänestyksen tuloksesta saadaan puo
lueen hallituksen suostumuksella poiketa 
enintään yhdellä neljäsosalla niiden henki
löiden määrästä, jotka puolue asettaa ehdok
kaikseen (muutosoikeus). Tällöinkin on vä
hintään puolet puolueen ehdokkaista asetet
tava jäsenäänestyksessä eniten ääniä saaneis
ta henkilöistä. 

Muutosoikeutta käytettäessä jäsenäänes
tyksen tulokseen ei lueta henkilöä, jota vaa
likelpoisuuden puuttumisen, kieltäytymisen 
tai muun sellaisen syyn vuoksi ei voida aset
taa ehdokkaaksi. 

119§ 

Jäsenäänestyksestä sopiminen piirijärjestö
jen kesken 

Jos puolueessa on kaksi tai useampia piiri
järjestöjä samassa vaalipiirissä, niiden on so-

vittava, miten jäsenäänestys tai jäsenäänes
tykset vaalipiirissä toimitetaan ja puolueen 
ehdokkaat asetetaan. Jos piirijärjestöt eivät 
voi sopia asiasta, puolueen hallitus ratkaisee 
asian. 

V alitsijay hdisty ksen perustaminen 

120 § 

V olitsijayhdistyksen jäsenten määrä ja 
perustam isosiakirjan laatiminen 

Valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdok
kaan asettamiseksi eduskuntavaaleja varten 
tarvitaan vähintään 100 saman vaalipiirin 
äänioikeutettua henkilöä. 

Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla 
päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja, 
jossa on oltava seuraavat tiedot: 

1) maininta siitä, mitkä eduskuntavaalit 
ovat kyseessä; 

2) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai 
toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä 
kotikun ta; 

3) jokaisen jäsenen nimi, syntymäaika ja 
osoite; 

4) jokaisen jäsenen allekirjoittama vakuu
tus siitä, että hän on kysymyksessä olevissa 
vaaleissa asianomaisessa vaalipiirissä äänioi
keutettu; 

5) valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen ja 
häqen varamiehensä nimi ja yhteystiedot 

Aänioikeutettu voi olla jäsenenä vain yh
dessä valitsijayhdistyksessä. Jos hän on jä
senenä kahdessa tai useammassa valitsijayh
distyksessä, vaalipiirilautakunnan on poistet
tava hänen nimensä kaikista perusta
misasiakirjoista. 

Ehdokashakemus eduskuntavaaleissa 

121 § 

Vaaliasiamiehet 

Kullakin ehdokkaita asettavalla puolueella 
ja ehdokkaan asettavalla valitsijayhdistyksel
lä tulee olla vaalipiirissä vaaliasiamies (puo
lueen vaaliasiamies ja valitsijayhdistyksen 
vaaliasiamies) ja jokaisella vaaliasiamiehellä 
varamies. Lisäksi yhteislistan muodostaneit
ten valitsijayhdistysten on valtuutettava jon
kin valitsijayhdistyksen vaaliasiamies toimi-



HE 48/1998 vp 93 

maan yhteislistan vaaliasiamiehenä ja toinen 
hänen varamiehenään. 

Puolueen tai yhteislistan vaaliasiamies ei 
saa olla toisen puolueen tai yhteislistan vaa
liasiamiehenä. Valitsijayhdistyksen vaa
liasiamies ei saa olla puolueen vaaliasiamie
henä eikä muun yhteislistan vaaliasiamiehe
nä kuin mihin hänen valitsijayhdistyksensä 
kuuluu eikä toisen valitsijayhdistyksen vaa
liasiamiehenä. Puolueen tai valitsijayhdistyk
sen vaaliasiamies ei saa olla vaalipiirilauta
kunnan eikä kunnan keskusvaalilautakunnan 
jäsenenä tai varajäsenenä. 

Vaaliasiamiehen puolesta saa tässä laissa 
tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen tai oi
kaisun tehdä hänen kirjallisesti valtuuttaman
sa henkilö. Mitä tässä laissa säädetään puo
lueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen 
vaaliasiamiehestä, on soveltuvin osin voi
massa hänen varamiehestään. 

Puolueen on viimeistään 48. päivänä en
nen vaalipäivää ilmoitettava vaalipiirilauta
kunnalle puolueen vaaliasiamiehen ja hänen 
varamiehensä nimi ja yhteystiedot 

122 § 

Ehdokashakemuksen jättäminen 

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyk
sen vaaliasiamiehen on annettava ehdokasha
kemus vaalipiirilautakunnalle viimeistään 40. 
päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16. 

123 § 

Puolueen ehdokashakemus 

Puolueen ehdokashakemukseen on liitet
tävä: 

1) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa 
on mainittava siinä järjestyksessä kuin eh
dokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asete
taan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, am
matti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyt
täen sekä kotikunta; Etunimen rinnalla tai 
sen sijasta voidaan käyttää yleisesti tunnet
tua ehdokkaan puhuttelunimeä tai etunimeä 
lyhennettynä; Ehdokaslistassa ei saa olla 
muita merkintöjä, paitsi jos ne ovat tarpeen 
ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämisek
si; ja 

2) kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja 
hänen henkilötunnuksellaan varustettu suos
tumus hänet asettaneen puolueen ehdokkaak
si ja suostumus ottaa vastaan edustajantoimi 

sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaa
leissa suostunut toisen puolueen eikä valit
sijayhdistyksen ehdokkaaksi eikä ehdokkaak
si toisessa vaalipiirissä. 

Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja 
allekirjoitettava ehdokashakemus ja vakuu
tettava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikel
poisia. 

124 § 

Ilmoitus vaaliliitosta 

Jos puolueet ovat sopineet yhtymisestä 
vaaliliitoksi, siitä on laadittava yhteinen il
moitus, jossa luetellaan vaaliliittoon yhtyvät 
puolueet ja joka kaikkien vaaliliittoon yhty
vien puolueiden vaaliasiamiesten on allekir
joitettava. Vaaliliittoon yhtyneen puolueen 
vaaliasiamiehen on annettava ilmoitus vaali
piirilautakunnalle samanaikaisesti puolueen 
ehdokashakemuksen kanssa. 

125 § 

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemus 

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen 
on liitettävä: 

1) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslis
taksi, jossa ehdokkaasta on 123 §:n 1 mo
mentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot; 

2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen hen
kilötunnuksenaan varustettu suostumus hänet 
asettaneen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi 
ja suostumus ottaa vastaan edustajantoimi 
sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaa
leissa suostunut toisen valitsijayhdistyksen 
eikä puolueen ehdokkaaksi eikä ehdokkaaksi 
toisessa vaalipiirissä; ja 

3) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja. 
Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on 

päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake
mus ja vakuutettava siinä, että ehdokas on 
vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen 
jäsenet ovat itse allekirjoittaneet perusta
misasiakirjan. 

126 § 

Ilmoitus yhteislistasta 

Jos valitsijayhdistys on sopinut yhteislis
tasta yhden tai useamman muun valitsijayh-
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distyksen kanssa, ilmoitus yhteislistasta ja 
siihen kuuluvista valitsijayhdistyksistä sekä 
niiden ehdokkaista siinä järjestyksessä kuin 
ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä 
asetetaan on annettava samanaikaisesti valit
sijayhdistyksen ehdokashakemuksen kanssa. 
Ilmoituksen allekirjoittavat yhteislistan muo
dostaneiden valitsijayhdistysten vaaliasiamie
het 

Ilmoituksessa on lisäksi mainittava yhteis
listan vaaliasiamiehen ja hänen varamiehen
sä nimi ja yhteystiedot 

Ilmoituksessa voidaan ehdottaa ehdokaslis
tojen yhdistelmään otettavaksi yhteislistan 
nimitys, johon tulee sisältyä sana "yhteislis
ta". Nimitys ei saa olla sopimaton eikä mer
kitykseltään yleistävästi tai muutoin harhaan
johtava. Nimitykseen voi aina sisältyä yhdis
tysrekisteriin merkitty nimi, jonka käyttämi
seen yhteislistan muodostaneet valitsijayh
distykset ovat saaneet yhdistykseltä todis
teellisesti luvan. Nimitykseen ei kuitenkaan 
saa sisältyä puoluerekisteriin merkityn puo
lueen nimeä. 

Kansanedustajan valtakirja 

127 § 

V altakirjan kaava 

Kansanedustajan valtakirja on näin kuulu
va: 

"Eduskuntavaaleissa, jotka . . . päivänä 
. . . kuuta . . . toimitettiin . . . vaalipii
rissä, on . . . asuva - - valittu olemaan 
edustajana valtiopäivillä tästä päivästä alka
en, kunnes seuraavat eduskuntavaalit on toi
mitettu. 

Tämä todistus on edustajan valtakirjana." 
Paikka ja aika. 
Jos edustajanpaikka on joutunut avoimek

si, vaalipiirilautakunta antaa valtakirjan sille, 
joka 93 §:n mukaan tulee pois jääneen edus
tajan tilalle. Tässä tapauksessa valtakirja on 
näin kuuluva: 

"Sitten kun . . . päivänä . . . kuuta . . . 
vaalipiirissä toimitetuissa eduskuntavaaleissa 
- - on valittu olemaan edustajana val
tiopäivillä ... päivästä ... kuuta ... alka
en, kunnes seuraavat eduskuntavaalit toimi
tettaisiin, mutta edustajanpaikka hänen jäl
keensä on tullut avoimeksi, tulee vaalilain 
mukaan . . . asuva - - hänen sijaansa 
eduskunnan jäseneksi. 

Tämä todistus on edustajan valtakirjana." 
Paikka ja aika. 
Jos edustaja on valittu jäseneksi Euroopan 

parlamenttiin, vaalipiirilautakunta antaa val
takirjan sille, joka perustuslain mukaan tulee 
viimeksi mainitun toimen hoitamisen ajaksi 
edustajan tilalle edustajantointa hoitamaan. 
Tämä valtakirja kuuluu seuraavasti: 

"Sitten kun . . . päivänä . . . kuuta ... 
... vaalipiirissä toimitetuissa eduskuntavaa
leissa - - on valittu olemaan edustajana 
valtiopäivillä . . . päivästä . . . kuuta . . . 
alkaen, kunnes seuraavat eduskuntavaalit 
toimitettaisiin, ja kun hänet on ... päivä
nä . . . kuuta . . . Suomessa toimitetuissa 
europarlamenttivaaleissa valittu toimimaan 
jäsenenä Euroopan parlamentissa ja hänen 
edustajantoimensa hoitaminen tämän johdos
ta keskeytyy, tulee perustuslain ja vaalilain 
mukaan ... asuva - - hänen varaedusta
janaan hänen sijaansa edustajantointa hoita
maan siksi ajaksi kun edustaja hoitaa toin
taan jäsenenä Euroopan parlamentissa. 

Tämä todistus on edustajan varaedustajan 
valtakirjana." 
Paikka ja aika. 

10 luku 

Presidentinvaali 

Presidentinvaalin ajankohta 

128 § 

Vaalipäivä 

Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin vaa
lipäivä on tammikuun kolmas sunnuntai 
kuudentena vuotena sen vuoden jälkeen, jo
na tasavallan presidentti viimeksi ryhtyi toi
meensa. 

Jos toinen vaali on toimitettava, sen vaali
päivä on ensimmäistä vaalia seuraava kol
mas sunnuntai. 

Jos on ryhdyttävä toimenpiteisiin presi
dentin valitsemiseksi sen johdosta, että pre
sidentti, presidentiksi valittu tai president
tiehdokas on tullut pysyvästi estyneeksi tai 
kuollut, valtioneuvoston Suomen säädösko
koelmassa julkaistavalla päätöksellä sääde
tään siitä mahdollisimman pian seuraavasta 
sunnuntaista, jolloin presidentinvaali on toi
mitettava. 



HE 48/1998 vp 95 

Ehdokasasettelu presidentinvaalissa 

129 § 

Oikeus asettaa ehdokas 

Presidentinvaalissa voi ehdokkaan asettaa: 
1) puolue, jonka ehdokaslistalta on vii

meksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa valit
tu vähintään yksi kansanedustaja; 

2) vähintään 20 000 äänioikeutettua, jotka 
ov~t perustaneet valitsijayhdistyksen. 

Aänioikeutettu voi olla jäsenenä vain yh
dessä valitsijayhdistyksessä. Jos hän on jä
senenä kahdessa tai useammassa valitsijayh
distyksessä, vaalipiirilautakunnan on poistet
tava hänen nimensä kaikista perusta
misasiakirjoista. 

Ehdokkaan asettamiseen oikeutettu puolue 
tai valitsijayhdistys saa asettaa vain yhden 
ehdokkaan. Puolueilla ja valitsijayhdistyksil
lä voi olla sama ehdokas. Yhteisen ehdok
kaan asettamiseksi ei perusteta vaaliliittoja 
eikä muodosteta yhteislistoja. 

Asetettu ehdokas on ehdokkaana koko 
maassa. 

130 § 

Puolueen ehdokkaan asettaminen 

Puolueen ehdokas valitaan jäsenistön kan
sanvaltaiset vaikutusmahdollisuudet turvaa
valla tavalla siten kuin puolueen säännöissä 
tarkemmin määrätään. 

131 § 

Valitsijayhdistyksen perustaminen 

Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla 
päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja, 
jossa on oltava seuraavat tiedot: 

1) maininta siitä, mikä presidentinvaali on 
kyseessä; 

2) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai 
toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä 
kotikunta; 

3) valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen ja 
hänen varamiehensä nimi ja yhteystiedot. 

Perustamisasiakirjaan tulee liittää vähin
tään 20 000 äänioikeutetun jäsenen allekir
joittamat kannattajakortit, joissa tulee olla: 

1) ilmoitus siitä, että äänioikeutettu haluaa 

asettaa kortissa mainitun henkilön ehdok
kaaksi presidentinvaaliin; 

2) äänioikeutetun nimi, syntymäaika ja 
osoite; 

3) äänioikeutetun vakuutus, että hän on 
äänioikeutettu presidentinvaalin ensimmäi
sessä vaalissa; 

4) päiväys, joka ei saa olla vuotta van
hempi; 

5) valtuutus tietylle henkilölle toimia va
litsijayhdistyksen vaaliasiamiehenä ja toiselle 
toimia tämän varamiehenä sekä vaaliasia
miehen ja varamiehen yhteystiedot. 

Jokaisessa saman hakemuksen liitteenä 
olevassa kannattajakortissa on vaaliasiamie
heksi ja varamieheksi valtuutettava samat 
henkilöt. 

Ehdokashakemus presidentinvaalissa 

132 § 

Vaaliasiamiehet 

Kullakin ehdokkaan asettavalla puolueella 
ja ehdokkaan asettavalla valitsijayhdistyksel
lä tulee olla vaaliasiamies ja jokaisella vaa
liasiamiehellä varamies. 

Puolueen vaaliasiamies ei saa olla toisen 
puolueen vaaliasiamiehenä. Valitsijayhdis
tyksen vaaliasiamies ei saa olla puolueen 
eikä toisen valitsijayhdistyksen vaaliasiamie
henä. Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaa
liasiamies ei saa olla vaalipiirilautakunnan 
eikä kunnan keskusvaalilautakunnan jäsene
nä tai varajäsenenä. 

Vaaliasiamiehen puolesta saa tässä laissa 
tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen tai oi
kaisun tehdä hänen kirjallisesti valtuuttaman
sa henkilö. Mitä tässä laissa säädetään puo
lueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamie
hestä, on soveltuvin osin voimassa hänen 
varamiehestään. 

Puolueen on viimeistään 48. päivänä en
nen vaalipäivää ilmoitettava Helsingin vaali
piirilautakunnalle puolueen vaaliasiamiehen 
ja hänen varamiehensä nimi ja yhteystiedot. 

133 § 

Ehdokashakemuksen jättäminen 

Hakemus ehdokkaan ottamiseksi presiden
tinvaalin ehdokasluetteloon on puolueen tai 
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valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen annetta
va Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeis
tään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen 
kello 16. 

134 § 

Puolueen ehdokashakemus 

Puolueen ehdokashakemuksessa on oltava: 
1) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai 

toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä 
kotikunta; Etunimen rinnalla tai sijasta voi
daan käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan 
puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä; 
Ehdokkaasta ei saa ehdokashakemuksessa 
olla muita tietoja, paitsi jos ne ovat tarpeen 
ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämisek
si; ja 

2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen hen
kilötunnuksenaan varustettu suostumus hänet 
asettaneen puolueen ehdokkaaksi sekä suos
tumus ottaa vastaan presidentintoimi. 

Puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutettu
jen henkilöiden on päivättävä ja allekirjoi
tettava ehdokashakemus. 

135 § 

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemus 

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksessa 
on oltava: 

1) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai 
toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä 
kotikunta; Etunimen rinnalla tai sijasta voi
daan käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan 
puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä; 
Ehdokkaasta ei saa ehdokashakemuksessa 
olla muita tietoja, paitsi jos ne ovat tarpeen 
henkilöllisyyden täsmentämiseksi; ja 

2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen hen
kilötunnuksenaan varustettu suostumus hänet 
asettaneen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi 
sekä suostumus ottaa vastaan presidentin
toimi. 

Ehdokashakemukseen on liitettävä 131 
§:ssä tarkoitetut valitsijayhdistyksen perusta
misasiakirja ja kannattajakortit 

Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on 
päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake
mus ja vakuutettava siinä, että valitsijayh
distyksen jäsenet ovat itse allekirjoittaneet 
kannatta jakorti t. 

136 § 

Tiedonanto ehdokkaista 

Helsingin vaalipiirilautakunta ilmoittaa 
asetetut ehdokkaat tiedonannolla oikeusmi
nisteriölle. Ilmoitus on tehtävä heti, kun eh
dokkaiden keskinäinen järjestys on 38 §:n 1 
ja 4 momentin mukaisesti määrätty tai, jos 
37 §:n 3 momentissa tarkoitettu huomautus 
on tehty, viimeistään 31. päivänä ennen vaa
lipäivää. Ministeriön on julkaistava lauta
kunnan tiedonanto viipymättä Suomen sää
döskokoelmassa. 

137 § 

Ainoan ehdokkaan valinta presidentiksi 

Jos määräajassa on asetettu vain yksi eh
dokas presidentiksi, hän tulee valituksi ilman 
vaalia. Helsingin vaalipiirilautakunnan on 
viipymättä ilmoitettava asiasta valtioneuvos
tolle. Todettuaan ehdokkaaksi asetetun hen
kilön tulevan valituksi tasavallan presiden
tiksi valtioneuvosto ilmoittaa tästä hänelle 
kirjallisesti ja antaa asiasta kuulutuksen, joka 
julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. 

Ensimmäinen vaali 

138 § 

Vaalipiireissä annetut äänet 

Vaalipiirilautakunta vahvistaa 3. päivänä 
ensimmäisen vaalin vaalipäivän jälkeen kello 
18 aloitettavassa kokouksessaan ne äänimää
rät, jotka kukin ehdokas on ensimmäisessä 
vaalissa saanut vaalipiirissä, sekä ilmoittaa 
viipymättä oikeusministeriön määräämällä 
tavalla Helsingin vaalipiirilautakunnalle näin 
vahvistetut äänimäärät ja vaalissa annettujen 
äänten määrän. 

139§ 

Presidentin valituksi tuleminen 

Saatuaan 138 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen 
kaikilta vaalipiirilautakunnilta Helsingin vaa
lipiirilautakunta vahvistaa viipymättä ensim
mäisessä vaalissa koko maassa kullekin eh-
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dokkaalle annettujen äänten lopullisen mää
rän ja vaalissa annettujen äänten kokonais
määrän sekä ilmoittaa ne valtioneuvostolle. 

Jos ensimmäisessä vaalissa joku ehdokas 
on koko maassa saanut enemmän kuin puo
let annetuista äänistä, valtioneuvosto toteaa, 
että hän on hallitusmuodon nojalla tullut 
valituksi tasavallan presidentiksi, ja ilmoittaa 
tästä hänelle kirjallisesti sekä antaa presiden
tinvaalin tuloksesta kuulutuksen, joka jul
kaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Kuulu
tuksessa on myös mainittava kunkin ehdok
kaan presidentinvaalissa koko maassa saami
en äänten määrä ja vaalissa annettujen ään
ten määrä. 

140 § 

Toista vaalia koskeva kuulutus 

Jollei kukaan ehdokkaista ole saanut 
enemmistöä annetuista äänistä eikä presi
dentti tämän johdosta ole tullut ensimmäi
sessä vaalissa valituksi, valtioneuvoston on 
4. päivänä vaalipäivän jälkeen annettava en
simmäisen vaalin tuloksesta kuulutus, joka 
julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. 
Kuulutuksessa on mainittava kunkin ehdok
kaan ensimmäisessä vaalissa koko maassa 
saama äänimäärä. Siinä on myös mainittava, 
että presidentin valitsemiseksi on hallitus
muodon mukaan toimitettava toinen vaali 
sekä ketkä kaksi ehdokasta ovat president
tiehdokkaina toisessa vaalissa ja mitkä nu
merot ehdokkailla 43 §:n 2 momentin mu
kaan on. 

Toinen vaali 

141 § 

Äänestyslippu 

Toisessa vaalissa äänestyslippu on erivä
rinen kuin ensimmäisessä vaalissa. 

142 § 

Vaalipiireissä annetut äänet 

Vaalipiirilautakunta vahvistaa 3. päivänä 
toisen vaalin jälkeen kello 18 aloitettavassa 
kokouksessaan n(.; äänimäärät, jotka kumpi-
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kin ehdokas on toisessa vaalissa saanut vaa
lipiirissä, sekä ilmoittaa oikeusministeriön 
määräämällä tavalla viipymättä Helsingin 
vaalipiirilautakunnalle näin vahvistetut ääni
määrät ja vaalissa annettujen äänten määrän. 

143 § 

Presidentin valituksi tuleminen 

Saatuaan 142 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen 
kaikilta vaalipiirilautakunnilta Helsingin vaa
lipiirilautakunta vahvistaa viipymättä toises
sa vaalissa koko maassa kummallekin eh
dokkaalle annettujen äänten lopullisen mää
rän ja ilmoittaa näin vahvistetut äänimäärät 
heti valtioneuvostolle. 

Valtioneuvosto toteaa 4. päivänä toisen 
vaalin jälkeen, kumpi ehdokkaista on saanut 
toisessa vaalissa enemmän ääniä ja tullut 
hallitusmuodon nojalla valituksi tasavallan 
presidentiksi. Vaalin tuloksen todettuaan 
valtioneuvosto ilmoittaa tästä presidentiksi 
valitulle sekä antaa presidentinvaalin tulok
sesta kuulutuksen, joka julkaistaan Suomen 
säädöskokoelmassa. Kuulutuksessa on mai
nittava kummankin ehdokkaan toisessa vaa
lissa koko maassa saamien äänten määrä. 

Vaalimenettelyn uudelleen aloittaminen 

144 § 

Presidenttiehdokkaan tai presidentiksi 
valitun pysyvä estyneisyys tai kuolema 

Presidentin valitsemiseen on ryhdyttävä 
uudelleen niin pian kuin mahdollista, jos: 

1) säädetyssä järjestyksessä asetettu ehdo
kas tulee pysyvästi estyneeksi tai kuolee en
nen ensimmäisen vaalin vaalitoimituksen 
päättymistä; 

2) toisessa vaalissa oleva ehdokas tulee 
pysyvästi estyneeksi tai kuolee ennen toisen 
vaalin vaalitoimituksen päättymistä; taikka 

3) presidentiksi valittu tulee pysyvästi es
tyneeksi tai kuolee ennen kuin hän on ryhty
nyt toimeensa. 

Valtioneuvosto määrää vaalipäivän sen 
mukaisesti kuin 128 §:n 3 momentissa sää
detään. 

Oikeusministeriön on kiireellisesti ilmoi
tettava valtioneuvoston päätöksestä ulkoasi-
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ainministeriölle, vaalipiirilautakunnille ja 
Väestörekisterikeskukselle, joiden on huo
lehdittava siitä, että tieto välitetään edelleen 
muille vaaliviranomaisille. Vaaliviranomais
ten on keskeytettävä valmistavat toimenpi
teet vaalia varten. Oikeusministeriö antaa 
tarkemmat määräykset ja ohjeet valtioneu
voston päätöksestä aiheutuvista viranomais
ten toimenpiteistä. 

Ehdokkaan asettamisesta ja ehdokashake
muksen jättämisestä tässä pykälässä tarkoite
tuissa tapauksissa on voimassa, mitä 
130--135 §:ssä säädetään. Ehdokasta, jonka 
puolue tai valitsijayhdistys oli aikaisemmin 
säädetyssä järjestyksessä asettanut, pidetään 
kuitenkin ilman uutta hakemusta edelleen 
puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaa
na, jollei puolue tai valitsijayhdistys ole pe
ruuttanut aikaisempaa hakemustaan tai eh
dokkaaksi asetettu 134 tai 135 §:ssä tarkoi
tettua suostumustaan. Hakemuksen tai suos
tumuksen peruutus on tehtävä Helsingin vaa
lipiirilautakunnalle viimeistään 40. päivänä 
ennen vaalipäivää ennen kello 16. 

11 luku 

Kunnallisvaalit 

Kunnallisvaalien ajankohta 

145 § 

Vaalipäivä 

Kunnallisvaalien vaalipäivä on lokakuun 
neljäs sunnuntai. 

Ehdokasasettelu kunnallisvaaleissa 

146 § 

Valittavien valtuutettujen määrästä kuulutta
minen 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on kuu
lutettava, montako valtuutettua kunnassa 
valitaan. Kuulutus on viipymättä julkaistava 
sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saate
taan tiedoksi ja pantava nähtäväksi keskus
vaalilautakunnan kokoushuoneistossa. Kuu
lutus voidaan antaa 35 §:n 2 momentissa tar
koitetun kuulutuksen yhteydessä. 

147 § 

Oikeus asettaa ehdokkaita 

Kunnallisvaaleissa voivat ehdokkaita aset
taa: 

1) puolueet; 
2) äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet 

valitsijayhdistyksen. 
Ehdokkaita asetettaessa kahdella tai 

useammalla puolueella on oikeus yhtyä vaa
liliitoksi sop1malla siitä keskenään. Kahdella 
tai useammalla valitsijayhdistyksellä on oi
keus vastaavalla tavalla muodostaa yhteislis
ta. 

148 § 

Ehdokkaiden enimmäismäärä 

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on 
oikeus asettaa kussakin kunnassa enintään 
valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen 
määrä ehdokkaita. 

149 § 

Kielto olla ehdokkaana useammalla listalla 

Sama henkilö saadaan samoissa vaaleissa 
asettaa vain yhden puolueen tai yhden valit
sijayhdistyksen ehdokkaaksi. 

150 § 

Puolueiden ehdokkaiden asettaminen 

Puolueen ehdokkaat asettaa puolueen kun
nan keskusvaalilautakunnalle ilmoittama 
puolueen henkilöjäseniä kunnassa edustava 
yhdistys. 

151 § 

Valitsijayhdistyksen perustaminen 

Valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdok
kaan asettamiseksi kunnallisvaaleja varten 
tarvitaan vähintään kymmenen äänioikeutet
tua kunnan asukasta. Kunnan asukasluvun 
vähäisyyden johdosta oikeusministeriö voi 
määrätä, että valitsijayhdistyksen saa perus
taa pienempikin määrä äänioikeutettuja kun
nan asukkaita. Valitsijayhdistyksen perusta
jia on kuitenkin oltava vähintään kolme. Mi
nisteriön päätös on julkaistava Suomen sää-
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döskokoelmassa viimeistään vaalivuoden 
toukokuun aikana. 

Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla 
päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja, 
jossa on oltava seuraavat tiedot: 

1) maininta siitä, mitkä kunnallisvaalit 
ovat kyseessä; 

2) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai 
toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen; 

3) jokaisen jäsenen nimi, syntymäaika ja 
osoite; 

4) jokaisen jäsenen allekirjoittama vakuu
tus siitä, että hän on kysymyksessä olevissa 
vaaleissa asianomaisessa kunnassa äänioi
keutettu; 

5) valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen ja 
hägen varamiehensä nimi ja yhteystiedot 

Aänioikeutettu voi olla jäsenenä vain yh
dessä valitsijayhdistyksessä. Jos hän on jä
senenä kahdessa tai useammassa valitsijayh
distyksessä, kunnan keskusvaalilautakunnan 
on poistettava hänen nimensä kaikista perus
tamisasiakirjoista. 

Ehdokashakemus kunnallisvaaleissa 

152 § 

Vaaliasiamiehet 

Kullakin ehdokkaita asettavalla puolueella 
ja ehdokkaan asettavalla valitsijayhdistyksel
lä tulee olla vaaliasiamies ja jokaisella vaa
liasiamiehellä varamies. Lisäksi yhteislistan 
muodostaneitten valitsijayhdistysten on val
tuutettava jonkin valitsijayhdistyksen vaa
liasiamies toimimaan yhteislistan vaaliasia
miehenä ja toinen hänen varamiehenään. 

Puolueen tai yhteislistan vaaliasiamies ei 
saa olla toisen puolueen tai yhteislistan vaa
liasiamiehenä. Valitsijayhdistyksen vaa
liasiamies ei saa olla puolueen vaaliasiamie
henä eikä muun yhteislistan vaaliasiamiehe
nä kuin mihin hänen valitsijayhdistyksensä 
kuuluu eikä toisen valitsijayhdistyksen vaa
liasiamiehenä. Puolueen tai valitsijayhdistyk
sen vaaliasiamies ei saa olla kunnan keskus
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 

Vaaliasiamiehen puolesta saa tässä laissa 
tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen tai oi
kaisun tehdä hänen kirjallisesti valtuuttaman
sa henkilö. Mitä tässä laissa säädetään puo
lueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen 
vaaliasiamiehestä_ on soveltuvin osin voi
massa hänen varamiehestään. 

153 § 

Ehdokashakemuksenjättäminen 

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyk
sen vaaliasiamiehen on annettava ehdokasha
kemus kunnan keskusvaalilautakunnalle vii
meistään 40. päivänä ennen vaalipäivää en
nen kello 16. 

154 § 

Puolueen ehdokashakemus 

Puolueen ehdokashakemukseen on liitettä
vä: 

1) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa 
on mainittava siinä järjestyksessä kuin eh
dokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asete
taan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, am
matti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyt
täen; Etunimen rinnalla tai sen sijasta voi
daan käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan 
puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä; 
Ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintöjä, 
paitsi jos ne ovat tarpeen ehdokkaan henki
löllisyyden täsmentämiseksi; 

2) kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja 
hänen henkilötunnuksenaan varustettu suos
tumus hänet asettaneen puolueen ehdok
kaaksi ja suostumus ottaa vastaan valtuute
tuntoimi sekä vakuutus, ettei hän ole sa
moissa vaaleissa suostunut toisen puolueen 
eikä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi; 

3) puolueen nimen kirjoittamiseen oikeu
tettujen antama ilmoitus siitä, että yhdistys, 
jonka puolesta puolueen vaaliasiamies esiin
tyy, edustaa puolueen henkilöjäseniä kunnas
sa; ja 

4) puoluetta edustavan yhdistyksen antama 
ilmoitus puolueen vaaliasiamiehen ja hänen 
varamiehensä nimestä ja yhteystiedoista sekä 
yhdistyksen puolueen vaaliasiamiehelle ja 
hänen varamiehelleen antama valtakirja. 

Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja 
allekirjoitettava ehdokashakemus ja vakuu
tettava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikel
poisia. 

155 § 

Ilmoitus vaaliliitosta 

Jos puolueet ovat sopineet yhtymisestä 
vaaliliitoksi, siitä on laadittava yhteinen il-
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moitus, jossa luetellaan vaaliliittoon yhtyvät 
puolueet ja joka kaikkien vaaliliittoon yhty
vien puolueiden vaaliasiamiesten on allekir
joitettava. Vaaliliittoon yhtyneen puolueen 
vaaliasiamiehen on annettava ilmoitus kun
nan keskusvaalilautakunnalle samanaikaisesti 
puolueen ehdokashakemuksen kanssa. 

156 § 

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemus 

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen 
on liitettävä: 

1) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslis
taksi, jossa ehdokkaasta on 154 §:n 1 mo
mentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot; 

2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen hen
kilötunnuksenaan varustettu suostumus hänet 
asettaneen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi 
ja suostumus ottaa vastaan valtuutetuntoimi 
sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaa
leissa suostunut toisen valitsijayhdistyksen 
eikä puolueen ehdokkaaksi; ja 

3) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja. 
Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on 

päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake
mus ja vakuutettava siinä, että ehdokas on 
vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen 
jäsenet ovat itse allekirjoittaneet perusta
misasiakirjan. 

157 § 

Ilmoitus yhteislistasta 

Jos valitsijayhdistys on sopinut yhteislis
tasta yhden tai useamman muun valitsijayh
distyksen kanssa, ilmoitus yhteislistasta ja 
siihen kuuluvista valitsijayhdistyksistä sekä 
niiden ehdokkaista siinä järjestyksessä kuin 
ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä 
asetetaan on annettava samanaikaisesti valit
sijayhdistyksen ehdokashakemuksen kanssa. 
Ilmoituksen allekirjoittavat yhteislistan muo
dostaneiden valitsijayhdistysten vaaliasiamie
het 

Ilmoituksessa on lisäksi mainittava yhteis
listan vaaliasiamiehen ja hänen varamiehen
sä nimi ja yhteystiedot. 

Ilmoituksessa voidaan ehdottaa ehdokaslis
tojen yhdistelmään otettavaksi yhteislistan 
nimitys, johon tulee sisältyä sana "yhteislis
ta". Nimitys ei saa olla sopimaton eikä mer-

kitykseltään yleistävästi tai muutoin harhaan
johtava. Nimitykseen voi aina sisältyä yhdis
tysrekisteriin merkitty nimi, jonka käyttämi
seen yhteislistan muodostaneet valitsijayh
distykset ovat saaneet yhdistykseltä todis
teellisesti luvan. Nimitykseen ei kuitenkaan 
saa sisältyä puoluerekisteriin merkityn puo
lueen nimeä. 

Täydentävät säännökset 

158 § 

Valtuutettujen valitseminen vaaleja toimitta
matta 

Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita 
on yhtä paljon kuin valittavia valtuutettuja, 
ei vaaleja toimiteta, vaan kunnan keskusvaa
lilautakunta julistaa lokakuun neljäntenä sun
nuntaina pidettävässä kokouksessa, että val
tuutetuiksi on valittu hyväksytyt ehdokkaat. 
Jos ehdokkaita on yhteensä vähemmän kuin 
vaaleissa on valittava valtuutettuja, valtuutet
tujen lukumäärä jää toistaiseksi vajaaksi. 

Puolueella ja valitsijayhdistyksellä on oi
keus asettaa 1 momentissa tarkoitettua ta
pausta varten ehdokkaalle varaehdokas, josta 
on voimassa, mitä tässä laissa säädetään eh
dokkaasta. 

Varavaltuutetuiksi määrätään 2 momentis
sa tarkoitetut varaehdokkaat Tarvittaessa 
kutsutaan varavaltuutettuja valtuutetuiksi 
siten, että asianomaisen valtuutetun sijaan 
tulee hänen varavaltuutettunsa tai, jollei va
ravaltuutettua ole, samasta vaaliliittoon kuu
lumattomasta puolueesta tai vaaliliitosta taik
ka yhteislistasta muu varavaltuutettu puolu
een vaaliasiamiehen tai vaaliliiton osalta 
puolueiden vaaliasiamiesten yhteisesti taikka 
yhteislistan vaaliasiamiehen ilmoittamassa 
järjestyksessä. Jos varavaltuutettujen järjes
tystä ei ole ilmoitettu kunnan keskusvaali
lautakunnalle ennen 1 momentissa tarkoite
tun kokouksen alkua, keskusvaalilautakunta 
määrää järjestyksen. 

159 § 

Täydennysvaalit 

Jos valtuutettujen luku vaalikauden aikana 
jää alle kolmen neljänneksen säädetystä 
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määrästä, valtuuston puheenjohtajan on saa
tettava asia oikeusministeriön tietoon. Minis
teriö voi tällöin määrätä toimitettaviksi täy
dennysvaalit määräten samalla, montako val
tuutettua täydennysvaaleissa valitaan. Täy
dennysvaaleista on soveltuvin osin voimassa, 
mitä varsinaisista vaaleista säädetään. En
nakkoäänestys toimitetaan kuitenkin vain 
kunnassa, jonka valtuutettujen valitsemiseksi 
täydennysvaalit toimitetaan. 

160 § 

Uusi aika vaaleja varten 

Jos valtuutettujen vaaleja tai niihin kuulu
via toimenpiteitä ei jostakin syystä voida 
toimittaa tässä laissa säädettyinä aikoina 
taikka jos valittuja ehdokkaita vaalien tulosta 
määrättäessä tai 158 §:n 1 momentin mu
kaan valituiksi julistettuja ehdokkaita maini
tussa lainkohdassa tarkoitettuna aikana on 
yhteensä vähemmän kuin vaaleissa on valit
tava valtuutettuja, oikeusministeriö voi val
tuuston esityksestä määrätä uuden ajan vaa
leja varten. Jollei vaaleja ole toimitettu en
nen vaalikauden loppua, valtuutetut ja vara
valtuutetut, joiden toimikausi silloin päättyi
si, pysyvät toimissaan, kunnes uutena aikana 
toimitettujen vaalien tulos on julkaistu. Vaa
leista on soveltuvin osin voimassa, mitä uu
sittavista vaaleista säädetään. 

12 luku 

Europarlamenttivaalit 

Europarlamenttivaalien ajankohta 

161 § 

Vaalipäivä 

Europarlamenttivaalit toimitetaan joka vii
des vuosi. 

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sinä 
sunnuntaina, joka sattuu Euroopan unionin 
neuvoston päättämään nelipäiväiseen tors
taista sunnuntaihin kestävään ajanjaksoon 
kesäkuussa. Jos vaaleja ei voida unionin jä
senvaltioissa järjestää mainitun ajanjakson 
kuluessa, Euroopan unionin neuvosto määrää 
vaalipäivän äänestystä varten toisen ajanjak-

son, jolloin vaalipäivä on tähän ajanjaksoon 
sattuva sunnuntai. 

Äänioikeuden käyttäminen 

162 § 

Kielto äänestää useammin kuin kerran 

Samoissa europarlamenttivaaleissa kukaan 
ei saa äänestää useammassa kuin yhdessä 
Euroopan unionin jäsenvaltiossa. 

163 § 

Väestörekisterikeskuksen ilmoitusvelvolli
suus 

Väestörekisterikeskuksen on heti 19 §:n 5 
momentissa säädetyn määräajan päätyttyä 
ilmoitettava Euroopan unionin muun jäsen
valtion kansalaisen kotivaltion viranomaisel
le ne kyseisen jäsenvaltion äänioikeutetut 
kansalaiset, jotka ovat ilmoittaneet haluavan
sa käyttää äänioikeuttaan Suomessa. 

Valittavien jäsenten määrä ja vaalikelpoi
suus 

164 § 

Jäsenten määrä ja toimikausi 

Suomesta valitaan viiden vuoden pituisek
si toimikaudeksi 16 jäsentä Euroopan parla
menttiin. 

Euroopan yhteisöjen vaalilainsäädännön 
mukaisesti jäsenen toimikausi alkaa, kun Eu
roopan parlamentin ensimmäinen vaalien 
jälkeinen kokous on avattu ja jäsenten valta
kirjat hyväksytty, sekä päättyy, kun seuraa
vien europarlamenttivaalien jälkeinen ensim
mäinen parlamentin kokous avataan. 

165 § 

Vaalikelpoisuus sekä jäsenyyden esteenä 
olevat virat ja toimet 

Suomen kansalaisten vaalikelpoisuudesta 
europarlamenttivaaleissa on voimassa, mitä 
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vaalikelpoisuudesta eduskuntavaaleissa sää
detään. Suomessa äänioikeutettu Euroopan 
unionin muun jäsenvaltion kansalainen on 
vaalikelpoinen Suomessa toimitettavissa eu
roparlamenttivaaleissa, jollei hän ole menet
tänyt vaalikelpoisuuttaan europarlamenttivaa
leissa kotivaltiossaan. 

Euroopan parlamentin jäsenenä ei voi olla: 
1) valtioneuvoston jäsen; 
2) Euroopan komission jäsen; 
3) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 

tuomari, julkisasiamies tai kirjaaja; 
4) Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 

jäsen; 
5) Euroopan hiili- ja teräsyhteisön neu

voa-antavan komitean taikka Euroopan yh
teisön tai Euroopan atomienergiayhteisön 
talous- ja sosiaalikomitean jäsen; 

6) alueiden komitean jäsen; 
7) Euroopan hiili- ja teräsyhteisön, Euroo

pan yhteisön tai Euroopan atomienergiayh
teisön perustamissopimuksen nojalla asetetun 
yhteisön varoja hoitavan tai pysyvää välitön
tä hallinnollista tehtävää hoitavan komitean 
tai muun toimielimen jäsen; 

8) Euroopan investointipankin johtokun
nan tai hallintoneuvoston jäsen taikka Eu
roopan investointipankin henkilöstöön kuu
luva; 

9) Euroopan yhteisön toimielimen tai sen 
yhteydessä olevan erityistoimielimen palve
luksessa oleva virkamies tai henkilökuntaan 
kuuluva; 

10) sellainen viran tai toimen haltija, joka 
perustuslain mukaan ei voi olla kansanedus
tajana. 

Jos Euroopan parlamentin jäseneksi Suo
mesta valittu henkilö menettää vaalikelpoi
suutensa taikka jos hänet nimitetään tai vali
taan johonkin 2 momentissa mainituista vi
roista tai toimista, lakkaa hänen toimensa 
Euroopan parlamentin jäsenenä. 

Ehdokasasettelu europarlamenttivaaleissa 

166 § 

Oikeus asettaa ehdokkaita 

Europarlamenttivaaleissa voivat ehdokkai
ta asettaa: 

1) puolueet; 
2) äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet 

valitsijayhdistyksen. 

Ehdokkaita asetettaessa kahdella tai 
useammalla puolueella on oikeus yhtyä vaa
liliitoksi sopimaHa siitä keskenään. Kahdella 
tai useammalla valitsijayhdistyksellä on oi
keus vastaavalla tavalla muodostaa yhteislis
ta. 

167 § 

Ehdokasasettelun vaihtoehdot 

Ehdokkaat asetetaan joko vaalialueittaises
ti (vaalialueittainen ehdokasasettelu) tai val
takunnallisesti (valtakunnallinen ehdo
kasasettelu). 

V aalialueittaisessa ehdokasasettelussa tulee 
kullekin vaalialueelle asettaa eri ehdokkaat. 
Jos puolueet yhtyvät jollakin vaalialueena 
vaaliliitoksi, puolueiden on keskenään sovit
tava vastaavasta vaaliliitosta kaikille vaali
alueille, joilla näillä puolueilla on ehdokkai
ta. 

Valtakunnallisessa ehdokasasettelussa tu
lee samat henkilöt asettaa ehdokkaiksi kai
killa vaalialueilla, joilla puolueella, vaalilii
tolla tai yhteislistalla on ehdokkaita. Ehdok
kaita tulee olla vähintään kahdella vaalialu
eella. 

168 § 

Ehdokkaiden enimmäismäärä 

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla 
saa vaalialueittaisessa ehdokasasettelussa 
olla kullakin vaalialueena enintään kahdek
san ehdokasta. Ehdokkaita saa kuitenkin kai
killa vaalialueilla olla yhteensä enintään 20. 
V altakunnallisessa ehdokasasettelussa ehdok
kaita saa olla enintään 20. 

169 § 

Kielto olla ehdokkaana useammalla listalla 

Samoissa europarlamenttivaaleissa kukaan 
ei saa olla ehdokkaana useammassa kuin 
yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa. 
Sama henkilö saadaan samoissa vaaleissa 
asettaa vain yhden puolueen ehdokkaaksi ja 
vaalialueittaisessa ehdokasasettelussa vain 
yhden valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi. 
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170 § 

Puolueiden ehdokkaiden asettaminen 

Puolueen ehdokkaat asetetaan puolueen 
jäsenten kansanvaltaiset vaikutusmahdolli
suudet turvaavalla tavalla siten kuin puolu
een säännöissä tarkemmin määrätään. Puolu
een piirijärjestöjen on sovittava, asetetaanko 
ehdokkaat vaalialueittaisesti vai valtakunnal
lisesti. Jos puolueessa on vähintään kaksi 
piirijärjestöä samalla vaalialueelia tai jos 
ehdokkaat on sovittu asetettaviksi valtakun
nallisesti, asianomaisten piirijärjestöjen on 
sovittava, miten puolueen ehdokkaat asete
taan. Jos piirijärjestöt eivät voi sopia asiasta, 
asian ratkaisee puolueen hallitus. 

171 § 

Valitsijayhdistyksen perustaminen 

Valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdok
kaan asettamiseksi vaalialueelia europarla
menttivaaleja varten tarvitaan vähintään 
1 000 samaan vaalialueeseen kuuluvien vaa
lipiirien äänioikeutettua henkilöä. Jos valitsi
jayhdistykset haluavat muodostaa yhteislis
tan valtakunnallista ehdokasasettelua varten, 
tulee kunkin yhteislistan ehdokkaan asetta
miseksi perustaa valitsijayhdistys kaikilla 
niillä vaalialueilla, joilla yhteislistalla on 
tarkoitus osallistua vaaleihin. 

Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla 
päivätty perustamisasiakirja, jossa on oltava 
seuraavat tiedot: 

1) maininta siitä, mitkä europarlamentti
vaalit ovat kyseessä; 

2) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai 
toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä 
kotikun ta; 

3) jokaisen jäsenen nimi, syntymäaika ja 
osoite; 

4) jokaisen jäsenen allekirjoittama vakuu
tus siitä, että hän on kysymyksessä olevissa 
vaaleissa asianomaiseen vaalialueeseen kuu
luvassa vaalipiirissä äänioikeutettu; 

5) valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen ja 
häQen varamiehensä nimi ja yhteystiedot 

Aänioikeutettu voi olla jäsenenä vain yh
dessä valitsijayhdistyksessä. Jos hän on jä
senenä kahdessa tai useammassa valitsijayh
distyksessä, Helsingin vaalipiirilautakunnan 
on poistettava hänen nimensä kaikista perus
tamisasiakirjoista. 

Ehdokashakemus europarlamenttivaaleissa 

172 § 

Vaaliasiamiehet 

Kullakin ehdokkaita asettavalla puolueella 
ja ehdokkaan asettavalla valitsijayhdistyksel
lä tulee olla vaaliasiamies ja jokaisella vaa
liasiamiehellä varamies. Lisäksi yhteislistan 
muodostaneitten valitsijayhdistysten on val
tuutettava jonkin valitsijayhdistyksen vaa
liasiamies toimimaan yhteislistan vaaliasia
miehenä ja toinen hänen varamiehenään. 

Puolueen tai yhteislistan vaaliasiamies ei 
saa olla toisen puolueen tai yhteislistan vaa
liasiamiehenä. Valitsijayhdistyksen · vaa
liasiamies ei saa olla puolueen vaaliasiamie
henä eikä muun yhteislistan vaaliasiamiehe
nä kuin mihin hänen valitsijayhdistyksensä 
kuuluu eikä toisen valitsijayhdistyksen vaa
liasiamiehenä. Puolueen tai valitsijayhdistyk
sen vaaliasiamies ei saa olla vaalipiirilauta
kunnan eikä kunnan keskusvaalilautakunnan 
jäsenenä tai varajäsenenä. 

Vaaliasiamiehen puolesta saa tässä laissa 
tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen tai oi
kaisun tehdä hänen kirjallisesti valtuuttaman
sa henkilö. Mitä tässä laissa säädetään puo
lueen, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen 
vaaliasiamiehestä, on soveltuvin osin voi
massa hänen varamiehestään. 

Puolueen on viimeistään 48. päivänä en
nen vaalipäivää ilmoitettava Helsingin vaali
piirilautakunnalle puolueen vaaliasiamiehen 
ja hänen varamiehensä nimi ja yhteystiedot 

173 § 

Ehdokashakemuksen jättäminen 

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyk
sen vaaliasiamiehen on annettava ehdokasha
kemus Helsingin vaalipiirilautakunnalle vii
meistään 40. päivänä ennen vaalipäivää en
nen kello 16. 

174 § 

Puolueen ehdokashakemus 

Puolueen ehdokashakemukseen on liitet
tävä: 

1) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa 
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on mainittava siinä järjestyksessä kuin eh
dokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asete
taan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, am
matti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyt
täen sekä kotikunta; Etunimen rinnalla tai 
sen sijasta voidaan käyttää yleisesti tunnet
tua ehdokkaan puhuttelunimeä tai etunimeä 
lyhennettynä; Ehdokaslistassa ei saa olla 
muita merkintöjä, paitsi jos ne ovat tarpeen 
ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämisek
si; 

2) kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja 
hänen henkilötunnuksenaan varustettu suos
tumus hänet asettaneen puolueen ehdokkaak
si ja suostumus ottaa vastaan Euroopan par
lamentin jäsenen toimi sekä vakuutus, ettei 
hän ole samoissa vaaleissa suostunut toisen 
puolueen eikä valitsijayhdistyksen ehdok
kaaksi; 

3) kunkin ehdokkaaksi asetetun Euroopan 
unionin muun jäsenvaltion kansalaisen anta
ma vakuutus, ettei hän ole suostunut ehdok
kaaksi samoissa vaaleissa muussa Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa, sekä ilmoitus siitä, 
mikä on hänen asuinpaikkansa Suomessa, 
minkä Euroopan unionin jäsenvaltion kansa
lainen hän on ja missä vaalipiirissä tai kun
nassa hänet viimeksi on kotivaltiossaan otet
tu europarlamenttivaalien vaaliluetteloon; ja 

4) jokaisesta ehdokkaaksi asetetusta 3 
kohdassa tarkoitetusta Euroopan unionin 
muun jäsenvaltion kansalaisesta kotivaltion 
viranomaisen antama todistus, josta ilmenee, 
että ehdokkaaksi asetettu ei ole menettänyt 
kotivaltiossaan vaalikelpoisuutta europarla
menttivaaleissa tai että tällainen vaalikel
poisuuden menettäminen ei ole asianomaisen 
viranomaisen tiedossa. 

Ehdokashakemuksessa on mainittava, min
kä vaalialueen tai vaalialueiden ehdokaslis
tojen yhdistelmää hakemus koskee. 

Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja 
allekirjoitettava ehdokashakemus ja vakuu
tettava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikel
poisia. 

175 § 

Ilmoitus vaaliliitosta 

Jos puolueet ovat sopineet yhtymisestä 
vaaliliitoksi, siitä on laadittava yhteinen il
moitus, jossa luetellaan vaaliliittoon yhtyvät 
puolueet ja joka kaikkien vaaliliittoon yhty
vien puolueiden vaaliasiamiesten on allekir
joitettava. Vaaliliittoon yhtyneen puolueen 

vaaliasiamiehen on annettava ilmoitus Hel
singin vaalipiirilautakunnalle samanaikaisesti 
puolueen ehdokashakemuksen kanssa. 

176 § 

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemus 

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen 
on liitettävä: 

1) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslis
taksi, jossa ehdokkaasta on 17 4 §:n 1 mo
mentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot; 

2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen hen
kilötunnuksenaan varustettu suostumus hänet 
asettaneen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi 
ja suostumus ottaa vastaan Euroopan par
lamentin jäsenen toimi sekä vakuutus, ettei 
hän ole samoissa vaaleissa suostunut puolu
een ehdokkaaksi; 

3) ehdokkaaksi asetetun Euroopan unionin 
muun jäsenvaltion kansalaisen antama va
kuutus, ettei hän ole suostunut ehdokkaaksi 
samoissa vaaleissa muussa Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa, sekä ilmoitus siitä, mikä on 
hänen asuinpaikkansa Suomessa, minkä Eu
roopan unionin jäsenvaltion kansalainen hän 
on ja missä vaalipiirissä tai kunnassa hänet 
viimeksi on kotivaltiossaan otettu europarla
menttivaalien vaaliluetteloon; ja 

4) ehdokkaaksi asetetusta 3 kohdassa tar
koitetusta Euroopan unionin muun jäsenval
tion kansalaisesta kotivaltion viranomaisen 
antama todistus, josta ilmenee, että ehdok
kaaksi asetettu ei ole menettänyt kotivaltios
saan vaalikelpoisuutta europarlamenttivaa
leissa tai että tällainen vaalikelpoisuuden 
menettäminen ei ole asianomaisen viran
omaisen tiedossa; sekä 

5) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja. 
Ehdokashakemuksessa on mainittava, min

kä vaalialueen ehdokaslistojen yhdistelmää 
hakemus koskee. 

Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on 
päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake
mus ja vakuutettava siinä, että ehdokas on 
vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen 
jäsenet ovat itse allekirjoittaneet perusta
misasiakirjan. 

177 § 

Ilmoitus yhteislistasta 

Jos valitsijayhdistys on sopinut yhteislis-
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tasta yhden tai useamman muun valitsijayh
distyksen kanssa, ilmoitus yhteislistasta ja 
siihen kuuluvista valitsijayhdistyksistä sekä 
niiden ehdokkaista siinä järjestyksessä kuin 
ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä 
asetetaan on annettava samanaikaisesti valit
sijayhdistyksen ehdokashakemuksen kanssa. 
Ilmoituksen allekirjoittavat yhteislistan muo
dostaneiden valitsijayhdistysten vaaliasiamie
het 

Ilmoituksessa on lisäksi mainittava yhteis
listan vaaliasiamiehen ja hänen varamiehen
sä nimi ja yhteystiedot 

Ilmoituksessa voidaan ehdottaa ehdokaslis
tojen yhdistelmään otettavaksi yhteislistan 
nimitys, johon tulee sisältyä sana "yhteislis
ta". Nimitys ei saa olla sopimaton eikä mer
kitykseltään yleistävästi tai muutoin harhaan
johtava. Nimitykseen voi aina sisältyä yhdis
tysrekisteriin merkitty nimi, jonka käyttämi
seen yhteislistan muodostaneet valitsijayh
distykset ovat saaneet yhdistykseltä todis
teellisesti luvan. Nimitykseen ei kuitenkaan 
saa sisältyä puoluerekisteriin merkityn puo
lueen nimeä. 

Eräät ehdokasasetteluun liittyvät 
v iranom aistehtävät 

178 § 

Ilmoitus kaksoisehdokkuudesta 

Jos Väestörekisterikeskus on saanut Eu
roopan unionin muun jäsenvaltion viran
omaiselta ilmoituksen, että Suomessa vaali
kelpoinen henkilö on asetettu kyseisessä val
tiossa ehdokkaaksi samoissa vaaleissa, sen 
on viipymättä annettava ilmoitus tiedoksi 
Helsingin vaalipiirilautakunnalle. 

179 § 

Ehdokkaina olevista Euroopan unionin 
muun jäsenvaltion kansalaisista 

ilm oittam inen 

Helsingin vaalipiirilautakunnan on viipy
mättä ehdokaslistojen yhdistelmien laatimi
sen jälkeen ilmoitettava Väestörekisterikes
kukselle kaikki ehdokaslistojen yhdistelmään 
otetut Euroopan unionin muun jäsenvaltion 
kansalaiset. Väestörekisterikeskuksen on vii-
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pymättä lähetettävä tieto ehdokaslistojen yh
distelmään ottamisesta kunkin tällaisen eh
dokkaan kotivaltion asianomaiselle viran
omaiselle. 

Vaalien tuloksen laskenta ja vahvistaminen 

180 § 

Vaalipiireissä annetut äänet 

Vaalipiirilautakunta vahvistaa 3. päivänä 
vaalipäivän jälkeen kello 18 aloitettavassa 
kokouksessaan äänimäärät, jotka kukin eh
dokas sekä puolue, vaaliliitto tai yhteislista 
yhteensä ovat vaaleissa saaneet vaalipiirissä, 
sekä ilmoittaa viipymättä näin vahvistetut 
äänimäärät ja vaaleissa annettujen äänten 
määrän oikeusministeriön määräämällä taval
la Helsingin vaalipiirilautakunnalle. 

181 § 

Vaalien tuloksen vahvistaminen 

Saatuaan 180 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen 
kaikilta vaalipiirilautakunnilta Helsingin vaa
lipiirilautakunta vahvistaa viipymättä vaalien 
tuloksen. Lautakunta vahvistaa ensin kunkin 
puolueen, vaaliliiton ja yhteislistan koko 
maassa saamien äänten yhteismäärät sekä 
kunkin yhteislistaan kuulumattoman valitsi
jayhdistyksen saamien äänten määrän sekä 
niille kullekin niiden saamien äänten yhteis
määrien pohjalta tulevan Euroopan parla
mentin jäsenten paikkojen lukumäärän nou
dattaen soveltuvin osin, mitä vertauslukujen 
laskemisesta ja vaalien tuloksen määräämi
sestä 89-92 §:ssä säädetään. Jos puolueet 
ovat yhtyneet eri vaalialueilla vaaliliitoksi 
eri puolueiden kanssa, kutakin vaaliliittoa, 
johon nämä puolueet ovat yhtyneet, pidetään 
ääniä laskettaessa ja vaalien tulosta vahvis
tettaessa erillisenä vaaliliittona. Tällaisen 
puolueen vaaliliittoon kuulumattomana saa
mia ääniä ei myöskään yhdistetä minkään 
sen jonkin toisen puolueen kanssa muodosta
man vaaliliiton saamiin ääniin. 

Jos ehdokkaat on asetettu vaalialueittaises
ti ja puolue, vaaliliitto tai yhteislista on saa
nut vain yhden paikan, paikka menee sen 
vaalialueen suurimman henkilökohtaisen 
äänimäärän saaneelle puolueen, vaaliliiton 
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tai yhteislistan ehdokkaalle, jossa puolue, 
vaaliliitto tai yhteislista on saanut eniten ää
niä. Jos puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan 
saamia paikkoja on kaksi tai useampia, pai
kat jaetaan sen sisällä vaalialueittain samassa 
suhteessa kuin sen ehdokkaille koko maassa 
annetut äänet vaalialueiden kesken jakautu
vat. Jako toteutetaan siten, että puolueen, 
vaaliliiton tai yhteislistan ehdokkaiden vaali
alueella saamien äänten yhteismäärä jaetaan 
sen ehdokkaiden koko maassa yhteensä saa
malla äänimäärällä ja kerrotaan sen koko 
maassa saamalla paikkamäärällä. Kultakin 
vaalialueelta tulee valituksi laskutoimituksen 
osoittamaa kokonaislukua vastaava määrä 
puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan ehdok
kaita. Jos kaikki paikat eivät tule näin täyte
tyiksi, loput paikat jaetaan vaalialueiden kes
ken mainitun laskutoimituksen osoittamien 
lukujen desimaaliosien suuruuden mukaises
sa järjestyksessä. Kullakin vaalialueelia pai
kat jaetaan puolueiden, vaaliliittojen ja yh
teislistojen sisällä ehdokkaiden saamien hen
kilökohtaisten äänimäärien mukaisessa jär
jestyksessä. 

Jos ehdokkaat on asetettu valtakunnallises
ti, puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan saa
rnat paikat jaetaan puolueen, vaaliliiton tai 
yhteislistan sisällä sen ehdokkaiden kaikilla 
vaalialueilla yhteensä saamien henkilökoh
taisten äänimäärien suuruuden mukaisessa 
järjestyksessä. 

Helsingin vaalipiirilautakunta julistaa Eu
roopan parlamentin jäseniksi valituiksi kun
kin puolueen, vaaliliiton tai yhteislistan eh
dokkaista 1-3 momentin perusteella niin 
monta kuin puolue, vaaliliitto tai yhteislista 
on koko maassa paikkoja saanut sekä lisäksi 
ne yksittäisten valitsijayhdistysten ehdok
kaat, jotka 1 momentin mukaan tulevat vali
tuiksi. 

182 § 

Tietojen antaminen julkisuuteen 

Ääntenlaskentaa koskevia tietoja ei saa 
vaalipäivänä antaa julkisuuteen ennen kello 
22:ta. 

183 § 

Vaalien tuloksen julkaiseminen 

Helsingin vaalipiirilautakunnan on heti il
moitettava oikeusministeriölle vaalien tulos 

ja annettava tuloksesta kuulutus, joka jul
kaistaan Suomen säädöskokoelmassa. 

184 § 

Euroopan parlamentin jäsenen valtakirjan 
kaava 

Vahvistettuaan vaalien tuloksen Helsingin 
vaalipiirilautakunnan on viipymättä laaditta
va ja kullekin valitulle toimitettava valtakir
ja, joka kuuluu seuraavasti: 

"Europarlamenttivaaleissa, jotka toimitet
tiin ... päivänä ... kuuta ... , on ... asu
va - - valittu olemaan Euroopan parla
mentin jäsenenä parlamentin seuraavan ko
kouksen alusta lukien, kunnes seuraavien 
europarlamenttivaalien jälkeinen ensimmäi
nen parlamentin kokous alkaa. 

Tämä todistus on parlamentin jäsenen val
takirjana." 

Paikka ja aika. 
Jos jäsenen paikka on joutunut avoimeksi, 

Helsingin vaalipiirilautakunta antaa valtakir
jan sille, joka tulee hänen tilalleen. Tässä 
tapauksessa valtakirja kuuluu seuraavasti: 

"Koska sen jälkeen, kun - - on valittu 
... päivänä ... kuuta ... Suomessa toimi
tetuissa europarlamenttivaaleissa olemaan 
Euroopan parlamentin jäsenenä, jäsenen 
paikka on hänen jälkeensä tullut avoimeksi, 
tulee vaalilain mukaan ... asuva - - hä
nen sijaansa Euroopan parlamentin jä
seneksi. 

Tämä todistus on Euroopan parlamentin 
jäsenen valtakirjana." 

Paikka ja aika. 

III OSA 

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET 

13 luku 

Täydentävät säännökset 

185 § 

Kielto hakea muutosta puolueen päätökseen 

Yhdistyslain säännöksiä yhdistyksen pää
töksen mitättömyydestä tai moiUimisesta ei 
sovelleta puolueen tai sen piiri-, perus- tai 
muun järjestön päätökseen, joka koskee eh
dokkaiden asettamista vaaleihin siihen liitty
vine menettelyineen tai ehdokashakemusta. 
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186 § 

Vaaliasiamiesten ja vaalitarkkailijoiden läs
näolo-oikeus 

V aalilautakunnan, kunnan keskusvaali
lautakunnan ja vaalipiirilautakunnan kokouk
sissa, jotka pidetään ehdokkaiden numeroi
den määräämistä, äänestyslippujen järjestä
mistä tai laskemista taikka vaalien tuloksen 
määräämistä varten, puolueiden, valitsijayh
distysten ja yhteislistojen sekä yhteislistaan 
kuulumattomien valitsijayhdistysten vaa
liasiamiehillä taikka heidän kutakin vaalivi
ranomaista varten erikseen kirjallisesti val
tuuttamillaan henkilöillä on oikeus olla läs
nä. Sama oikeus on vaaleja tarkkailevalla 
oikeusministeriötä edustavalla taikka sen 
valtuuttamalla henkilöllä. 

187 § 

Vaaliviranomaisen rikosoikeudellinen vastuu 

Jos vaalipiirilautakunnan, kunnan keskus
vaalilautakunnan, vaalilautakunnan tai vaali
toimikunnan jäsen tai vaalitoimitsija taikka 
muu henkilö tässä laissa tarkoitettuna vaali
viranomaisena toimiessaan laiminlyö velvol
lisuutensa, häntä rangaistaan niin kuin virka
miestä virkarikoksesta. 

188 § 

Rikokset vaaleissa 

Rangaistus vaalirikoksesta, vaalilahjonnas
ta, vilpillisestä äänestämisestä ja vaalitulok
sen vääristäruisestä säädetään rikoslain 14 
luvun 1-4 §:ssä. 

189 § 

Otteen tai jäljennöksen antaminen 

Jos tässä laissa tarkoitetusta asiakirjasta 
annetaan ote tai jäljennös muulle kuin sille, 
jota asiakirja koskee, taikka tässä laissa tar
koitettuja tai siitä johtuvia tehtäviä hoitavalle 
viranomaiselle, siitä on jätettävä henkilötun
nuksen yksilönumero ja tarkistusmerkki 
pois. Tietojen massaluovutuksesta säädetään 
erikseen. 

190 § 

Kustannusten jako 

Oikeusministeriö vastaa: 
1) äänioikeusrekisterin ja valtakunnallisen 

ehdokasrekisterin sekä muiden vaaleissa 
käytettävien oikeusministeriön tietojärjestel
mien kustannuksista; 

2) ilmoituskorttien, äänestyslippujen, vaa
likuorten, lähetekirjeiden, lähetekuorten, ää
nestäjistä pidettävien luetteloiden, vaali
pöytäkirjojen ja vaaliluetteloiden sekä vaali
leimasinten, sinetöiruisvälineiden ja vaaliuur
nien valmistamis- ja lähettämiskustannuksis
ta· 

'3) kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaik
kojen vaalitoimitsijoiden sekä Suomen edus
tustojen ja suomalaisten laivojen vaalitoi
mitsijoiden menoista; 

4) vaalipiirilautakuntien menoista. 
Kunta vastaa kunnan keskusvaalilautakun

nan, vaalilautakuntien, vaalitoimikuntien ja 
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden muista 
kuin 1 momentissa tarkoitetuista menoista. 
Europarlamenttivaaleissa nämä menot suori
tetaan kuitenkin valtion varoista. Oikeusmi
nisteriö antaa tarkemmat määräykset perus
teista, joiden mukaan nämä menot korva
taan. 

Muu viranomainen vastaa sille kuuluvien 
tehtävien suorittamisesta aiheutuvista muista 
kuin 1 momentissa tarkoitetuista kustannuk
sista. 

191 § 

Määräpäivän siirtyminen 

Jos vaalipäivä sattuu uudenvuodenaatoksi 
tai -päiväksi, loppiaiseksi, ensimmäiseksi 
pääsiäispäiväksi, vapunaatoksi tai -päiväksi, 
helluntaipäiväksi, itsenäisyyspäiväksi taikka 
jouluaatoksi tai ensimmäiseksi tai toiseksi 
joulupäiväksi, vaalipäivän äänestys järjeste
tään seuraavana sunnuntaina. 

Jos määräpäivä, joka on säädetty tai mää
rätty muuta kuin vaalipäivän äänestystä, en
nakkoäänestyksen aloittamista tai lopettamis
ta, vaaleja toimittamatta valittavien valtuu
tettujen valituksi julistamista tai vaalien tu
loksen vahvistamista varten, sattuu pyhäpäi
väksi tai arkilauantaiksi taikka juhannus- tai 
jouluaatoksi, pidetään seuraavaa arkipäivää 
määräpäivänä. Oikeusministeriöllä on tarvit-
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taessa oikeus siirtää tällainen määräpäivä 
lähinnä soveliaaksi päiväksi, jos vaalit on 
valituksen johdosta määrätty uusittaviksi tai 
jos on määrätty toimitettaviksi uudet edus
kuntavaalit tai valtuutettujen täydennysvaalit 
taikka jos presidentinvaali on määrätty aloi
tettavaksi uudelleen tai valtuutettujen vaalit 
toimitettaviksi uutena aikana. 

192 § 

Vammaisten kuljetuspalvelut 

Vammaisten äänestäjien kuljetuksesta ää
nestys- tai ennakkoäänestyspaikalle on voi
massa, mitä vammaisuuden perusteella jär
jestettävistä palveluista ja tukitoimista anne
tussa laissa (380/1987) säädetään kuljetus
palveluista. 

193 § 

Jäsenjärjestösuhteessa olevat puolueet 

Jos jotkin oikeusministeriössä pidettävään 
puoluerekisteriin merkityistä puolueista ovat 
toisiinsa sellaisessa suhteessa kuin puo
luelain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetaan, nii
tä pidetään tätä lakia sovellettaessa yhtenä 
puolueena. 

194 § 

Rekisterihallinnon paikallisv iranomainen 
Ahvenanmaan maakunnassa 

Ahvenanmaan maakunnassa hoitaa maist
raatille tämän lain mukaan eduskuntavaaleis
sa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaa
leissa kuuluvat tehtävät rekisterihallinnon 
paikallisviranomaisena lääninhallitus. 

195 § 

Kaavat 

Oikeusministeriö vahvistaa tarvittavat kaa
vat vaaleissa käytettäville asiakirjoille ja lo
makkeille sekä antaa tarkemmat ohjeet ehdo
kaslistojen yhdistelmän ja presidentinvaalin 
ehdokasluettelon muodosta. 

196 § 

Ehdokasasettelun aikataulu hajotusvaaleissa 

Tasavallan presidentin määrättyä toimitet
tavaksi ennenaikaiset eduskuntavaalit vaalien 
ehdokasasettelussa ja siihen liittyvissä viran
omaistehtävissä noudatetaan tässä laissa 48., 
40., 34., 32., ja 31. päiväksi ennen vaalipäi
vää säädettyjen määräpäivien sijasta vastaa
vasti määräpäiviä 39., 31., 27., 24. ja 23. 
päivää ennen vaalipäivää. 

Jos on ryhdyttävä toimenpiteisiin presi
dentin valitsemiseksi sen johdosta, että pre
sidentti, presidentiksi valittu tai president
tiehdokas on tullut pysyvästi estyneeksi tai 
kuollut, valtioneuvoston 128 §:n 3 momen
tissa tarkoitetussa päätöksessä säädetään eh
dokasasettelusta ja siihen liittyvien viran
omaistehtävien aikataulusta. 

197 § 

Tarkemmat määräykset ja ohjeet 

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän 
lain soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeus
ministeriö. 

14 luku 

V oimaantulo- ja siirtymäsäännökset 

198 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tällä lailla kumotaan seuraavat lait niihin 
myöhemmin tehtyine muutoksineen: 

1) kansanedustajain vaaleista 13 päivänä 
kesäkuuta 1969 annettu laki (391/ 1969); 

2) tasavallan presidentin vaalista 22 päivä-
nä heinäkuuta 1991 annettu laki 
(1076/1991); 

3) 12 päivänä toukokuuta 1972 annettu 
kunnallisvaalilaki (361/1972); sekä 

4) Suomesta Euroopan parlamenttiin valit
tavien edustajien vaaleista 3 päivänä maalis
kuuta 1995 annettu laki (272/1995). 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 
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199 § 

Siirtymäsäännökset 

Jos vaalit tai neuvoa-antava kansanäänes
tys toimitetaan ennen kuin 90 päivää on ku
lunut tämän lain voimaantulosta, sovelletaan 
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään
nöksiä. Eduskuntavaaleissa, jotka toimitetaan 
21 päivänä maaliskuuta 1999 tai tätä aikai
semmin, sekä presidentinvaalissa ja europar-

lamenttivaaleissa, jotka toimitetaan ennen 
tässä tarkoitettuja eduskuntavaaleja ensiksi 
seuraavia eduskuntavaaleja, sovelletaan kui
tenkin tämän lain 5 §:ssä säädetyn vaalipiiri
jaon sijasta kansanedustajain vaaleista anne
tun lain 1 §:ssä säädettyä vaalipiirijakoa. 

Muussa laissa tai asetuksessa olevan viit
tauksen tällä lailla kumottuihin lakeihin kat
sotaan lain voimaantulon jälkeen tarkoitta
van viittausta tähän lakiin. 
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2. 
Laki 

menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä 26 päivänä kesäkuuta 1987 
annetun lain (57111987) 3, 4, 6, 8 ja 9 §, sellaisena kuin niistä on 4 § laissa 1646/1995, 
seuraavasti: 

3 § 
Valtiollisten vaalien vaaliviranomaiset 

ovat äänestysviranomaisina kansanäänestyk
sessä. 

Jos kansanäänestys toimitetaan vaaleista 
erillisenä, vaalipiirilautakuntana toimii kus
sakin vaalipiirissä eduskuntavaaleja varten 
viimeksi asetettu vaalipiirilautakunta. 

4§ 
Vaalien yhteydessä toimitettavassa kansan

äänestyksessä käytetään vaaleja varten pe
rustettavaa äänioikeusrekisteriä. 

Vaaleista erillisenä toimitettavaa kansanää
nestystä varten perustetaan äänestysoikeute
tuista henkilöistä äänestysoikeusrekisteri, 
josta on voimassa, mitä vaalilaissa ( 1 ) sää
detään eduskuntavaaleja varten perustetusta 
äänioikeusrekisteristä. 

6 § 
Vaalipiirilautakunnan tulee heti äänestyk

sen tuloksen vahvistettuaan antaa tuloksesta 
tieto Helsingin kaupungin vaalipiirilautakun
nalle, lääninhallitukselle ja vaalipiirin kun
tien keskusvaalilautakunnille. 

Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa 
äänestyksen tuloksen koko maassa ja ilmoit
taa sen oikeusministeriölle, jonka tulee jul
kaista äänestyksen tulos Suomen säädösko
koelmassa. 

Vaalipiirilautakunnan tässä pykälässä tar-

koitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 

8 § 
Vaalien yhteydessä toimitettavasta kansan

äänestyksestä aiheutuneista kustannuksista 
on voimassa, mitä vaalilain 190 §: ssä sääde
tään. 

Jos kansanäänestys toimitetaan vaaleista 
erillisenä, suoritetaan sen lisäksi, mitä vaali
lain 190 §:ssä säädetään, kansanäänestyksen 
toimittamisesta aiheutuneet kuntien keskus
vaalilautakuntien, vaalilautakuntien ja vaali
toimikuntien menot valtion varoista. Oikeus
ministeriö antaa tarkemmat määräykset pe
rusteista, joiden mukaan menot korvataan. 

9 § 
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään tai 

sen nojalla määrätään taikka kansanäänes
tyksen toimeenpanoa koskevassa laissa sää
detään, noudatetaan kansanäänestyksessä 
soveltuvin osin vaalilakia. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Jos kansanäänestys toimitetaan ennen kuin 
90 päivää on kulunut lain voimaantulosta, 
sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 



HE 48/1998 vp 111 

3. 
Laki 

neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun 
lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä 

16 päivänä heinäkuuta 1990 annetun lain (65611990) 2 §:n 2 momentti, 5, 7, 8 ja 11 §, 12 
§:n 1 momentin 2 kohta, 16 §:n 2 momentti, 17 ja 18 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 8 §, 16 §:n 2 momentti ja 18 § laissa 164911995, seuraavasti: 

2 § 

Äänestys toimitetaan äänestysalueittain 
noudattaen vaalilain ( 1 ) 9 §:n nojalla vii
meksi määrättyä äänestysaluejakoa. Valtuus
to voi kuitenkin päättää, että useammalla 
äänestysalueella on yhteinen äänestyspaikka. 

- 5 § 
Aänestysviranomaisinakansanäänestykses

sä ovat vaalilain 14 §:ssä tarkoitettu kunnan 
keskusvaalilautakunta sekä äänestyslautakun
nat Valtuuston on hyvissä ajoin ennen ää
nestystä asetettava kutakin 2 §:ssä tarkoitet
tua äänestysaluetta tai, jos useammalla ää
nestysalueella on yhteinen äänestyspaikka, 
kutakin tällaista useamman äänestysalueen 
äänestyspaikkaa varten äänestyslautakunta 
noudattaen soveltuvin osin, mitä vaalilain 16 
§:ssä säädetään vaalilautakuntien asettami
sesta. 

7 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on saatet

tava kansanäänestyksen aihe ja ajankohta, 
äänestysalueiden äänestyspaika~, äänestyk
sessä noudatettava menettely sekä äänestyk
sen kohteena olevat vaihtoehdot hyvissä 
ajoin ennen äänestystä yleisesti tiedoksi sillä 
tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan 
tiedoksi. Kunnanhallituksen on viivytyksettä 
ilmoitettava oikeusministeriölle kansanäänes
tyksen toimittamisesta. Muutoin on kansan
äänestykseen liittyvästä tiedottamisesta voi
massa, mitä kuntalain 29 §:n 1 momentissa 
säädetään. 

8 § 
Kansanäänestystä varten kunnan keskus

vaalilautakunta perustaa äänestysoikeutetuis-

ta henkilöistä äänestysoikeusrekisterin, josta 
on soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilain 
19 §:ssä säädetään äänioikeusrekisteristä. 

Kunnanhallituksen on viimeistään 55. päi
vänä ennen äänestyspäivää ilmoitettava 
Väestörekisterikeskukselle kansanäänestyk
sen toimittamisesta ja siitä, haluaako se ää
nestysoikeusrekisteriin otettavat tiedot käyt
töönsä konekielisinä vai paperitulosteina. 
Paperitulosteista on soveltuvin osin voima~
sa, mitä vaalilain 72 §:ssä säädetään vaah
luetteloista. 

Väestörekisterikeskuksen on viimeistään 
30. päivänä ennen äänestyspäivää toimitet
tava kunnan keskusvaalilautakunnalle äänes
tysoikeusrekisteriin otettavat tiedot. 

11 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan kokouk

sessa, jossa kirjeäänestyksessä annettuja ää
niä lasketaan, on vaalikuorista otetut äänes
tysliput leimattava vaalileimasimella. 

.. 12 § 
Aänestyslippu on mitätön: 

2) jos vaalikuoressa on sellainen puutteel
lisuus tai merkintä, että äänestys olisi vaali
lain 64 §:n 2 momentin 1-3 kohdan mu
kaan ollut jätettävä huomioon ottamatta; 

16 § 

Kunnan keskusvaalilautakunta määrää ta
van, jolla vaalilautakunnissa sinetöidään 
kunnan keskusvaalilautakunnalle toimitetta
vat lähetykset ja hankkii tarvittavat sinetöi
misvälineet. 
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17 § 
Kunnallisesta kansanäänestyksestä aiheutu

neet kustannukset suoritetaan kunnan varois
ta. 

18 § 
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, 

kansanäänestyksessä noudatetaan soveltuvin 
osin vaalilakia. Mitä vaalilain 191 §:ssä sää
detään, ei kuitenkaan koske määräaikaa, joka 
10 §:n 2 momentissa säädetään kirjeäänes-

Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 1998 

tysasiakirjojen palauttamiselle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Jos kansanäänestys toimitetaan ennen kuin 
90 päivää on kulunut lain voimaantulosta, 
sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Oikeusministeri Jussi Järventaus 
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Liite 

2. 
Laki 

menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä 26 päivänä kesäkuuta 1987 
annetun lain (571/1987) 3, 4, 6, 8 ja 9 §, sellaisena kuin niistä on 4 § laissa 1646/1995, 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Valtiollisten vaalien vaaliviranomaiset 

ovat äänestysviranomaisina kansanäänestyk
sessä. 

Jos kansanäänestys toimitetaan vaaleista 
erillisenä, vaalipiirin keskuslautakuntana toi
mii kussakin vaalipiirissä kansanedusta
jain vaaleja varten viimeksi asetettu keskus
lautakunta. 

4§ 
Vaalien yhteydessä toimitettavassa kansan

äänestyksessä käytetään vaaleja varten pe
rustettavaa äänioikeusrekisteriä. 

Vaaleista erillisenä toimitettavaa kansan
äänestystä varten perustetaan äänestysoi
keutetuista henkilöistä äänestysoikeusrekis
teri, josta on voimassa, mitä äänioikeusre
kisteristä säädetään kansanedustajain vaa
leista annetussa laissa (391/69). 

6 § 
Vaalipiirin keskuslautakunnan tulee heti 

äänestyksen tuloksen vahvistettuaan antaa 
tuloksesta tieto Helsingin kaupungin vaali
piirin keskuslautakunnalle, lääninhallituksel
le ja vaalipiirin kuntien keskusvaalilautakun
nille. 

Helsingin kaupungin vaalipiirin keskus
lautakunta vahvistaa äänestyksen tuloksen 
koko maassa ja ilmoittaa sen oikeusminis
teriölle, jonka tulee julkaista äänestyksen 
tulos Suomen säädöskokoelmassa. 

Vaalipiirin keskuslautakunnan tässä pykä
lässä tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

380125L 

Ehdotus 

3 § 
Valtiollisten vaalien vaaliviranomaiset 

ovat äänestysviranomaisina kansanäänestyk
sessä. 

Jos kansanäänestys toimitetaan vaaleista 
erillisenä, vaalipiirilautakuntana toimii kus
sakin vaalipiirissä eduskuntavaaleja varten 
viimeksi asetettu vaalipiirilautakunta. 

4§ 
Vaalien yhteydessä toimitettavassa kansan

äänestyksessä käytetään vaaleja varten pe
rustettavaa äänioikeusrekisteriä. 

Vaaleista erillisenä toimitettavaa kansan
äänestystä varten perustetaan äänestysoi
keutetuista henkilöistä äänestysoikeusrekis
teri, josta on voimassa, mitä vaalilaissa ( 1 ) 
säädetään eduskuntavaaleja varten peruste
tusta äänioikeusrekisteristä. 

6 § 
Vaalipiirilautakunnan tulee heti äänestyk

sen tuloksen vahvistettuaan antaa tuloksesta 
tieto Helsingin kaupungin vaalipiirilautakun
nalle, lääninhallitukselle ja vaalipiirin kun
tien keskusvaalilautakunnille. 

Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa 
äänestyksen tuloksen koko maassa ja ilmoit
taa sen oikeusministeriölle, jonka tulee jul
kaista äänestyksen tulos Suomen säädösko
koelmassa. 

Vaalipiirilautakunnan tässä pykälässä tar
koitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
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Voimassa oleva laki 

8 § 
Vaalien yhteydessä toimitettavasta kansan

äänestyksestä aiheutuneista kustannuksista 
on voimassa, mitä kansanedustajain vaaleista 
annetun lain 102 §:ssä on säädetty. 

Milloin kansanäänestys toimitetaan vaa
leista erillisenä, suoritetaan sen lisäksi, mitä 
1 momentissa mainitussa pykälässä on sää
detty, kansanäänestyksen toimittamisesta 
aiheutuneet kuntien keskusvaalilautakuntien, 
vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien menot 
valtion varoista. Oikeusministeriö antaa tar
kemmat määräykset perusteista, joiden mu
kaan menot korvataan. 

9§ 
Sen lisäksi, mitä tässä laissa on säädetty 

tai sen nojalla määrätty taikka kansanäänes
tyksen toimeenpanoa koskevassa laissa sää
detään, noudatetaan kansanäänestyksessä 
soveltuvin osin kansanedustajain vaaleista 
annettua lakia. 

Ehdotus 

8 § 
Vaalien yhteydessä toimitettavasta kansan

äänestyksestä aiheutuneista kustannuksista 
on voimassa, mitä vaalilain 190 §:ssä sääde
tään. 

Jos kansanäänestys toimitetaan vaaleista 
erillisenä, suoritetaan sen lisäksi, mitä vaali
lain 190 §:ssä säädetään, kansanäänestyksen 
toimittamisesta aiheutuneet kuntien keskus
vaalilautakuntien, vaalilautakuntien ja vaali
toimikuntien menot valtion varoista. Oikeus
ministeriö antaa tarkemmat määräykset pe
rusteista, joiden mukaan menot korvataan. 

9 § 
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään tai 

sen nojalla määrätään taikka kansanäänes
tyksen toimeenpanoa koskevassa laissa sää
detään, noudatetaan kansanäänestyksessä 
soveltuvin osin vaalilakia. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Jos kansanäänestys toimitetaan ennen kuin 
90 päivää on kulunut lain voimaantulosta, 
sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 
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3. 
Laki 

neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun 
lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä 

16 päivänä heinäkuuta 1990 annetun lain (656/1990) 2 §:n 2 momentti, 5, 7, 8 ja 11 §, 12 
§:n 1 momentin 2 kohta, 16 §:n 2 momentti, 17 ja 18 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 8 §, 16 §:n 2 momentti ja 18 § laissa 164911995, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Äänestys toimitetaan äänestysalueittain 
noudattaen kunnallisvaalilain 3 §:n nojalla 
viimeksi määrättyä äänestysaluejakoa. Val
tuusto voi kuitenkin päättää, että useammalla 
äänestysalueella on yhteinen äänestyspaikka. 

- 5 § 
Aänestysviranomaisinakansanäänestykses

sä ovat kunnallisvaalilain 4 §:ssä tarkoitettu 
kunnan keskusvaalilautakunta ja äänestys
lautakunnat. Kunnanvaltuuston on hyvissä 
ajoin ennen äänestystä asetettava kutakin 
edellä 2 §:ssä tarkoitettua äänestysaluetta tai, 
jos useammalla äänestysalueella on yhteinen 
äänestyspaikka, kutakin yhteisen äänestys
paikan omaavaa aluetta varten äänestyslauta
kunta noudattaen soveltuvin osin, mitä kun
nallisvaalilain 5 §:ssä on säädetty vaalilauta
kuntien asettamisesta. 

7 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on saatet

tava kansanäänestyksen aihe ja ajankohta, 
äänestysalueiden äänestyspaikat, äänestyk
sessä noudatettava menettely sekä äänestyk
sen kohteena olevat vaihtoehdot hyvissä 
ajoin ennen äänestystä yleisesti tiedoksi sillä 
tavalla, kuin kunnalliset ilmoitukset kunnas
sa julkaistaan. Kunnanhallituksen on viivy
tyksettä ilmoitettava oikeusministeriölle kan
sanäänestyksen toimittamisesta. Muutoin on 
kansanäänestykseen liittyvästä tiedottamises
ta voimassa, mitä kunnallislain 37 §:ssä on 
säädetty. 

Äänestys toimitetaan äänestysalueittain 
noudattaen vaalilain ( 1 ) 9 §:n nojalla vii
meksi määrättyä äänestysaluejakoa. Valtuus
to voi kuitenkin päättää, että useammalla 
äänestysalueella on yhteinen äänestyspaikka. 

- 5 § 
Aänestysviranomaisina kansanäänestykses

sä ovat vaalilain 14 §:ssä tarkoitettu kunnan 
keskusvaalilautakunta sekä äänestyslautakun
nat Valtuuston on hyvissä ajoin ennen ää
nestystä asetettava kutakin 2 §:ssä tarkoitet
tua äänestysaluetta tai, jos useammalla ää
nestysalueella on yhteinen äänestyspaikka, 
kutakin tällaista useamman äänestysalueen 
äänestyspaikkaa varten äänestyslautakunta 
noudattaen soveltuvin osin, mitä vaalilain 16 
§:ssä säädetään vaalilautakuntien asettami
sesta. 

7 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on saatet

tava kansanäänestyksen aihe ja ajankohta, 
äänestysalueiden äänestyspaikat, äänestyk
sessä noudatettava menettely sekä äänestyk
sen kohteena olevat vaihtoehdot hyvissä 
ajoin ennen äänestystä yleisesti tiedoksi sillä 
tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan 
tiedoksi. Kunnanhallituksen on viivytyksettä 
ilmoitettava oikeusministeriölle kansanäänes
tyksen toimittamisesta. Muutoin on kansan
äänestykseen liittyvästä tiedottamisesta voi
massa, mitä kuntalain 29 §:n 1 momentissa 
säädetään. 
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Voimassa oleva laki 

8 § 
Kansanäänestystä varten kunnan keskus

vaalilautakunta perustaa äänestysoikeutetuis
ta henkilöistä äänestysoikeusrekisterin, josta 
on soveltuvin osin voimassa, mitä äänioi
keusrekisteristä säädetään kunnallisvaalilain 
7 §:ssä. 

Kunnanhallituksen on viimeistään 55. päi
vänä ennen äänestyspäivää ilmoitettava väes
törekisterikeskukselle kansanäänestyksen 
toimittamisesta ja siitä, haluaako se äänes
tysoikeusrekisteriin otettavat tiedot käyttöön
sä konekielisessä muodossa vai paperitulos
teina. Paperitulosteista on soveltuvin osin 
voimassa, mitä kunnallisvaalilain 17 §:ssä 
säädetään vaaliluetteloista. 

Väestörekisterikeskuksen on viimeistään 
30. päivänä ennen äänestyspäivää toimitet
tava kunnan keskusvaalilautakunnalle äänes
tysoikeusrekisteriin otettavat tiedot. 

11 § 
Kunnan keskusvaalilautakunnan kokous, 

jossa kirjeäänestyksessä annettuja ääniä las
ketaan, on aloitettava äänestyspäivänä, kui
tenkin aikaisintaan kello 16. 

Kokouksessa on vaalikuorista otetut äänes
tysliput leimattava vaalileimasimella. Jos 
hyväksyttyjä vaalikuoria on enintään 25, on 
keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tai 
varapuheenjohtajan ja yhden muun jäsenen 
yhdessä vietävä vaalikuoret avaamattomina 
ennen äänestystoimituksen päättymistä kun
nan johonkin äänestyspaikkaan, jossa vaali
kuoret on avattava ja äänestysliput leimatta
va sekä äänestyssalaisuus säilyttäen taitettui
na pudotettava vaaliuumaan. 

.. 12 § 
Aänestyslippu on mitätön: 

2) jos vaalikuoressa on sellainen puutteel
lisuus tai merkintä, että äänestys olisi kun
nallisvaalilain 7 4 §:n 2 momentin mukaan 
ollut jätettävä huomioon ottamatta; 

Ehdotus 

8 § 
Kansanäänestystä varten kunnan keskus

vaalilautakunta perustaa äänestysoikeutetuis
ta henkilöistä äänestysoikeusrekisterin, josta 
on soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilain 
19 §:ssä säädetään äänioikeusrekisteristä. 

Kunnanhallituksen on viimeistään 55. päi
vänä ennen äänestyspäivää ilmoitettava 
Väestörekisterikeskukselle kansanäänestyk
sen toimittamisesta ja siitä, haluaako se ää
nestysoikeusrekisteriin otettavat tiedot käyt
töönsä konekielisinä vai paperitulosteina. Pa
peritulosteista on soveltuvin osin voimassa, 
mitä vaalilain 72 §:ssä säädetään vaaliluette
loista. 

Väestörekisterikeskuksen on viimeistään 
30. päivänä ennen äänestyspäivää toimitet
tava kunnan keskusvaalilautakunnalle äänes
tysoikeusrekisteriin otettavat tiedot. 

11§ 
Kunnan keskusvaalilautakunnan kokouk

sessa, jossa kirjeäänestyksessä annettuja ää
niä lasketaan, on vaalikuorista otetut äänes
tysliput leimattava vaalileimasimella. 

.. 12 § 
Aänestyslippu on mitätön: 

2) jos vaalikuoressa on sellainen puutteel
lisuus tai merkintä, että äänestys olisi vaali
lain 64 §:n 2 momentin 1-3 kohdan mu
kaan ollut jätettävä huomioon ottamatta; 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

16 § 

Kansanäänestyksessä käytetään kunnan 
keskusvaalilautakunnille ja vaalilautakunnille 
kunnallisvaalilain 100 §:n 1 momentin 2 
kohdan nojalla hankittuja sinetöimisvälineitä. 

17 § 
Kunnallisesta kansanäänestyksestä aiheu

tuneet kustannukset suoritetaan kunnan va
roista, lukuun ottamatta 16 §:n 2 momentis
sa tarkoitetuista sinetöim isvälineistä aiheutu
via kustannuksia. 

18 § 
Kansanäänestyksessä on sen lisäksi, mitä 

tässä laissa säädetään, soveltuvin osin nou
datettava, mitä kunnallisvaalilain 4 §:n 3 
momentissa, 6 §:ssä, 10 §:n 2 momentissa, 
15 §:n 1 ja 2 momentissa, 17 §:n 3 momen
tissa, 45, 46, 47-51, 53 ja 54 §:ssä, 56 §:n 
1-4 momentissa, 57 ja 58 §:ssä, 70 §:n 2 
momentissa, 74 §:ssä, 75 §:n 1 momentissa, 
76, 84 ja 87 §:ssä, 88 §:n 3 momentissa se
kä 89, 95 ja 99 §:ssä säädetään. Mitä kun
nallisvaalilain 95 §:ssä säädetään, ei kuiten
kaan koske määräaikaa, joka 10 §:n 2 mo
mentissa säädetään kirjeäänestysasiakirjojen 
palauttamiselle. 

Kunnan keskusvaalilautakunta määrää ta
van, jolla vaalilautakunnissa sinetöidään 
kunnan keskusvaalilautakunnalle toimitelta
vat lähetykset ja hankkii tarvittavat sinetöi
m isvälineet. 

17 § 
Kunnallisesta kansanäänestyksestä aiheu

tuneet kustannukset suoritetaan kunnan va
roista. 

18 § 
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään, 

kansanäänestyksessä noudatetaan soveltuvin 
osin vaalilakia. Mitä vaalilain 191 §:ssä sää
detään, ei kuitenkaan koske määräaikaa, joka 
JO §:n 2 momentissa säädetään kirjeäänes
tysasiakirjojen palauttamiselle. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Jos kansanäänestys toimitetaan ennen kuin 
90 päivää on kulunut lain voimaantulosta, 
sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voi
massa olleita säännöksiä. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi
teisiin. 




