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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av vallagen 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att vallagen 
ändras så att indelningen i valkretsar blir för-
enlig med den ändring av kommunindelning-
en som trädde i kraft vid ingången av 2009. 
Dessutom föreslås det att det ska vara möjligt 
justitieministeriet att bestämma om röst-
sedelns färg, om något annat val förrättas 
samtidigt med ett ordinarie val. Bestämmel-

serna om hur många ledamöter av Europa-
parlamentet som ska väljas i Finland och 
deras mandattid föreslås bli upphävda. Dess-
utom görs det vissa tekniska ändringar i la-
gen.  

Lagen avses träda i kraft så snart som 
möjligt. 

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTIVERING 

 
1  Nuläge och föreslagna ändringar  

1.1 Kommunindelningen 

I 5 § i vallagen (714/1998) föreskrivs om 
valkretsarna vid riksdagsval och här räknas 
kommunerna i respektive valkrets upp. 
Valkretsarna är 15 till antalet. På grund av 
denna lagstiftningslösning måste vallagen 
ändras till följd av varje ändring i kommun-
indelningen som innebär att en ny kommun 
bildas, en kommun upplöses eller namnet på 
en kommun ändras, oberoende av om än-
dringen leder till en justering av valkretsens 
gränser eller inte. 

I föreliggande proposition föreslås det att 
5 § i vallagen ska ändras så att den motsvarar 
de ändringar av kommunindelningen som 
fastställts genom beslut av statsrådet och som 
trädde i kraft vid ingången av 2009. De fast-
slagna kommunsammanslagningarna gällde 
hela kommuner och skedde antingen så att 
samtliga berörda kommuner upplöstes och en 
helt ny kommun bildades i stället, eller så att 

en kommun upplöstes och sammanslogs med 
en annan kommun. 

Statsrådet har fastställt följande ändringar i 
kommunindelningen vilka trädde i kraft den 
1 januari 2009. 

Enligt statsrådets beslut 877/2007 av den 
4 oktober 2007 anslöts Ylikiiminki kommun 
till Uleåborgs stad. 

Enligt statsrådets beslut 1073/2007 av den 
22 november 2007 upplöstes Seinäjoki stad, 
Nurmo kommun och Ylistaro kommun och i 
stället bildades Seinäjoki stad, som omfattar 
deras områden. 

Enligt statsrådets beslut 1074/2007 av den 
22 november 2007 upplöstes Salo stad, 
Halikko kommun, Kuusjoki kommun, Pert-
teli kommun, Muurla kommun, Bjärnå 
kommun, Finby kommun, Kisko kommun, 
Kiikala kommun och Suomusjärvi kommun 
och i stället bildades Salo stad, som omfattar 
deras områden. 

Enligt statsrådets beslut 1075/2007 av den 
22 november 2007 upplöstes Ekenäs stad, 
Karis stad och Pojo kommun och i stället bil-
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dades Raseborgs stad, som omfattar deras 
områden.  

Enligt statsrådets beslut 1308/2007 av den 
20 december 2007 anslöts Kuru kommun till 
Ylöjärvi stad. 

Enligt statsrådets beslut 1331/2007 av den 
20 december 2007 anslöts Pylkönmäki 
kommun till Saarijärvi stad. 

Enligt statsrådets beslut 105/2008 av den 
14 februari 2008 upplöstes Dragsfjärds 
kommun, Kimito kommun och Västanfjärds 
kommun och i stället bildades Kimitoöns 
kommun, som omfattar deras områden. 

Enligt statsrådets beslut 144/2008 av den 
28 februari 2008 anslöts Merimasku, Rimito 
och Velkua kommuner till Nådendals stad. 

Enligt statsrådets beslut 145/2008 av den 
28 februari 2008 anslöts Kiukainens kom-
mun till Eura kommun. 

Enligt statsrådets beslut 217/2008 av den 
3 april 2008 upplöstes Alahärmä kommun, 
Kauhava stad, Kortesjärvi kommun och Yli-
härmä kommun och i stället bildades Kau-
hava stad, som omfattar deras områden. 

Enligt statsrådets beslut 304/2008 av den 
30 april 2008 anslöts Kelviå kommun, 
Lochteå kommun och Ullava kommun till 
Karleby stad. 

Enligt statsrådets beslut 305/2008 av den 
30 april 2008 anslöts Vampula kommun till 
Huittinens stad. 

Enligt statsrådets beslut 313/2008 av den 
8 maj 2008 upplöstes Vammala stad, Mouhi-
järvi kommun och Äetsä kommun och i 
stället bildades Sastamala stad, som omfattar 
deras områden. 

Enligt statsrådets beslut 314/2008 av den 
8 maj 2008 upplöstes Anjalankoski stad, 
Elimäki kommun, Jaala kommun, Kouvola 
stad, Kuusankoski stad och Valkeala kom-
mun och i stället bildades Kouvola stad, som 
omfattar deras områden. 

Enligt statsrådets beslut 315/2008 av den 
8 maj 2008 anslöts Mänttä stad till Vilppula 
kommun och bildades Mänttä-Vilppula stad. 

Enligt statsrådets beslut 316/2008 av den 
8 maj 2008 anslöts Vahto kommun till Rusko 
kommun. 

Enligt statsrådets beslut 317/2008 av den 
8 maj 2008 anslöts Lehtimäki kommun till 
Alajärvi stad. 

Enligt statsrådets beslut 326/2008 av den 
8 maj 2008 anslöts Lappi kommun till 
Raumo stad. 

Enligt statsrådets beslut 327/2008 av den 
8 maj 2008 anslöts Alastaro kommun och 
Mellilä kommun till Loimaa stad. 

Enligt statsrådets beslut 328/2008 av den 
8 maj 2008 anslöts Villnäs kommun och 
Lemu kommun till Masku kommun. 

Enligt statsrådets beslut 359/2008 av den 
22 maj 2008 upplöstes Pöytyä kommun och 
Yläne kommun och i stället bildades Pöytyä 
kommun, som omfattar deras områden. 

Enligt statsrådets beslut 360/2008 av den 
22 maj 2008 anslöts Jurva kommun till Ku-
rikka stad. 

Enligt statsrådets beslut 424/2008 av den 
12 juni 2008 anslöts Joutseno stad till Vill-
manstrands stad. 

Enligt statsrådets beslut 425/2008 av den 
12 juni 2008 upplöstes Jämsä stad och Jäm-
sänkoski stad och i stället bildades Jämsä 
stad, som omfattar deras områden. 

Enligt statsrådets beslut 426/2008 av den 
12 juni 2008 upplöstes Jyväskylä stad, Jy-
väskylä landskommun och Korpilahti kom-
mun och i stället bildades Jyväskylä stad, 
som omfattar deras områden. 

Enligt statsrådets beslut 427/2008 av den 
12 juni 2008 anslöts Pikis kommun till S:t 
Karins stad. 

Enligt statsrådets beslut 428/2008 av den 
12 juni 2008 anslöts Eno kommun och Py-
häselkä kommun till Joensuu stad. 

Enligt statsrådets beslut 465/2008 av den 
19 juni 2008 anslöts Savonranta kommun till 
Nyslotts stad. 

Enligt statsrådets beslut 466/2008 av den 
19 juni 2008 anslöts Sammatti kommun till 
Lojo stad. 

Enligt statsrådets beslut 467/2008 av den 
19 juni 2008 upplöstes Houtskärs kommun, 
Iniö kommun, Korpo kommun, Nagu kom-
mun och Pargas stad och i stället bildades 
Väståbolands stad, som omfattar deras om-
råden. 

Enligt statsrådet beslut 468/2008 av den 
19 juni 2008 upplöstes Kestilä kommun, 
Piippola kommun, Pulkkila kommun och 
Rantsila kommun och i stället bildades Sii-
kalatva kommun, som omfattar deras om-
råden.  
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Enligt statsrådets beslut 480/2008 av den 
19 juni och den 3 juli 2008 anslöts Hauho 
kommun, Kalvola kommun, Lammi kom-
mun, Renko kommun och Tuulos kommun 
till Tavastehus stad. 

Kommunsammanslagningarna medförde 
inga ändringar av gränserna mellan valdis-
trikten. 

 
1.2 Röstsedelns färg 

I 51 § i vallagen föreskrivs om utformnin-
gen av röstsedeln som används vid allmänna 
val, bland annat röstsedelns färg och storlek. 
Enligt bestämmelsen ska röstsedeln tryckas 
på vitt papper. Om något annat val förrättas 
samtidigt med ett ordinarie val skulle det 
dock med tanke på valförrättningen vara tyd-
ligare om röstsedlarna var av olika färg. 

I propositionen föreslås att det till 51 § i 
vallagen fogas ett nytt 3 mom., enligt vilket 
justitieministeriet har rätt att bestämma röst-
sedelns färg i sådana val som ordnas samti-
digt med ordinarie val. Användning av olik-
färgade röstsedlar skulle göra röstningen lät-
tare för väljarna och på så sätt öka valsäker-
heten. Detta skulle också underlätta rösträk-
ningen.  

 
 
 

1.3 Antal ledamöter av Europaparla-
mentet som väljs i Finland och deras 
mandatperiod 

Enligt 163 § i gällande vallag har antalet 
ledamöter av Europaparlamentet som väljs i 
Finland fastställts till 14. I paragrafen före-
skrivs också om ledamöternas mandatperiod. 
Motsvarande bestämmelser finns också i 
EU:s grundfördrag och i unionens valakt (akt 
om allmänna direkta val av ledamöter av Eu-
ropaparlamentet, 76/787/EKSG, EEG, Eura-
tom, senast ändrad 21.10.2002). 

Bestämmelser om mandatfördelningen i 
Europaparlamentet finns för närvarande i Ni-
cefördraget och i det därtill anslutna proto-
kollet om utvidgningen av Europeiska un-
ionen (FördrS 18—19/2003) samt i fördraget 
om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, 
Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, 
Sloveniens och Slovakiens anslutning till Eu-

ropeiska unionen (FördrS 41—42/2004). 
Under valperioden 2004—2009 har Finland 
haft 14 ledamöter i Europaparlamentet. 
Enligt Nicefördraget kommer antalet 
finländska ledamöter i Europaparlamentet att 
sjunka till 13 under valperioden 2009—2014. 

Enligt Lissabonfördraget får mandaten i 
Europaparlamentet inte överstiga 751 (750 
plus ordföranden). I framtiden ska bestäm-
melser om mandatens fördelning utfärdas 
genom ett beslut av Europeiska rådet på Eu-
ropaparlamentets initiativ och inte längre i 
fördrag. En medlemsstat kan ha minst 6 och 
högst 96 mandat. Enligt fördraget är grunden 
för mandatfördelningen fortfarande principen 
om degressiv proportionalitet, såsom för när-
varande. Lissabonfördraget innehåller inte 
bestämmelser om i vilka situationer det i 
framtiden kunde bli aktuellt med ändrad 
mandatfördelning. 

Europeiska rådet uppmanade den 21—22 
juni 2007 Europaparlamentet att – i syfte att i 
god tid före valet bana väg för en lösning på 
frågan om Europaparlamentets framtida 
sammansättning – senast i oktober 2007 
lägga fram ett utkast till initiativ enligt pro-
tokoll nr 34, såsom 2004 års regeringskon-
ferens enades om. Ett betänkande av Europa-
parlamentet godkändes vid plenarsamman-
trädet den 11 oktober 2007. Enligt det kom-
mer de finländska ledamöterna av Europa-
parlamentet att vara 13 till antalet från och 
med början av valperioden 2009—2014. 
Enligt den förklaring som fogades till slutak-
ten för regeringskonferensen 2007 kommer 
en politisk överenskommelse att nås i Eu-
ropeiska rådet om det reviderade utkastet till 
beslut om Europaparlamentets sammansätt-
ning, grundat på Europaparlamentets förslag. 
Även i slutsatserna från Europeiska rådets 
möte i december 2007 hänvisades till förklar-
ingen. I och med att Europeiska rådet gav sitt 
politiska godkännande i frågan avgjorde det 
de facto den kommande mandatfördelningen. 
Ett formellt beslut om Europaparlamentets 
sammansättning fattas så snart som möjligt 
efter att Lissabonfördraget har trätt i kraft. 

Enligt de slutsatser som Europeiska rådet 
godkände i december 2008 (17271/08, bilaga 
1) är avsikten att komma överens om de 
övergångsåtgärder gällande Europaparlamen-
tets sammansättning som skall genomföras 
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2010, om Lissabonfördraget träder i kraft 
efter valet till Europaparlamentet i juni 2009. 
Avsikten med arrangemanget är att öka anta-
let Europaparlamentsledamöter i de tolv 
medlemsstater vilka enligt Lissabonfördraget 
ska få fler ledamöter. Det totala antalet le-
damöter i Europaparlamentet kommer följak-
tligen att öka till 754 fram till slutet av man-
datperioden 2009—2014. En överenskom-
melse om hur arrangemanget ska genomföras 
måste träffas separat. 

Bestämmelser om mandatperiodens längd 
för parlamentsledamöterna finns i artikel 
190.3 i fördraget om upprättandet av Eu-
ropeiska gemenskapen. En motsvarande 
bestämmelse ingår i den nya artikel 14.3 i 
EU-fördraget, som ändras genom Lissabon-
fördraget. 

Det föreslås att 163 § 1 mom. i vallagen 
upphävs. Oavsett när Lissabonfördraget 
träder i kraft är bestämmelsen i gällande val-
lag om antalet ledamöter från Finland 
föråldrad, eftersom de finländska le-
damöterna under valperioden 2009—2014 
uppgår till 13 oavsett vilken tidtabell genom-
förandet av grundfördragsreformen följer.  
Ikraftträdandet av Lissabonfördraget innebär 
att mandatfördelningen i Europaparlamentet i 
fortsättningen vid behov, i synnerhet vid en 
utvidgning av unionen, kan ändras lättare än 
för närvarande och utan att någon regerings-
konferens sammankallas. Europaparlamentet 
har själv initiativrätt i frågan. Antalet  
ledamöter som väljs i Finland baserar sig då 
på ett beslut av Europeiska rådet som fattas 
på Europaparlamentets initiativ. En bestäm-
melse om mandatperiodens längd ingår i EG-
fördraget. Det finns därför inget behov att 
separat föreskriva om antalet ledamöter från 
Finland och deras mandatperiod i vallagen. 

Det föreslås att 163 § 2 mom. i vallagen 
upphävs. Motsvarande bestämmelser ingår i 
EU:s valakt. Enligt artikel 5 i valakten börjar 
och slutar mandatperioden för varje Europa-
parlamentsledamot då den första sessionen 
öppnas efter varje val. Bestämmelser om 
prövning av parlamentsledamöternas be-
hörighet finns i artikel 12 i valakten. Efter-
som bestämmelser om mandatperiodens bör-

jan finns i unionslagstiftningen, behöver det 
inte separat föreskrivas om detta i vallagen. 
 
1.4 Ordet länsrätten ersätts med ordet 

förvaltningsdomstolen 

Vallagen trädde i kraft 1998, dvs. precis 
före förvaltningsdomstolsreformen. Lagen 
har dock ändrats flera gånger, och i den nu-
varande lagen finns det hänvisningar till 
såväl förvaltningsdomstolarna som länsrät-
terna. För att lagen ska bli enhetlig och tids-
enlig föreslås det att ordet länsrätten ska er-
sättas med ordet förvaltningsdomstolen.  
Ändringen gäller följande ställen i vallagen: 
27 §, 28 § 2 och 4 mom., 102 § 1 mom., 
104 § och 105 § 1 och 3 mom. I gällande lag 
finns hänvisningar till förvaltningsdomstolen 
i 8 § 4 mom. och 9 § 4 mom. sådana de lyder 
i lag 247/2002. 
 
2  Proposi t ionens konsekvenser 

De ändringarna i kommunindelningen som 
trädde i kraft vid ingången av 2009 medför 
inga ändringar i valdistriktens gränser. De 
påverkar sålunda inte platsfördelningen vid 
riksdagsval mellan de olika valdistrikten. 

Propositionen har inga ekonomiska kon-
sekvenser. 
 
3  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid justitieminis-
teriet. Justitieministeriet har begärt utlåtande 
av statsrådets kansli, utrikesministeriet och 
Ålands landskapsregering i fråga om upp-
hävandet av 163 § i vallagen. Remissinstan-
serna hade inget att anmärka om saken, men 
Ålands landskapsregering meddelade att den 
fortfarande håller fast vid sitt krav på repre-
sentation i Europaparlamentet. 
 
4  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjlig. 

Med stöd av vad som anförts ovan 
föreläggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 

Lag 

om ändring av vallagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) 163 §, sådan den lyder delvis ändrad i 

lag 218/2004, samt 
ändras 5, 27, 28, 51, 102, 104 och 105 §, av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 

872/2005, som följer: 
 

5 § 

Valkretsar vid riksdagsval 

För riksdagsval indelas landet utgående 
från landskapsindelningen i följande valkret-
sar: 

1) Helsingfors valkrets, till vilken hör Hel-
singfors stad, 

2) Nylands valkrets, till vilken hör följande 
kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, 
Grankulla, Hangö, Hyvinge, Högfors, Ingå, 
Karislojo, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lil-
jendal, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, 
Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pernå, Pukkila, 
Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Strömfors, 
Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis, 

3) Egentliga Finlands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Aura, Gustavs, Ki-
mitoön, Koski Tl, Laitila, Loimaa, Lundo, 
Marttila, Masku, Mynämäki, Nousis, Nystad, 
Nådendal, Oripää, Pemar, Pyhäranta, Pöytyä, 
Reso, Rusko, Sagu, Salo, Somero, S:t Karins, 
Tarvasjoki, Tövsala, Vehmaa, Väståboland 
och Åbo, 

4) Satakunta valkrets, till vilken hör följan-
de kommuner: Björneborg, Eura, Euraåmin-
ne, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämi-
järvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Kjulo, 
Kumo, Lavia, Luvia, Nakkila, Norrmark, 
Påmark, Raumo, Sastmola, Siikainen, Säkylä 
och Ulvsby, 

5) Landskapet Ålands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Brändö, Eckerö, 
Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, 
Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, 

Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund och 
Vårdö, 

6) Tavastlands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Artsjö, Asikkala, Forssa, 
Hartola, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, 
Humppila, Hämeenkoski, Janakkala, Jockis, 
Kärkölä, Lahtis, Loppi, Nastola, Orimattila, 
Padasjoki, Riihimäki, Sysmä, Tammela, Ta-
vastehus och Ypäjä, 

7) Birkalands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Akaa, Birkala, Ikalis, Juu-
pajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmalahti, 
Kylmäkoski, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, 
Nokia, Orivesi, Parkano, Punkalaidun, Päl-
käne, Ruovesi, Sastamala, Tammerfors, Ta-
vastkyro, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, 
Virdois och Ylöjärvi, 

8) Kymmene valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Fredrikshamn, Iitti, Imatra, 
Kotka, Kouvola, Lemi, Luumäki, Miehikkä-
lä, Parikkala, Pyttis, Rautjärvi, Ruokolahti, 
Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari, Vill-
manstrand, Virolahti och Ylämaa, 

9) Södra Savolax valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Enonkoski, Heinävesi, 
Hirvensalmi, Jorois, Juva, Kangasniemi, Ke-
rimäki, Mäntyharju, Nyslott, Pertunmaa,  
Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Ranta-
salmi, Ristiina, S:t Michel och Sulkava, 

10) Norra Savolax valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Idensalmi, Juankoski, 
Kaavi, Karttula, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, 
Lapinlahti, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä,  
Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilin-
järvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuus-
niemi, Varkaus, Varpaisjärvi, Vesanto och 
Vieremä, 
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11) Norra Karelens valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Ilomants, Joensuu, Juu-
ka, Kesälahti, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Li-
peri, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääk-
kylä, Tohmajärvi och Valtimo, 

12) Vasa valkrets, till vilken hör följande 
kommuner: Alajärvi, Alavus, Bötom, Etseri, 
Evijärvi, Halsua, Himanka, Ilmajoki, Jakob-
stad, Jalasjärvi, Kannus, Karleby, Kaskö, 
Kauhajoki, Kauhava, Kaustby, Korsholm, 
Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Kuortane, 
Kurikka, Laihela, Lappajärvi, Lappo, Lars-
mo, Lestijärvi, Lillkyro, Malax, Nykarleby, 
Närpes, Oravais, Pedersöre, Perho, Seinäjoki, 
Soini, Storkyro, Storå, Toholampi, Töysä, 
Vasa, Vetil, Vimpeli, Vörå-Maxmo och Ös-
termark, 

13) Mellersta Finlands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Hankasalmi, Joutsa, 
Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, 
Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, 
Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, 
Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas,  
Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari 
och Äänekoski, 

14) Uleåborgs valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Alavieska, Brahestad, 
Haapajärvi, Haapavesi, Haukipudas, Hyryn-
salmi, Ii, Kajana, Kalajoki, Karlö, Kempele, 
Kiiminki, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, 
Limingo, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Niva-
la, Oulainen, Oulunsalo, Paltamo, Pudasjärvi, 
Puolanka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä,  
Reisjärvi, Ristijärvi, Sievi, Siikajoki, Siika-
latva, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, 
Tyrnävä, Uleåborg, Utajärvi, Vaala, Vihanti, 
Yli-Ii och Ylivieska, 

15) Lapplands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Enare, Enontekis, Kemi, 
Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muo-
nio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Ro-
vaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, 
Tervola, Torneå, Utsjoki och Övertorneå. 

 
 

27 § 

Besvär hos förvaltningsdomstolen 

Över ett beslut av magistraten genom vilket 
ett rättelseyrkande har förkastats eller avvi-
sats och över Befolkningsregistercentralens 

eller magistratens beslut enligt 26 § 2 mom. 
får besvär anföras hos förvaltningsdomsto-
len. Besvären ska anföras senast den sjunde 
dagen efter den dag då parten i fråga har del-
getts beslutet eller efter den dag då beslutet 
har publicerats i den officiella tidningen. En 
besvärsskrift som riktats till förvaltnings-
domstolen kan inom besvärstiden tillställas 
magistraten för vidarebefordran till förvalt-
ningsdomstolen. På anförande av besvär till-
lämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 

Förvaltningsdomstolen ska utan dröjsmål 
underrätta ändringssökanden och magistraten 
om sitt beslut. Om beslutet innefattar att nå-
gon ska införas i rösträttsregistret eller att 
uppgifter om någon ska ändras, ska förvalt-
ningsdomstolen dessutom utan dröjsmål un-
derrätta Befolkningsregistercentralen om be-
slutet, och Befolkningsregistercentralen ska 
göra de nödvändiga ändringarna i rösträttsre-
gistret. Om förvaltningsdomstolen meddelar 
ett sådant beslut senare än den fjärde dagen 
före valdagen klockan 19, ska den utan 
dröjsmål sända beslutet också till den kom-
munala centralvalnämnden, som ska foga be-
slutet till den vallängd som nämns i 71 §. Om 
besvären har förkastats eller avvisats, ska 
förvaltningsdomstolen underrätta Befolk-
ningsregistercentralen om detta, och Befolk-
ningsregistercentralen ska göra anteckning 
om detta i rösträttsregistret. 

Över förvaltningsdomstolens beslut enligt 
denna paragraf får ändring inte sökas genom 
besvär. 
 
 
 

28 § 

Rösträttsregistrets laga kraft 

Rösträttsregistret vinner laga kraft klockan 
12 den 12 dagen före valdagen. 

Ett lagakraftvunnet rösträttsregister ska föl-
jas oförändrat vid valet. Rösträttsregistret an-
ses ha vunnit laga kraft även om förvalt-
ningsdomstolen inte innan det vinner laga 
kraft har meddelat beslut med anledning av 
besvär som anförts hos den. 

Om någon uppenbart oriktigt med stöd av 
26 § 1 mom. har antecknats i rösträttsre-
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gistret som saknande rösträtt, får Befolk-
ningsregistercentralen stryka anteckningen ur 
det lagakraftvunna rösträttsregistret. 

Den som på valdagen för valnämnden visar 
upp ett sådant beslut av förvaltningsdomsto-
len eller högsta förvaltningsdomstolen som 
visar att han eller hon är röstberättigad, ska 
få rösta. Personen i fråga är skyldig att över-
låta beslutet eller en kopia av det till val-
nämnden. 
 
 
 

51 § 

Röstsedel 

Röstsedel för val ska tryckas på vitt papper, 
om inte något annat följer av 3 mom. Av 
röstsedeln ska tydligt framgå hur den viks 
ihop, och den ska vara sådan att bevarandet 
av valhemligheten tryggas. 

Röstsedeln ska vara av standardformatet 
148 x 210 mm och på inre sidan uppta en 
tryckt rubrik som anger vilket val den ska 
användas vid, samt dessutom en cirkel som 
har en diameter av 90 mm och som förblir 
ovikt när sedeln viks ihop. Mitt i cirkeln ska 
tydligt utsatt finnas beteckningen N:o för an-
tecknande av numret på den kandidat som 
den röstande önskar avge sin röst för. Inga 
andra anteckningar får finnas på röstsedeln. 

Om det samtidigt med ett ordinarie val för-
rättas något annat val, ska justitieministeriet 
bestämma färgen på den röstsedel som an-
vänds i detta andra val.  

 
 
 
 

102 § 

Anförande och behandling av besvär 

Besvär anförs hos den behöriga förvalt-
ningsdomstolen inom 14 dagar från att valre-
sultatet har offentliggjorts. Vid Europapar-
lamentsval ska besvär dock alltid anföras hos 
Helsingfors förvaltningsdomstol. 

På besvärsförfarandet och behandlingen av 
besvär tillämpas i övrigt förvaltningspro-
cesslagen. 

Besvär ska behandlas i brådskande ord-
ning. 

 
 
 

104 § 

Delgivning av beslut 

Vid riksdagsval och Europaparlamentsval 
ska förvaltningsdomstolens beslut delges 
ändringssökanden, valkretsnämnden, partier-
nas och de gemensamma listornas valombud 
samt justitieministeriet. Dessutom ska beslu-
tet utan dröjsmål kungöras i en sändning från 
en inrättning som bedriver rundradioverk-
samhet, om det genom beslutet har bestämts 
att valresultatet ska rättas eller nyval utlysas. 

Vid kommunalval ska förvaltningsdomsto-
lens beslut delges ändringssökanden, kom-
munstyrelsen och den kommunala central-
valnämnden, partiernas och de gemensamma 
listornas valombud samt, om det genom be-
slutet har bestämts att valresultatet ska rättas 
eller nyval utlysas, justitieministeriet. Den 
kommunala centralvalnämnden ska utan 
dröjsmål tillkännage förvaltningsdomstolens 
beslut också för kommunens medlemmar ge-
nom att anslå beslutet på anslagstavlan för 
offentliga kommunala kungörelser för en tid 
av sju dagar. 
 
 
 

105 § 

Fortsatta besvär 

Över förvaltningsdomstolens beslut får be-
svär anföras hos högsta förvaltningsdomsto-
len inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet. 

Har det i beslutet bestämts att valresultatet 
ska rättas eller nyval utlysas, tillkommer be-
svärsrätt dem som nämns i 101 § samt vid 
kommunalval även kommunstyrelsen. De 
som inte har delgetts beslutet särskilt anses 
ha fått kännedom om beslutet när det första 
gången kungjordes i en sändning från en in-
rättning som bedriver rundradioverksamhet 
eller när det anslogs på anslagstavlan för of-
fentliga kommunala kungörelser. 
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På delgivning och kungörande av högsta 
förvaltningsdomstolens beslut tillämpas vad 
som i 104 § bestäms om förvaltningsdomsto-
lens beslut. 

——— 
 
Denna lag träder i kraft den   2009. 

————— 
 

Helsingfors den 27 mars 2009 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Justitieminister Tuija Brax 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 

Lag 

om ändring av vallagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) 163 §, sådan den lyder delvis ändrad i 

lag 218/2004, samt 
ändras 5, 27, 28, 51, 102, 104 och 105 §, av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 

872/2005, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 

Valkretsar vid riksdagsval 

För riksdagsval indelas landet utgående från 
landskapsindelningen i följande valkretsar:  

 
1) Helsingfors valkrets, till vilken hör 

Helsingfors stad, 
2) Nylands valkrets, till vilken hör följande 

kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Ekenäs, 
Esbo, Grankulla, Hangö, Hyvinge, Högfors, 
Ingå, Karis, Karislojo, Kervo, Kyrkslätt, 
Lappträsk, Liljendal, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, 
Mörskom, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pernå, 
Pojo, Pukkila, Sammatti, Sibbo, Sjundeå, 
Strömfors, Träskända, Tusby, Vanda och 
Vichtis, 

3) Egentliga Finlands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Alastaro, Aura, 
Bjärnå, Dragsfjärd, Finby, Gustavs, Halikko, 
Houtskär, Iniö, Kiikala, Kimito, Kisko, Kor-
po, Koski Tl, Kuusjoki, Laitila, Lemu, Loi-
maa, Lundo, Marttila, Masku, Mellilä, Meri-
masku, Muurla, Mynämäki, Nagu, Nousis, 
Nystad, Nådendal, Oripää, Pargas, Pemar, 
Pertteli, Pikis, Pyhäranta, Pöytyä, Reso, Ri-
mito, Rusko, Sagu, Salo, Somero, S:t Karins, 
Suomusjärvi, Tarvasjoki, Tövsala, Vahto, 
Vehmaa, Velkua, Villnäs, Västanfjärd, Yläne 
och Åbo, 

4) Satakunta valkrets, till vilken hör följan-
de kommuner: Björneborg, Eura, Euraåmin-

5 § 

Valkretsar vid riksdagsval 

För riksdagsval indelas landet utgående 
från landskapsindelningen i följande valkret-
sar: 

1) Helsingfors valkrets, till vilken hör Hel-
singfors stad, 

2) Nylands valkrets, till vilken hör följande 
kommuner: Askola, Borgnäs, Borgå, Esbo, 
Grankulla, Hangö, Hyvinge, Högfors, Ingå, 
Karislojo, Kervo, Kyrkslätt, Lappträsk, Lil-
jendal, Lojo, Lovisa, Mäntsälä, Mörskom, 
Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pernå, Pukkila, 
Raseborg, Sibbo, Sjundeå, Strömfors, 
Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis, 

 
3) Egentliga Finlands valkrets, till vilken 

hör följande kommuner: Aura, Gustavs, Ki-
mitoön, Koski Tl, Laitila, Loimaa, Lundo, 
Marttila, Masku, Mynämäki, Nousis, Nystad, 
Nådendal, Oripää, Pemar, Pyhäranta, Pöytyä, 
Reso, Rusko, Sagu, Salo, Somero, S:t Karins, 
Tarvasjoki, Tövsala, Vehmaa, Väståboland 
och Åbo, 

 
 
 
 
 
4) Satakunta valkrets, till vilken hör följan-

de kommuner: Björneborg, Eura, Euraåmin-
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ne, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämi-
järvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Kiuka-
inen, Kjulo, Kumo, Lappi, Lavia, Luvia, 
Nakkila, Norrmark, Påmark, Raumo, Sastmo-
la, Siikainen, Säkylä, Ulvsby och Vampula,  

5) Landskapet Ålands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Brändö, Eckerö, Fin-
ström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, 
Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, 
Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund och 
Vårdö, 

6) Tavastlands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Artsjö, Asikkala, Forssa, 
Hartola, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Heinola, 
Hollola, Humppila, Hämeenkoski, Janakkala, 
Jockis, Kalvola, Kärkölä, Lahtis, Lammi, 
Loppi, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Renko, 
Riihimäki, Sysmä, Tammela, Tavastehus, 
Tuulos och Ypäjä, 

7) Birkalands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Akaa, Birkala, Ikalis, Juu-
pajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmalahti, Kuru, 
Kylmäkoski, Lempäälä, Mouhijärvi, Mänttä, 
Nokia, Orivesi, Parkano, Punkalaidun, Pälkä-
ne, Ruovesi, Tammerfors, Tavastkyro, Urjala, 
Valkeakoski, Vammala, Vesilahti, Vilppula, 
Virdois, Ylöjärvi och Äetsä,  

8) Kymmene valkrets, till vilken hör följan-
de kommuner: Anjalankoski, Elimäki, Fred-
rikshamn, Iitti, Imatra, Jaala, Joutseno, Kotka, 
Kouvola, Kuusankoski, Lemi, Luumäki, Mie-
hikkälä, Parikkala, Pyttis, Rautjärvi, Ruoko-
lahti, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari, 
Valkeala, Villmanstrand, Virolahti och Ylä-
maa,  

9) Södra Savolax valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Enonkoski, Heinävesi, 
Hirvensalmi, Jorois, Juva, Kangasniemi, Ke-
rimäki, Mäntyharju, Nyslott, Pertunmaa, 
Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Rantasal-
mi, Ristiina, Savonranta, S:t Michel och Sul-
kava,  

10) Norra Savolax valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Idensalmi, Juankoski, 
Kaavi, Karttula, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, 
Lapinlahti, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, Pie-
lavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, 
Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, 
Varkaus, Varpaisjärvi, Vesanto och Vieremä,  

 
11) Norra Karelens valkrets, till vilken hör 

följande kommuner: Eno, Ilomants, Joensuu, 

ne, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämi-
järvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen, Kjulo, 
Kumo, Lavia, Luvia, Nakkila, Norrmark, 
Påmark, Raumo, Sastmola, Siikainen, Säkylä 
och Ulvsby, 

5) Landskapet Ålands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Brändö, Eckerö, 
Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Jomala, 
Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, 
Mariehamn, Saltvik, Sottunga, Sund och 
Vårdö, 

6) Tavastlands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Artsjö, Asikkala, Forssa, 
Hartola, Hattula, Hausjärvi, Heinola, Hollola, 
Humppila, Hämeenkoski, Janakkala, Jockis, 
Kärkölä, Lahtis, Loppi, Nastola, Orimattila, 
Padasjoki, Riihimäki, Sysmä, Tammela, Ta-
vastehus och Ypäjä, 

 
7) Birkalands valkrets, till vilken hör föl-

jande kommuner: Akaa, Birkala, Ikalis, Juu-
pajoki, Kangasala, Kihniö, Kuhmalahti, 
Kylmäkoski, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, 
Nokia, Orivesi, Parkano, Punkalaidun, Päl-
käne, Ruovesi, Sastamala, Tammerfors, Ta-
vastkyro, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, 
Virdois och Ylöjärvi, 

8) Kymmene valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Fredrikshamn, Iitti, Imatra, 
Kotka, Kouvola, Lemi, Luumäki, Miehikkä-
lä, Parikkala, Pyttis, Rautjärvi, Ruokolahti, 
Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari, Vill-
manstrand, Virolahti och Ylämaa, 

 
 
9) Södra Savolax valkrets, till vilken hör 

följande kommuner: Enonkoski, Heinävesi, 
Hirvensalmi, Jorois, Juva, Kangasniemi, Ke-
rimäki, Mäntyharju, Nyslott, Pertunmaa, 
Pieksämäki, Punkaharju, Puumala, Ranta-
salmi, Ristiina, S:t Michel och Sulkava, 

 
10) Norra Savolax valkrets, till vilken hör 

följande kommuner: Idensalmi, Juankoski, 
Kaavi, Karttula, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, 
Lapinlahti, Leppävirta, Maaninka, Nilsiä, 
Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilin-
järvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuus-
niemi, Varkaus, Varpaisjärvi, Vesanto och 
Vieremä, 

11) Norra Karelens valkrets, till vilken hör 
följande kommuner: Ilomants, Joensuu, Juu-
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Juuka, Kesälahti, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, 
Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Py-
häselkä, Rääkkylä, Tohmajärvi och Valtimo,  

12) Vasa valkrets, till vilken hör följande 
kommuner: Alahärmä, Alajärvi, Alavus, Bö-
tom, Etseri, Evijärvi, Halsua, Himanka, Ilma-
joki, Jakobstad, Jalasjärvi, Jurva, Kannus, 
Karleby, Kaskö, Kauhajoki, Kauhava, Kaust-
by, Kelviå, Korsholm, Korsnäs, Kortesjärvi, 
Kristinestad, Kronoby, Kuortane, Kurikka, 
Laihela, Lappajärvi, Lappo, Larsmo, Lehti-
mäki, Lestijärvi, Lillkyro, Lochteå, Malax, 
Nurmo, Nykarleby, Närpes, Oravais, Peders-
öre, Perho, Seinäjoki, Soini, Storkyro, Storå, 
Toholampi, Töysä, Ullava, Vasa, Vetil, Vim-
peli, Vörå-Maxmo, Ylihärmä, Ylistaro och 
Östermark,  

13) Mellersta Finlands valkrets, till vilken 
hör följande kommuner: Hankasalmi, Joutsa, 
Jyväskylä, Jyväskylä landskommun, Jämsä, 
Jämsänkoski, Kannonkoski, Karstula, Keu-
ruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Korpilah-
ti, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, 
Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, 
Pylkönmäki, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, 
Viitasaari och Äänekoski,  

14) Uleåborgs valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Alavieska, Brahestad, Haa-
pajärvi, Haapavesi, Haukipudas, Hyrynsalmi, 
Ii, Kajana, Kalajoki, Karlö, Kempele, Kestilä, 
Kiiminki, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, Li-
mingo, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, 
Oulainen, Oulunsalo, Paltamo, Piippola, Pu-
dasjärvi, Pulkkila, Puolanka, Pyhäjoki, Pyhä-
järvi, Pyhäntä, Rantsila, Reisjärvi, Ristijärvi, 
Sievi, Siikajoki, Sotkamo, Suomussalmi, Tai-
valkoski, Tyrnävä, Uleåborg, Utajärvi, Vaala, 
Vihanti, Yli-Ii, Ylikiiminki och Ylivieska,  

15) Lapplands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Enare, Enontekis, Kemi, 
Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muo-
nio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Ro-
vaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, 
Tervola, Torneå, Utsjoki och Övertorneå. 

ka, Kesälahti, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Li-
peri, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääk-
kylä, Tohmajärvi och Valtimo, 

12) Vasa valkrets, till vilken hör följande 
kommuner: Alajärvi, Alavus, Bötom, Etseri, 
Evijärvi, Halsua, Himanka, Ilmajoki, Jakob-
stad, Jalasjärvi, Kannus, Karleby, Kaskö, 
Kauhajoki, Kauhava, Kaustby, Korsholm, 
Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Kuortane, 
Kurikka, Laihela, Lappajärvi, Lappo, Lars-
mo, Lestijärvi, Lillkyro, Malax, Nykarleby, 
Närpes, Oravais, Pedersöre, Perho, Seinäjoki, 
Soini, Storkyro, Storå, Toholampi, Töysä, 
Vasa, Vetil, Vimpeli, Vörå-Maxmo och Ös-
termark, 

 
 
13) Mellersta Finlands valkrets, till vilken 

hör följande kommuner: Hankasalmi, Joutsa, 
Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, 
Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, 
Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, 
Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Sa-
arijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari och 
Äänekoski, 

 
14) Uleåborgs valkrets, till vilken hör föl-

jande kommuner: Alavieska, Brahestad, 
Haapajärvi, Haapavesi, Haukipudas, Hyryn-
salmi, Ii, Kajana, Kalajoki, Karlö, Kempele, 
Kiiminki, Kuhmo, Kuusamo, Kärsämäki, 
Limingo, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Niva-
la, Oulainen, Oulunsalo, Paltamo, Pudasjärvi, 
Puolanka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Rei-
sjärvi, Ristijärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, 
Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tyrnä-
vä, Uleåborg, Utajärvi, Vaala, Vihanti, Yli-Ii 
och Ylivieska, 

15) Lapplands valkrets, till vilken hör föl-
jande kommuner: Enare, Enontekis, Kemi, 
Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muo-
nio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Ro-
vaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, 
Tervola, Torneå, Utsjoki och Övertorneå. 

 
 

27 § 

Besvär hos länsrätten 

Över ett beslut av magistraten genom vilket 
ett rättelseyrkande har förkastats eller avvi-

27 § 

Besvär hos förvaltningsdomstolen 

Över ett beslut av magistraten genom vilket 
ett rättelseyrkande har förkastats eller avvi-
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sats och över Befolkningsregistercentralens 
eller magistratens beslut enligt 26 § 2 mom. 
får besvär anföras hos länsrätten. Besvären 
skall anföras senast den sjunde dagen efter 
den dag då parten i fråga har delgetts beslutet 
eller efter den dag då beslutet har publicerats 
i den officiella tidningen. En besvärsskrift 
som riktats till länsrätten kan inom besvärs-
tiden tillställas magistraten för vidarebeford-
ran till länsrätten. Om anförande av besvär 
gäller i övrigt förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 

 
Länsrätten skall utan dröjsmål underrätta 

ändringssökanden och magistraten om sitt 
beslut. Om beslutet innefattar att någon skall 
införas i rösträttsregistret eller att uppgifter 
som gäller honom eller henne skall ändras, 
skall länsrätten dessutom utan dröjsmål un-
derrätta Befolkningsregistercentralen om bes-
lutet, och Befolkningsregistercentralen skall 
göra de nödvändiga ändringarna i 
rösträttsregistret. Om länsrätten meddelar ett 
sådant beslut senare än den fjärde dagen före 
valdagen klockan 19, skall den utan dröjsmål 
sända beslutet också till den kommunala cen-
tralvalnämnden, som skall foga beslutet till 
den vallängd som nämns i 71 §. Om besvären 
har förkastats eller avvisats, skall länsrätten 
underrätta Befolkningsregistercentralen om 
detta, och Befolkningsregistercentralen skall 
göra anteckning om detta i rösträttsregistret. 

 
Över länsrättens beslut enligt denna para-

graf får ändring inte sökas genom besvär. 
 

sats och över Befolkningsregistercentralens 
eller magistratens beslut enligt 26 § 2 mom. 
får besvär anföras hos förvaltningsdomstolen. 
Besvären ska anföras senast den sjunde da-
gen efter den dag då parten i fråga har del-
getts beslutet eller efter den dag då beslutet 
har publicerats i den officiella tidningen. En 
besvärsskrift som riktats till förvaltnings-
domstolen kan inom besvärstiden tillställas 
magistraten för vidarebefordran till förvalt-
ningsdomstolen. På anförande av besvär till-
lämpas i övrigt förvaltningsprocesslagen 
(586/1996). 

Förvaltningsdomstolen ska utan dröjsmål 
underrätta ändringssökanden och magistraten 
om sitt beslut. Om beslutet innefattar att nå-
gon ska införas i rösträttsregistret eller att 
uppgifter om någon ska ändras, ska förvalt-
ningsdomstolen dessutom utan dröjsmål un-
derrätta Befolkningsregistercentralen om be-
slutet, och Befolkningsregistercentralen ska 
göra de nödvändiga ändringarna i rösträttsre-
gistret. Om förvaltningsdomstolen meddelar 
ett sådant beslut senare än den fjärde dagen 
före valdagen klockan 19, ska den utan 
dröjsmål sända beslutet också till den kom-
munala centralvalnämnden, som ska foga be-
slutet till den vallängd som nämns i 71 §. Om 
besvären har förkastats eller avvisats, ska 
förvaltningsdomstolen underrätta Befolk-
ningsregistercentralen om detta, och Befolk-
ningsregistercentralen ska göra anteckning 
om detta i rösträttsregistret. 

Över förvaltningsdomstolens beslut enligt 
denna paragraf får ändring inte sökas genom 
besvär. 

 
 

28 § 

Rösträttsregistrets laga kraft 

Rösträttsregistret vinner laga kraft den 12 
dagen före valdagen klockan 12. 

Ett lagakraftvunnet rösträttsregister skall 
följas oförändrat vid valet. Rösträttsregistret 
anses ha laga kraft även om länsrätten innan 
rösträttsregistret vinner laga kraft inte har 
meddelat beslut med anledning av besvär som 
anförts hos den. 

Om någon uppenbart oriktigt med stöd av 
26 § 1 mom. har antecknats i rösträttsregistret 

28 §

Rösträttsregistrets laga kraft 

Rösträttsregistret vinner laga kraft klockan 
12 den 12 dagen före valdagen. 

Ett lagakraftvunnet rösträttsregister ska föl-
jas oförändrat vid valet. Rösträttsregistret an-
ses ha vunnit laga kraft även om förvalt-
ningsdomstolen inte innan det vinner laga 
kraft har meddelat beslut med anledning av 
besvär som anförts hos den. 

Om någon uppenbart oriktigt med stöd av 
26 § 1 mom. har antecknats i rösträttsre-
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som saknande rösträtt, kan Befolkningsregis-
tercentralen stryka en sådan anteckning ur det 
lagakraftvunna rösträttsregistret. 

Den som på valdagen för valnämnden visar 
upp ett sådant beslut av länsrätten eller högsta 
förvaltningsdomstolen enligt vilket han eller 
hon är röstberättigad, skall få rösta. Personen 
i fråga är skyldig att överlåta beslutet eller en 
kopia av det till valnämnden. 

 

gistret som saknande rösträtt, får Befolk-
ningsregistercentralen stryka anteckningen ur 
det lagakraftvunna rösträttsregistret. 

Den som på valdagen för valnämnden visar 
upp ett sådant beslut av förvaltningsdomsto-
len eller högsta förvaltningsdomstolen som 
visar att han eller hon är röstberättigad, ska 
få rösta. Personen i fråga är skyldig att över-
låta beslutet eller en kopia av det till val-
nämnden. 

 
51 § 

Röstsedel 

Röstsedel för val skall tryckas på vitt pap-
per. Av röstsedeln skall tydligt framgå hur 
den viks ihop, och den skall vara sådan att 
bevarandet av valhemligheten tryggas. 

 
Röstsedeln skall vara av standardformatet 

148 x 210 mm och på inre sidan uppta en 
tryckt rubrik, vari anges vid vilket val den 
skall användas, samt dessutom en cirkel som 
har en diameter av 90 mm och som vid hop-
vikning av sedeln förblir ovikt. Mitt i cirkeln 
skall tydligt utsatt finnas beteckningen N:o 
för antecknande av numret på den kandidat 
för vilken den röstande önskar avge sin röst. 
Inga andra anteckningar får finnas på röst-
sedeln. 
 

51 § 

Röstsedel 

Röstsedel för val ska tryckas på vitt papper, 
om inte något annat följer av 3 mom. Av 
röstsedeln ska tydligt framgå hur den viks 
ihop, och den ska vara sådan att bevarandet 
av valhemligheten tryggas. 

Röstsedeln ska vara av standardformatet 
148 x 210 mm och på inre sidan uppta en 
tryckt rubrik som anger vilket val den ska 
användas vid, samt dessutom en cirkel som 
har en diameter av 90 mm och som förblir 
ovikt när sedeln viks ihop. Mitt i cirkeln ska 
tydligt utsatt finnas beteckningen N:o för an-
tecknande av numret på den kandidat som 
den röstande önskar avge sin röst för. Inga 
andra anteckningar får finnas på röstsedeln. 

 
Om det samtidigt med ett ordinarie val för-

rättas något annat val, ska justitieministeriet 
bestämma färgen på den röstsedel som an-
vänds i detta andra val.  
 

 
102 § 

Anförande och behandling av besvär 

Besvär anförs hos den behöriga länsrätten 
inom 14 dagar från att valresultatet har of-
fentliggjorts. Vid Europaparlamentsval skall 
besvär dock alltid anföras hos länsrätten i 
Nylands län. 

Angående besvärsförfarandet och behand-
lingen av besvär gäller i övrigt förvaltnings-
processlagen. 

Besvär skall behandlas i brådskande 
ordning. 
 

102 § 

Anförande och behandling av besvär 

Besvär anförs hos den behöriga förvalt-
ningsdomstolen inom 14 dagar från att valre-
sultatet har offentliggjorts. Vid Europaparla-
mentsval ska besvär dock alltid anföras hos 
Helsingfors förvaltningsdomstol. 

På besvärsförfarandet och behandlingen av 
besvär tillämpas i övrigt förvaltningspro-
cesslagen. 

Besvär ska behandlas i brådskande ord-
ning. 
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104 § 

Delgivning av beslut 

Vid riksdagsval och Europaparlamentsval 
skall länsrättens beslut delges ändringssökan-
den, valkretsnämnden, partiernas och de ge-
mensamma listornas valombud samt justitie-
ministeriet. Dessutom skall beslutet utan 
dröjsmål kungöras i en sändning från en in-
rättning som bedriver rundradioverksamhet, 
om det i beslutet har bestämts att valresultatet 
skall rättas eller nyval utlysas. 

Vid kommunalval skall länsrättens beslut 
delges ändringssökanden, kommunstyrelsen 
och den kommunala centralvalnämnden, par-
tiernas och de gemensamma listornas valom-
bud samt, om det i beslutet har bestämts att 
valresultatet skall rättas eller nyval utlysas, 
justitieministeriet. Den kommunala central-
valnämnden skall utan dröjsmål tillkännage 
länsrättens utslag också för kommunens 
medlemmar genom att anslå beslutet på an-
slagstavlan för offentliga kommunala 
kungörelser för en tid av sju dagar. 

104 § 

Delgivning av beslut 

Vid riksdagsval och Europaparlamentsval 
ska förvaltningsdomstolens beslut delges 
ändringssökanden, valkretsnämnden, partier-
nas och de gemensamma listornas valombud 
samt justitieministeriet. Dessutom ska beslu-
tet utan dröjsmål kungöras i en sändning från 
en inrättning som bedriver rundradioverk-
samhet, om det genom beslutet har bestämts 
att valresultatet ska rättas eller nyval utlysas. 

Vid kommunalval ska förvaltningsdomsto-
lens beslut delges ändringssökanden, kom-
munstyrelsen och den kommunala central-
valnämnden, partiernas och de gemensamma 
listornas valombud samt, om det genom be-
slutet har bestämts att valresultatet ska rättas 
eller nyval utlysas, justitieministeriet. Den 
kommunala centralvalnämnden ska utan 
dröjsmål tillkännage förvaltningsdomstolens 
beslut också för kommunens medlemmar ge-
nom att anslå beslutet på anslagstavlan för 
offentliga kommunala kungörelser för en tid 
av sju dagar. 
 

 
105 § 

Fortsatta besvär 

Över länsstyrelsens beslut får besvär anfö-
ras hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 
dagar från delfåendet av beslutet. 

 
Har det i beslutet bestämts att valresultatet 

skall rättas eller nyval utlysas, tillkommer be-
svärsrätt dem som nämns i 101 § samt vid 
kommunalval även kommunstyrelsen. De 
som inte har delgetts beslutet särskilt, anses 
ha fått kännedom om det när beslutet första 
gången kungjordes i en sändning från en in-
rättning som bedriver rundradioverksamhet 
eller när beslutet anslogs på anslagstavlan för 
offentliga kommunala kungörelser. 

Angående delgivning och kungörande av 
högsta förvaltningsdomstolens beslut gäller 
vad som i 104 § bestäms om länsrättens bes-
lut. 
 

105 § 

Fortsatta besvär 

Över förvaltningsdomstolens beslut får be-
svär anföras hos högsta förvaltningsdomsto-
len inom 30 dagar från delfåendet av beslu-
tet. 

Har det i beslutet bestämts att valresultatet 
ska rättas eller nyval utlysas, tillkommer be-
svärsrätt dem som nämns i 101 § samt vid 
kommunalval även kommunstyrelsen. De 
som inte har delgetts beslutet särskilt anses 
ha fått kännedom om beslutet när det första 
gången kungjordes i en sändning från en in-
rättning som bedriver rundradioverksamhet 
eller när det anslogs på anslagstavlan för of-
fentliga kommunala kungörelser. 

På delgivning och kungörande av högsta 
förvaltningsdomstolens beslut tillämpas vad 
som i 104 § bestäms om förvaltningsdomsto-
lens beslut. 
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163 § 

 

Antalet ledamöter och deras mandatperiod 

I Finland skall väljas 14 ledamöter av Eu-
ropaparlamentet för en mandatperiod av fem 
år.  

Enligt Europeiska gemenskapernas vallag-
stiftning inleds en parlamentsledamots man-
datperiod när det första sammanträdet efter 
Europaparlamentsval har öppnats och leda-
möternas fullmakter har godkänts, samt av-
slutas när det första sammanträdet efter föl-
jande Europaparlamentsval öppnas. 
 

(upphävs) 

 
 
 ——— 

 
Denna lag träder i kraft den   2009. 

——— 
 

 


