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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain muut-
tamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 
Suomesta Euroopan parlamenttiin valittavien 
jäsenten määrää koskevaa vaalilain säännöstä 
siten, että jäsenten määrä on nykyisen 16:n 
sijasta 14 sen mukaisesti kuin kymmenen 
uuden maan liittymisestä Euroopan unioniin 
tehdyssä sopimuksessa on sovittu. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi 
Jäppilän, Pieksämäen maalaiskunnan ja Vir-
tasalmen kuntien lakkauttamisesta ja uuden 
Pieksänmaan kunnan perustamisesta aiheu-
tuva muutos vaalipiirijakoa koskevaan sään-
nökseen. 

Vielä ehdotetaan vaalilakiin tehtäväksi 
eräitä pienten äänestysalueiden vaalisalai-
suuden turvaamiseen tähtääviä teknisiä muu-
toksia. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. Lakia on tar-
koitus soveltaa ensimmäisen kerran kesä-
kuussa 2004 toimitettavissa Euroopan parla-
mentin jäsenten vaaleissa. 

 
 

————— 
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PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  ja  sen arvioint i  

1.1. Euroopan parlamentin paikkajako 

Vaalilain (714/1998) 163 §:n 1 momentin 
mukaan Suomesta valitaan Euroopan parla-
menttiin viiden vuoden pituiseksi toimikau-
deksi 16 jäsentä. 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen se-
kä Euroopan yhteisöjen perustamissopimus-
ten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen 
muuttamisesta tehtyyn Nizzan sopimukseen 
(SopS 19/2003), jäljempänä Nizzan sopimus, 
liittyvän oikeudellisesti sitovan Euroopan 
unionin laajentumisesta tehdyn pöytäkirjan 2 
artiklan mukaan Euroopan parlamentin paik-
kajakoa koskevia perustamissopimusten 
määräyksiä muutetaan vuoden 2004 alusta si-
ten, että Suomesta valittavien jäsenten määrä 
vaalikauden 2004–2009 alusta on vain 13. 

Nizzan sopimuksesta poiketen Tšekin,  
Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unka-
rin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian 
liittymisestä Euroopan unioniin tehdyssä so-
pimuksessa, jäljempänä liittymissopimus, on 
sovittu Euroopan parlamentin paikkajaosta 
uudelleen siten, että Suomesta valitaan vaali-
kaudeksi 2004–2009 Euroopan parlamenttiin 
14 edustajaa. Parlamentin kokonaispaikka-
määrä on 732. Liittymissopimus tulee voi-
maan 1 päivänä toukokuuta 2004, jos kaikki 
sopimuspuolet ovat tallettaneet ratifioimis-
kirjansa huhtikuun 2004 loppuun mennessä. 
Jos jokin liittyvistä maista ei tuohon päivä-
määrään mennessä ole ratifioinut sopimusta, 
sopimus tulee kuitenkin voimaan toukokuun 
alusta 2004 sopimuksen jo ratifioineiden 
maiden osalta. Euroopan unionin neuvosto, 
mukaan lukien liittyneet uudet jäsenvaltiot, 
päättää tällöin välittömästi ja yksimielisesti 
sopimukseen ja sen liiteasiakirjoihin tehtävis-
tä välttämättömistä mukautuksista. Mukaut-
tamisessa huomioon otettavien määräysten 
joukossa on mainittu liittymisasiakirjan 11 
artikla, jossa määrätään Euroopan parla-
mentin paikkajaosta. Eduskunta on joulu-
kuussa 2003 hyväksynyt liittymissopimuksen 
ja lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuu-

luvien määräysten voimaansaattamisesta 
(1259/2003). 
 
1.2. Vaalipiirijako 

Eduskuntavaalien vaalipiirejä koskevassa 
sääntelyssä siirryttiin valtion aluehallintoa 
koskevan lainsäädännön uudistamisen yhtey-
dessä vuonna 1997 lainsäädännölliseen rat-
kaisuun, jossa vaalipiirejä koskevassa pykä-
lässä luetellaan kuhunkin vaalipiiriin kuulu-
vat kunnat. Siihen asti vaalipiirit olivat mää-
räytyneet lääneittäin, joskin osin siten, että 
läänin alue oli jaettu kahteen osaan, jolloin 
vaalipiirien rajojen määrittelyssä lueteltiin ra-
jalla olevat kunnat. Omaksi vaalipiirikseen 
oli Uudenmaan läänistä erotettu Helsingin 
kaupunki. Sitä ja Ahvenanmaan maakuntaa 
lukuun ottamatta myös vaalipiirien nimet 
määräytyivät läänien mukaan, kuitenkin si-
ten, että kahteen vaalipiiriin jaetun läänin 
vaalipiirien niminä olivat läänin eteläinen ja 
pohjoinen vaalipiiri. 

Nykyisin vaalipiirit ja niihin kuuluvat kun-
nat luetellaan vaalilain 5 §:ssä. Tämän lain-
säädännöllisen ratkaisun vuoksi pykälää pitää 
muuttaa jokaisen sellaisen kuntajaon muu-
toksen yhteydessä, joka merkitsee uuden 
kunnan perustamista yhdistämällä olemassa 
olevia kuntia tai jakamalla olemassa oleva 
kunta, johtaapa muutos vaalipiirin rajojen 
tarkistamiseen tai ei. Selvyyden vuoksi myös 
pelkän kunnan nimen muuttumisen tulisi nä-
kyä pykälästä. Nyt pykälän muuttamistar-
peen aiheuttava kuntajaon muutos on vuoden 
2004 alusta voimaan tullut Jäppilän kunnan, 
Pieksämäen maalaiskunnan ja Virtasalmen 
kunnan lakkauttaminen ja uuden Pieksän-
maan kunnan perustaminen (valtioneuvoston 
päätös 546/2003). 
 
1.3. Äänten laskenta pienillä äänestys-

alueilla 

Vaalisalaisuuden turvaamisesta pienillä ää-
nestysalueilla säädetään vaalilain 82 §:ssä. 
Jos äänestysalueella on hyväksyttyjä vaali-
kuoria (ennakkoääniä) vähemmän kuin 50 tai 
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jos voidaan perustellusti arvioida, että äänes-
tysalueella äänestää vaalipäivänä vähemmän 
kuin 50 henkilöä, kunnan keskusvaalilauta-
kunnan on määrättävä, että äänestysalueen 
äänestäjien antamat ennakkoäänet ja vaali-
päivän äänet lasketaan yhdessä. Jos taas voi-
daan perustellusti arvioida, että jollakin ää-
nestysalueella äänestää ennakkoon ja vaali-
päivänä yhteensä vähemmän kuin 50 henki-
löä, keskusvaalilautakunnan on määrättävä, 
että tämän äänestysalueen ennakkoäänet ja 
vaalipäivän äänet sekä jonkin toisen äänes-
tysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet 
lasketaan yhdessä. Äänestyslippujen yhdis-
tämisen ja alustavan laskennan kyseisten ää-
nestysalueiden osalta suorittaa keskusvaali-
lautakunta, jolle asianomaiset vaalilautakun-
nat vaalipäivän iltana tuovat äänestysalueen-
sa äänestysliput. 

Mitä vähäisemmäksi äänestysaktiivisuus 
jää, sitä enemmän pieniä äänestysalueita syn-
tyy. Niitä syntyy myös tilanteissa, joissa ää-
nestäjät äänestävät selvästi enemmän vaali-
päivänä kuin ennakkoon tai päinvastoin. 
Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa 180 äänes-
tysalueella ennakkoääniä annettiin alle 50, ja 
10 äänestysalueella arvioitiin vaalipäivän 
äänten määräksi alle 50. Näissä vaaleissa 17 
äänestysalueen äänet yhdistettiin toisen ää-
nestysalueen ääniin. Äänestysalueita oli koko 
maassa 2 914. 

Muutamissa kunnissa suuri osa äänestys-
alueista jouduttiin eduskuntavaaleissa mää-
räämään pieniksi äänestysalueiksi, jolloin 
kunnan äänestyslippujen alustavasta lasken-
nasta joutui huolehtimaan suurimmaksi osak-
si keskusvaalilautakunta. Näin kävi erityises-
ti sellaisissa kunnissa, joissa äänestetään ak-
tiivisesti vaalipäivänä, mutta ennakkoon har-
vakseltaan. Jotkin kunnat kokivat pienten ää-
nestysalueiden ääntenlaskentamenettelyn 
hankalaksi muun muassa siksi, että keskus-
vaalilautakunta jouduttiin kutsumaan koolle 
sunnuntaiksi ja laskettavia äänestyslippuja 
kertyi paljon yhden toimielimen laskettavak-
si. 

Vuoden 1999 Euroopan parlamentin jäsen-
ten vaalien (europarlamenttivaalit) äänes-
tysaktiivisuus oli 31,4 % ja vuoden 2000 
kunnallisvaalien 55,9 %. Jos äänestysaktiivi-
suus joissakin tulevissa vaaleissa jää tuolle 
tasolle, pieniä äänestysalueita syntyy niissä 

huomattavasti enemmän kuin vuoden 2003 
eduskuntavaaleissa, joissa äänestysaktiivi-
suus oli 69,7 %. Joissain kunnissa jopa kaik-
ki äänestysalueet saattavat tulla pieniksi ää-
nestysalueiksi, ja sen lisäksi äänestysalueita 
joudutaan vielä yhdistämään. Käytännössä 
tämä merkitsisi, että näissä tapauksissa kes-
kusvaalilautakunta suorittaisi kunnan kaikki-
en äänten alustavan laskennan. 
 
 
2.  Ehdotetut  muutokset  

2.1. Suomesta Euroopan parlamenttiin 
valittavien jäsenten määrä 

Liittymissopimuksen mukaisesti vaalilain 
163 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että Suomesta valitaan Euroopan 
parlamenttiin 14 jäsentä. 
 
2.2. Vaalipiirijako 

Vuoden 2004 alusta tuli voimaan valtio-
neuvoston päätös Jäppilän, Pieksämäen maa-
laiskunnan ja Virtasalmen kuntien lakkaut-
tamisesta ja uuden Pieksänmaan kunnan pe-
rustamisesta. Valtioneuvoston päätöksen 
mukaan uusi Pieksänmaan kunta kuuluu nii-
hin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, joihin 
Pieksämäen maalaiskunta kuuluu. Vaalilain 
voimassa olevan 5 §:n 9 kohdan mukaan 
Pieksämäen maalaiskunta kuuluu Etelä-
Savon vaalipiiriin. 

Tämän vuoksi vaalipiirijakoa koskevaan 
vaalilain 5 §:ään ehdotetaan tehtäväksi muu-
tos, jossa pykälän 9 kohdassa olevasta kunta-
luettelosta poistettaisiin Jäppilän, Pieksämä-
en maalaiskunnan ja Virtasalmen kuntien 
nimet ja siihen lisättäisiin Pieksänmaan kun-
nan nimi. Samassa yhteydessä ehdotetaan 
pykälän 14 kohdassa olevasta kuntaluettelos-
ta poistettavaksi vuoden 2001 alusta lak-
kautettuna olleen Temmeksen kunnan nimi. 
 
2.3. Äänten laskenta pienillä äänestys-

alueilla 

Jotta vaalisalaisuus pienillä äänestysalueilla 
voitaisiin jatkossa yhä paremmin turvata ja 
jotta ääntenlaskennan järjestelyt kunnassa 
olisivat joustavia ja tarkoituksenmukaisia, 
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82 §:ää ehdotetaan muutettavaksi kahdella 
tavalla. 

Ensinnäkin ehdotetaan, että keskusvaalilau-
takunta voisi vaihtoehtona nykyiselle pieniä  
äänestysalueita koskevalle ääntenlaskenta-
menettelylle määrätä, että niissä tapauksissa, 
joissa yhden äänestysalueen äänestäjien an-
tamat ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet las-
ketaan yhdessä, keskusvaalilautakunnan pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yksi 
muu jäsen voisivat viedä vaalipäivänä ennen 
vaalitoimituksen päättymistä ennakkoäänet 
sisältävät hyväksytyt vaalikuoret kyseisen 
äänestysalueen äänestyspaikkaan, jossa he 
vaalilautakunnan läsnä ollessa avaisivat ne ja 
pudottaisivat äänestysliput vaalisalaisuuden 
säilyttäen vaaliuurnaan. Tällä tavoin äänes-
tysalueen äänestäjien antamat ennakkoäänet 
sekoittuisivat vaalipäivän ääniin ja äänten 
laskennassa muodostuisi pelkästään koko ää-
nestysalueen vaalitulos. Alustavan äänten 
laskennan suorittaisi näin keskusvaalilauta-
kunnan sijasta vaalilautakunta. Ehdotus 
mahdollistaisi sen, että keskusvaalilautakunta 
voisi kussakin tapauksessa valita tarkoituk-
senmukaisemman menettelytavan, joko ny-
kyisen menettelyn tai tässä ehdotetun menet-
telyn. 

Toiseksi ehdotetaan, että keskusvaalilauta-
kunta voisi, jos perustellusta syystä vaa-
lisalaisuuden turvaaminen sitä edellyttäisi, 
määrätä äänten laskentaa varten yhdistettä-
väksi kaksi äänestysaluetta taikka tarpeen 
mukaan useammankin äänestysalueen muu-
toinkin kuin siitä syystä, että äänioikeuttaan 
käyttävien määrän äänestysalueella arvioi-
daan jäävän alle 50:n. Ehdotus antaisi kes-
kusvaalilautakunnalle mahdollisuuden ottaa 
nykyistä paremmin huomioon paikalliset olo-
suhteet vaalisalaisuuden turvaamisessa. Näis-
sä tapauksissa äänten laskennasta huolehtisi 
aina keskusvaalilautakunta sillä tavoin kuin 
voimassa olevassa 82 §:ssä säädetään. 

Ehdotukset toteutettaisiin muuttamalla  
82 §:n 2 momenttia ja lisäämällä pykälään 
uusi 5 momentti. 

Samassa yhteydessä ehdotetaan 82 §:n 3 
momentin viimeinen lause, joka koskee vaa-
lipöytäkirjaan tehtävää merkintää, poistetta-
vaksi ja vastaavansisältöinen säännös lisättä-
väksi 79 §:ään, johon muutoinkin on koottu 
säännökset siitä, mitä vaalipöytäkirjaan mer-

kitään. Säännös olisi pykälässä 1 momentin 
uutena 8 kohtana. Myös 79 §:n 2 momenttia 
ehdotetaan samassa yhteydessä muutettavak-
si 82 §:ään lisättäväksi ehdotetun uuden 5 
momentin vuoksi. 
 
3.  Esityksen vaikutukset  

Esityksen taloudelliset vaikutukset ovat 
vähäiset. Kun Suomesta valitaan Euroopan 
parlamenttiin kaksi jäsentä vähemmän kuin 
aikaisemmin, aiheutuu tästä jonkin verran 
säästöä, kun jäsenten palkat voimassa olevan 
lain mukaan maksetaan Suomesta Euroopan 
parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja 
eläkkeestä annetun lain (1184/1994) mukai-
sesti valtion talousarvioon varatusta määrä-
rahasta. 

Vaalipiirijakoa koskevan säännöksen muu-
tos ei aiheuta muutosta vaalipiirien välisiin 
rajoihin. 

Äänten laskentaa pienillä äänestysalueilla 
koskevat ehdotukset parantaisivat keskusvaa-
lilautakunnan edellytyksiä huolehtia siitä, et-
tä vaalisalaisuus voidaan tarkoituksenmukai-
sella tavalla turvata kunnan kaikilla äänes-
tysalueilla äänestysalueiden lukumäärää vä-
hentämättä. 

Kun Suomesta Euroopan parlamenttiin va-
littavien jäsenten määrä pienenee kahdella, 
pienenevät pienimpien puolueiden ja yhteis-
listojen mahdollisuudet saada ehdokkaansa 
valituksi. 
 
4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu virkatyönä oikeusmi-
nisteriössä. 
 
5.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu.  

Lakia on tarkoitus soveltaa ensimmäistä 
kertaa seuraavissa europarlamenttivaaleissa, 
jotka Suomessa pidetään 13 päivänä kesä-
kuuta 2004. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

vaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 5 §:n 9 ja 14 kohta, 79 

§:n 1 momentin 6 ja 7 kohta ja 2 momentti, 82 §:n 2 ja 3 momentti sekä 163 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 9 kohta sekä 82 §:n 2 ja 3 momentti laissa 247/2002 sekä 5 §:n 
14 kohta laissa 868/2003, sekä 

lisätään 79 §:n 1 momenttiin uusi 8 kohta ja 82 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 
247/2002, uusi 5 momentti seuraavasti: 
 

5 § 

Vaalipiirit eduskuntavaaleissa 

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 
maakuntajaon pohjalta seuraaviin vaalipii-
reihin: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) Etelä-Savon vaalipiiri, johon kuuluvat 
Enonkosken, Haukivuoren, Heinäveden, Hir-
vensalmen, Joroisten, Juvan, Kangasniemen, 
Kerimäen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertun-
maan, Pieksämäen, Pieksänmaan, Punkahar-
jun, Puumalan, Rantasalmen, Ristiinan, Sa-
vonlinnan, Savonrannan sekä Sulkavan kun-
nat; 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) Oulun vaalipiiri, johon kuuluvat Ala-
vieskan, Haapajärven, Haapaveden, Hai-
luodon, Haukiputaan, Hyrynsalmen, Iin, Ka-
jaanin, Kalajoen, Kempeleen, Kestilän, Kii-
mingin, Kuhmon, Kuivaniemen, Kuusamon, 
Kärsämäen, Limingan, Lumijoen, Merijär-
ven, Muhoksen, Nivalan, Oulaisten, Oulun, 
Oulunsalon, Paltamon, Piippolan, Pudasjär-
ven, Pulkkilan, Puolangan, Pyhäjoen, Pyhä-
järven, Pyhännän, Raahen, Rantsilan, Reis-
järven, Ristijärven, Ruukin, Sievin, Siikajo-
en, Sotkamon, Suomussalmen, Taivalkosken, 

Tyrnävän, Utajärven, Vaalan, Vihannin, 
Vuolijoen, Yli-Iin, Ylikiimingin sekä Yli-
vieskan kunnat; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

79 § 

Vaalipöytäkirja 

Vaalilautakunnan on määrättävä yksi jäse-
nistään pitämään vaalipöytäkirjaa, johon 
merkitään: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) päivä ja kellonaika, jolloin äänestysliput 
suljettiin päällykseen; 

7) äänestyslippuja jaoteltaessa ja lasketta-
essa saapuvilla olleet puolueiden, valitsi-
jayhdistysten ja yhteislistojen vaaliasiamie-
het tai heidän valtuuttamansa henkilöt sekä 
muut läsnä olleet henkilöt, joilla on ollut sii-
hen oikeus; 

8) pienillä äänestysalueilla, joilla 5 kohdas-
sa mainittuja tietoja ei merkitä, tiedot vaa-
lisalaisuuden turvaamisesta johtuvasta 82 §:n 
mukaisesta menettelystä. 

Pöytäkirjaan merkitään myös ne kunnan 
keskusvaalilautakunnan jäsenet, jotka ovat 
tuoneet äänestyspaikkaan vaalikuoret sen 
mukaisesti kuin 82 §:ssä säädetään, sekä hei-
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dän tuomiensa vaaliuurnaan pantujen äänes-
tyslippujen lukumäärä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

82 § 

Vaalisalaisuuden turvaaminen pienillä ää-
nestysalueilla 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos voidaan perustellusti arvioida, että ää-

nestysalueella äänestää ennakkoon ja vaali-
päivänä yhteensä vähemmän kuin 50 henki-
löä tai jos perustellusta syystä vaalisalaisuu-
den turvaaminen muutoin sitä edellyttää, 
kunnan keskusvaalilautakunnan on hyvissä 
ajoin ennen vaalipäivää määrättävä ja muissa 
kuin kunnallisvaaleissa vaalipiirilautakunnal-
le ilmoitettava, että äänestysalueen ennakko-
äänet ja vaalipäivän äänet sekä jonkin toisen 
äänestysalueen tai joidenkin toisten äänestys-
alueiden ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet 
lasketaan yhdessä. Tällöin kyseisten äänes-
tysalueiden vaalilautakunnat eivät suorita 
vaalipäivän äänten alustavaa laskentaa, vaan 
toimittavat äänestysliput alustavaa laskentaa 
varten keskusvaalilautakunnalle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun äänestys-
alueen vaalilautakunnan ja 2 momentissa tar-
koitettujen äänestysalueiden vaalilautakunti-
en on sen jälkeen, kun äänestysliput vaalisa-
laisuus säilyttäen on otettu vaaliuurnasta ja 
niiden lukumäärä laskettu, suljettava äänes-

tysliput kestävään päällykseen oikeusminis-
teriön määräämällä tavalla. Päällykseen mer-
kitään kunnan keskusvaalilautakunnan osoi-
te, lähetyksen sisältö ja lähettäjä. Lähetys 
toimitetaan viipymättä keskusvaalilautakun-
nalle. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitetun äänestys-
alueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet 
voidaan kunnan keskusvaalilautakunnan niin 
päättäessä vaihtoehtoisesti siitä poiketen, mi-
tä edellä tässä pykälässä säädetään, laskea 
yhdessä siten, että keskusvaalilautakunnan 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yksi 
muu jäsen vievät vaalipäivänä ennen vaali-
toimituksen päättymistä ennakkoäänet sisäl-
tävät hyväksytyt vaalikuoret kyseisen äänes-
tysalueen äänestyspaikkaan ja vaalilautakun-
nan läsnä ollessa avaavat ne ja pudottavat 
äänestysliput vaalisalaisuus säilyttäen vaali-
uurnaan. 
 

163 § 

Jäsenten määrä ja toimikausi 

Suomesta valitaan viiden vuoden pituiseksi 
toimikaudeksi 14 jäsentä Euroopan parla-
menttiin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä        

kuuta 2004. 
————— 

Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2004 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Oikeusministeri Johannes Koskinen 



 HE 1/2004 vp  
  
   

 

8

Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 
 

Laki 

vaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 5 §:n 9 ja 14 kohta, 79 

§:n 1 momentin 6 ja 7 kohta ja 2 momentti, 82 §:n 2 ja 3 momentti sekä 163 §:n 1 momentti, 
sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 9 kohta sekä 82 §:n 2 ja 3 momentti laissa 247/2002 sekä 5 §:n 
14 kohta laissa 868/2003, sekä 

lisätään 79 §:n 1 momenttiin uusi 8 kohta ja 82 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 
247/2002, uusi 5 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 

Vaalipiirit eduskuntavaaleissa 

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 
maakuntajaon pohjalta seuraaviin vaalipii-
reihin: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) Etelä-Savon vaalipiiri, johon kuuluvat 
Enonkosken, Haukivuoren, Heinäveden, 
Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, Jäppilän, 
Kangasniemen, Kerimäen, Mikkelin, Män-
tyharjun, Pertunmaan, Pieksämäen, Pieksä-
mäen maalaiskunnan, Punkaharjun, Puuma-
lan, Rantasalmen, Ristiinan, Savonlinnan, 
Savonrannan, Sulkavan sekä Virtasalmen 
kunnat; 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) Oulun vaalipiiri, johon kuuluvat Ala-
vieskan, Haapajärven, Haapaveden, Hai-
luodon, Haukiputaan, Hyrynsalmen, Iin, Ka-
jaanin, Kalajoen, Kempeleen, Kestilän, Kii-
mingin, Kuhmon, Kuivaniemen, Kuusamon, 
Kärsämäen, Limingan, Lumijoen, Merijär-
ven, Muhoksen, Nivalan, Oulaisten, Oulun, 
Oulunsalon, Paltamon, Piippolan, Pudasjär-
ven, Pulkkilan, Puolangan, Pyhäjoen, Pyhä-
järven, Pyhännän, Raahen, Rantsilan, Reis-
järven, Ristijärven, Ruukin, Sievin, Siika-
joen, Sotkamon, Suomussalmen, Taivalkos-
ken, Temmeksen, Tyrnävän, Utajärven, Vaa-

5 § 

Vaalipiirit eduskuntavaaleissa 

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 
maakuntajaon pohjalta seuraaviin vaalipii-
reihin: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) Etelä-Savon vaalipiiri, johon kuuluvat 
Enonkosken, Haukivuoren, Heinäveden, 
Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, Kangas-
niemen, Kerimäen, Mikkelin, Mäntyharjun, 
Pertunmaan, Pieksämäen, Pieksänmaan, 
Punkaharjun, Puumalan, Rantasalmen, Ris-
tiinan, Savonlinnan, Savonrannan sekä Sul-
kavan kunnat; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

14) Oulun vaalipiiri, johon kuuluvat Ala-
vieskan, Haapajärven, Haapaveden, Hai-
luodon, Haukiputaan, Hyrynsalmen, Iin, Ka-
jaanin, Kalajoen, Kempeleen, Kestilän, Kii-
mingin, Kuhmon, Kuivaniemen, Kuusamon, 
Kärsämäen, Limingan, Lumijoen, Merijär-
ven, Muhoksen, Nivalan, Oulaisten, Oulun, 
Oulunsalon, Paltamon, Piippolan, Pudasjär-
ven, Pulkkilan, Puolangan, Pyhäjoen, Pyhä-
järven, Pyhännän, Raahen, Rantsilan, Reis-
järven, Ristijärven, Ruukin, Sievin, Siika-
joen, Sotkamon, Suomussalmen, Taivalkos-
ken, Tyrnävän, Utajärven, Vaalan, Vihan-
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lan, Vihannin, Vuolijoen, Yli-Iin, Ylikii-
mingin sekä Ylivieskan kunnat; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

nin, Vuolijoen, Yli-Iin, Ylikiimingin sekä 
Ylivieskan kunnat; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

79 § 

Vaalipöytäkirja 

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

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

7) äänestyslippuja jaoteltaessa ja lasketta-
essa saapuvilla olleet puolueiden, valitsi-
jayhdistysten ja yhteislistojen vaaliasiamie-
het tai heidän valtuuttamansa henkilöt sekä 
muut läsnä olleet henkilöt, joilla on ollut 
siihen oikeus. 
 
 
 
 

Pöytäkirjaan merkitään kunnallisvaaleissa 
myös ne kunnan keskusvaalilautakunnan jä-
senet, jotka ovat tuoneet äänestyspaikkaan 
vaalikuoret niiden vähäisen määrän vuoksi 
sen mukaisesti kuin 86 §:ssä säädetään, sekä 
heidän tuomiensa vaaliuurnaan pantujen ää-
nestyslippujen lukumäärä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

79 § 

Vaalipöytäkirja 

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

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

7) äänestyslippuja jaoteltaessa ja lasketta-
essa saapuvilla olleet puolueiden, valitsi-
jayhdistysten ja yhteislistojen vaaliasiamie-
het tai heidän valtuuttamansa henkilöt sekä 
muut läsnä olleet henkilöt, joilla on ollut 
siihen oikeus; 

8) pienillä äänestysalueilla, joilla 5 koh-
dassa mainittuja tietoja ei merkitä, tiedot 
vaalisalaisuuden turvaamisesta johtuvasta 
82 §:n mukaisesta menettelystä. 

Pöytäkirjaan merkitään myös ne kunnan 
keskusvaalilautakunnan jäsenet, jotka ovat 
tuoneet äänestyspaikkaan vaalikuoret sen 
mukaisesti kuin 82 §:ssä säädetään, sekä 
heidän tuomiensa vaaliuurnaan pantujen ää-
nestyslippujen lukumäärä. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
82 § 

Vaalisalaisuuden turvaaminen pienillä ää-
nestysalueilla 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos voidaan perustellusti arvioida, että ää-

nestysalueella äänestää ennakkoon ja vaali-
päivänä yhteensä vähemmän kuin 50 henki-
löä, kunnan keskusvaalilautakunnan on hy-
vissä ajoin ennen vaalipäivää määrättävä ja 
muissa kuin kunnallisvaaleissa vaalipiirilau-
takunnalle ilmoitettava, että äänestysalueen 
ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet sekä jon-
kin toisen äänestysalueen ennakkoäänet ja 
vaalipäivän äänet lasketaan yhdessä. Tällöin 

82 § 

Vaalisalaisuuden turvaaminen pienillä ää-
nestysalueilla 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos voidaan perustellusti arvioida, että ää-

nestysalueella äänestää ennakkoon ja vaali-
päivänä yhteensä vähemmän kuin 50 henki-
löä tai jos perustellusta syystä vaalisalai-
suuden turvaaminen muutoin sitä edellyttää, 
kunnan keskusvaalilautakunnan on hyvissä 
ajoin ennen vaalipäivää määrättävä ja muis-
sa kuin kunnallisvaaleissa vaalipiirilauta-
kunnalle ilmoitettava, että äänestysalueen 
ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet sekä jon-
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kyseisten kahden äänestysalueen vaalilauta-
kunnat eivät suorita vaalipäivän äänten alus-
tavaa laskentaa, vaan toimittavat äänestysli-
put alustavaa laskentaa varten keskusvaali-
lautakunnalle. 
 
 
 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun äänestys-
alueen vaalilautakunnan ja 2 momentissa 
tarkoitettujen äänestysalueiden vaalilauta-
kuntien on sen jälkeen, kun äänestysliput 
vaalisalaisuus säilyttäen on otettu vaaliuur-
nasta ja niiden lukumäärä laskettu, suljetta-
va äänestysliput kestävään päällykseen oi-
keusministeriön määräämällä tavalla. Pääl-
lykseen merkitään kunnan keskusvaalilauta-
kunnan osoite, lähetyksen sisältö ja lähettä-
jä. Lähetys toimitetaan viipymättä keskus-
vaalilautakunnalle. Vaalipöytäkirjaan teh-
dään menettelystä johtuvat merkinnät. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

kin toisen äänestysalueen tai joidenkin tois-
ten äänestysalueiden ennakkoäänet ja vaali-
päivän äänet lasketaan yhdessä. Tällöin ky-
seisten äänestysalueiden vaalilautakunnat 
eivät suorita vaalipäivän äänten alustavaa 
laskentaa, vaan toimittavat äänestysliput 
alustavaa laskentaa varten keskusvaalilauta-
kunnalle. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun äänestys-
alueen vaalilautakunnan ja 2 momentissa 
tarkoitettujen äänestysalueiden vaalilauta-
kuntien on sen jälkeen, kun äänestysliput 
vaalisalaisuus säilyttäen on otettu vaaliuur-
nasta ja niiden lukumäärä laskettu, suljetta-
va äänestysliput kestävään päällykseen oi-
keusministeriön määräämällä tavalla. Pääl-
lykseen merkitään kunnan keskusvaalilauta-
kunnan osoite, lähetyksen sisältö ja lähettä-
jä. Lähetys toimitetaan viipymättä keskus-
vaalilautakunnalle. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitetun äänes-
tysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän ää-
net voidaan kunnan keskusvaalilautakunnan 
niin päättäessä vaihtoehtoisesti siitä poike-
ten, mitä edellä tässä pykälässä säädetään, 
laskea yhdessä siten, että keskusvaalilauta-
kunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohta-
ja ja yksi muu jäsen vievät vaalipäivänä en-
nen vaalitoimituksen päättymistä ennakko-
äänet sisältävät hyväksytyt vaalikuoret ky-
seisen äänestysalueen äänestyspaikkaan ja 
vaalilautakunnan läsnä ollessa avaavat ne 
ja pudottavat äänestysliput vaalisalaisuus 
säilyttäen vaaliuurnaan. 
 

 
163 § 

Jäsenten määrä ja toimikausi 

Suomesta valitaan viiden vuoden pituisek-
si toimikaudeksi 16 jäsentä Euroopan par-
lamenttiin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

163 § 

Jäsenten määrä ja toimikausi 

Suomesta valitaan viiden vuoden pituisek-
si toimikaudeksi 14 jäsentä Euroopan par-
lamenttiin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    

kuuta 2004. 
——— 

 
 


