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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 2 ja 18 
§:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaa-
lilakia siten, että äänioikeutetuiksi Suomessa 
toimitettavissa europarlamenttivaaleissa tuli-
sivat Suomessa asuvat Euroopan unionin tai 
muiden kansainvälisten järjestöjen palveluk-
sessa olevat henkilöt. Samalla tarkennettai-
siin äänioikeuden menettämistä koskevaa 
sääntelyä vastaamaan paremmin Euroopan 

unionin jäsenvaltioissa asuvien muiden mai-
den kansalaisten äänioikeutta ja vaalikelpoi-
suutta Euroopan parlamentin vaaleissa kos-
kevaa direktiiviä. 

 
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä tammikuuta 2014. 

————— 
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PERUSTELUT 

1  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutokset  

Perustuslain 14 §:n 2 momentin mukaan 
jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa 
asuvalla muulla Euroopan unionin kansalai-
sella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuot-
ta, on oikeus äänestää Euroopan parlamentin 
vaaleissa sen mukaan kuin lailla säädetään.  

Vaalilain (714/1998) 2 §:n mukaan euro-
parlamenttivaalien äänioikeuden edellytyk-
senä Euroopan unionin muun jäsenvaltion 
kuin Suomen kansalaiselle on, että hänellä on 
kotikunta Suomessa. Lähtökohtaisesti kaikil-
le Suomeen vakinaisesti muuttaville henki-
löille rekisteröidään kotikunta. Poikkeuksen 
muodostavat eräät erivapauksista nauttivat, 
kuten diplomaatit ja heidän perheenjäsenensä 
sekä Euroopan unionin ja tiettyjen kansain-
välisten järjestöjen palveluksessa olevat ja 
heidän perheenjäsenensä.  

Suomessa toimii Euroopan unionin erioi-
keuksista ja vapauksista annetun pöytäkirjan 
(N:o 7, EUVL C 83/266, 30.3.2010) sovel-
tamisalalla Euroopan parlamentin tiedotus-
toimisto, Euroopan komission Suomen edus-
tusto sekä Euroopan investointipankin toi-
misto, jotka ovat Euroopan unionin toimie-
linten ja muiden elinten edustustoja, ja Eu-
roopan unionin kemikaalivirasto. Lisäksi so-
vittuja erioikeuksia ja vapauksia on Euroo-
pan metsäinstituutin (SopS 15/2007), Itäme-
ren merellisen ympäristön suojelukomission 
(SopS 39/1980), Kansainvälisen siirtolai-
suusjärjestön (SopS 31/1993), Pohjoismaiden 
investointipankin (SopS 125/2010) sekä Ta-
loudellisen kehitystutkimuksen kansainväli-
sen instituutin (SopS 36/1984) henkilöstöllä 
perheineen. 

Kotikuntalain (201/1994) 4 §:n 3 momen-
tin mukaan henkilöllä, joka on vieraan valti-
on diplomaattisen edustuston tai sellaiseen 
rinnastettavan muun edustuston taikka lähe-
tetyn konsulin viraston palveluksessa, ei kui-
tenkaan ole kotikuntaa Suomessa, ellei hän 
ole Suomen kansalainen tai ellei hänellä ole 
ennestään kotikuntaa Suomessa. Kotikuntaa 
ei myöskään ole tässä momentissa tarkoite-
tun henkilön perheenjäsenellä eikä hänen yk-
sityisessä palveluksessaan olevalla, ellei tä-
mä ole Suomen kansalainen tai ellei tällä ole 

ennestään kotikuntaa Suomessa. Kotikunta-
lain 4 §:n 3 momentissa ei mainita kansain-
välisiä järjestöjä, mutta viranomaiset ovat 
rinnastaneet kansainväliset järjestöt diplo-
maattisiin edustustoihin kotikuntalakia sovel-
lettaessa. 

Kemikaaliviraston ja Suomen välisen toi-
mipaikkasopimuksen hyväksymistä koskevan 
esityksen (HE 88/2007) perusteluissa tode-
taan nimenomaisesti, että kemikaaliviraston 
työntekijöillä ja näiden perheenjäsenillä ei 
ole kotikuntaa Suomessa. Kemikaaliviraston 
työntekijän tai tämän perheenjäsenen henki-
lötiedot voidaan kuitenkin tallettaa tämän 
omasta pyynnöstä väestötietojärjestelmään 
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisteri-
keskuksen varmennepalveluista annetun lain 
8 §:n nojalla, missä yhteydessä hänelle anne-
taan myös suomalainen henkilötunnus. Sama 
koskee myös muiden edellä mainittujen jär-
jestöjen työntekijöitä.  

Koska kemikaaliviraston tai muiden edellä 
mainittujen toimielinten tai virastojen työn-
tekijöillä ei nykyisen sääntelyn nojalla ole 
kotikuntaa Suomessa, heillä ei myöskään ole 
äänioikeutta Suomessa toimitettavissa euro-
parlamenttivaaleissa tai kunnallisvaaleissa, 
mikäli he eivät ole Suomen kansalaisia.  
Näillä henkilöillä on kuitenkin lähtökohtai-
sesti äänioikeus oman kotivaltionsa europar-
lamenttivaaleissa. Joissain jäsenvaltioissa voi 
kuitenkin olla sääntely, jonka mukaan henki-
lö poistetaan vaaliluetteloista, jos hän on ol-
lut riittävän kauan (esimerkiksi 10 vuotta) 
poissa kotivaltiostaan. 

Esityksessä ehdotetaan vaalilain 2 §:n 
muuttamista niin, että myös sellaisilla Eu-
roopan unionin tai kansainvälisen järjestön 
palveluksessa olevilla, unionin muun jäsen-
valtion kansalaisuuden kuin Suomen omaa-
villa henkilöillä olisi äänioikeus Suomessa 
toimitettavissa europarlamenttivaaleissa sa-
moilla edellytyksillä kuin niillä Euroopan 
unionin muun jäsenvaltion kuin Suomen 
kansalaisilla, joilla on kotikunta Suomessa. 
Esitetyn muutoksen taustalla on muun muas-
sa Euroopan kemikaaliviraston esittämä huoli 
siitä, että tietyissä tilanteissa sen palvelukses-
sa olevilla henkilöillä ja heidän perheenjäse-



 HE 192/2013 vp  
  

 

3 

nillään ei ole äänioikeutta europarlamentti-
vaaleissa missään jäsenvaltiossa. 

Euroopan unionin ja muiden kansainvälis-
ten järjestöjen työntekijät asuvat väestötieto-
järjestelmän kotikuntamerkinnän puuttumi-
sesta huolimatta tosiasiallisesti Suomessa. Si-
ten voidaan katsoa, että europarlamenttivaa-
lidirektiivin säännökset äänioikeudesta 
asuinvaltiossa koskevat myös heitä. Tilannet-
ta, jossa Suomessa tosiasiallisesti asuvilla ei 
ole mahdollisuutta valita äänestämistä Suo-
men europarlamenttivaaleissa, on pidettävä 
ongelmallisena Suomeen kotiutumisen ja Eu-
roopan unionin oikeuden toteutumisen näkö-
kulmasta.  

Niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jä-
senvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, 
Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa 
äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä annetun neu-
voston direktiivin (93/109/EY) sekä Suomen 
perustuslain mukaan äänioikeus määräytyy 
asumisen mukaan. Useissa muissa jäsenval-
tioissa ei synny Suomen kaltaista kaksijakoi-
suutta asumisedellytyksen ja kotikuntaedelly-
tyksen välillä. Näin ollen Euroopan unionin 
erioikeuksia ja vapauksia nauttivat työnteki-
jät saavat äänioikeuden monissa valtioissa 
samoilla edellytyksillä kuin muut maassa 
asuvat. 

Euroopan unionin tai kansainvälisten jär-
jestöjen palveluksessa olevien ja heidän per-
heenjäsentensä äänioikeus ehdotetaan toteu-
tettavaksi lisäyksellä vaalilain 2 § 2 moment-
tiin. Äänioikeuden saisi henkilö, joka asuu 
Suomessa ja on Euroopan unionin tai Suo-
messa toimivan kansainvälisen järjestön 
työntekijä taikka tällaisen henkilön perheen-
jäsen ja jonka tiedot on talletettu väestötieto-
järjestelmään väestötietojärjestelmästä ja Vä-
estörekisterikeskuksen varmennepalveluista 
annetussa laissa (661/2009) säädetyllä taval-
la. Lisäksi edellytetään, etteivät he ole me-
nettäneet äänioikeuttaan kotivaltiossaan. Ää-
nioikeuden menettämistä käsitellään tar-
kemmin jäljempänä. 

Tällä muutoksella luotavan äänioikeuden 
edellytys olisi siis kolmeosainen: Henkilön 
edellytettäisiin asuvan Suomessa, olevan Eu-
roopan unionin tai kansainvälisen järjestön 
työntekijä ja hänen tietojensa tulisi olla mer-
kittynä väestötietojärjestelmään. Kukin edel-

lytyksistä on tarpeen, jotta uudistuksen koh-
teena oleva henkilöpiiri tiedetään ennalta. Li-
säksi nämä edellytykset ovat viranomaisen 
tarkistettavissa, eivätkä ne edellytä muutok-
sia muuhun lainsäädäntöön tai merkittäviä 
muutoksia tietojärjestelmiin. 

Nykyisessä vaalilaissa äänioikeuden saa-
miseksi edellytetään, että muun Euroopan 
unionin jäsenvaltion kansalainen ei ole me-
nettänyt äänioikeutta kotivaltiossaan. Vaali-
lain säännös perustuu direktiiviin 93/109/EY. 
Direktiivin 3 artiklan mukaan kaikilla, jotka 
määräpäivänä ovat unionin kansalaisia ja jot-
ka eivät ole asuinvaltion kansalaisia, mutta 
täyttävät muuten asuinvaltion laissa säädetyt 
kyseisen valtion kansalaisten äänioikeutta ja 
vaalikelpoisuutta koskevat edellytykset, on 
äänioikeus ja vaalikelpoisuus asuinvaltiossa 
Euroopan parlamentin vaalien aikana, jollei-
vät he ole 6 tai 7 artiklan mukaan menettä-
neet näitä oikeuksia. Äänioikeuden menettä-
mistä koskevan 7 artiklan mukaan asuinval-
tio voi varmistua siitä, että unionin kansalai-
nen, joka on ilmaissut halunsa käyttää tässä 
valtiossa äänioikeuttaan, ei ole menettänyt tä-
tä oikeutta kotivaltiossa yksittäistä siviili- tai 
rikosasiaa koskevan päätöksen vuoksi. 

Vaalilain 2 §:n äänioikeuden menettämistä 
koskevaa kohtaa ehdotetaan täsmennettäväk-
si tekemällä siihen lisäys ”yksittäistä siviili- 
tai rikosasiaa koskevan päätöksen vuoksi”. 
Näin äänioikeus voidaan antaa Suomessa 
asuvalle muun jäsenvaltion kansalaiselle, 
vaikka tämä olisi menettänyt äänioikeutensa 
liian pitkän muussa jäsenvaltiossa asumisen 
seurauksena. Jatkossakaan ei tulisi mahdolli-
seksi hyödyntää kotivaltiossa rikoksen seu-
raamuksena menetettyä äänioikeutta toisessa 
jäsenvaltiossa. 

Vaalilain 18 §:n 3 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi säännös sellaisen äänioikeutetun, 
jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, merkitse-
misestä äänioikeusrekisteriin. Jollei europar-
lamenttivaaleissa äänioikeutetulla muun Eu-
roopan unionin muun jäsenvaltion kansalai-
sella ole kotikuntaa Suomessa, kotikunnan si-
jasta äänioikeusrekisteriin merkittäisiin ääni-
oikeuskunta. Äänioikeuskunta olisi se kunta, 
jossa kotikuntaa vailla olevan henkilön 
maistraatille ilmoittama asunto sijaitsee. 
Niissä epätodennäköisissä tilanteissa, joissa 
henkilö ei olisi ilmoittanut asuntonsa osoitet-
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ta maistraatille, äänioikeuskunnan määrää-
minen jäisi maistraatin tapauskohtaisen har-
kinnan varaan.  

Euroopan unionin virkamiesten ja heidän 
perheidensä tulisi muiden Suomessa asuvien 
Euroopan unionin kansalaisten tavoin kirjal-
lisesti ilmoittaa haluavansa käyttää äänioi-
keuttaan Suomessa vaalilain 18 §:n 5 mo-
mentin mukaisesti. Maistraatti tarkastaa ää-
nioikeuden edellytykset väestötietojärjestel-
mästä ja ulkoasiainministeriön myöntämästä 
diplomaattikortista. 
 
2  Kansainväl inen verta i lu 

2.1 Ruotsi 

Ruotsissa äänioikeus europarlamenttivaa-
leissa sekä kunnallis- ja maakäräjävaaleissa 
on Ruotsin kansalaisten lisäksi niillä Euroo-
pan unionin kansalaisilla, jotka ovat merkit-
tyinä väestörekisteriin Ruotsissa. 

Kansainvälisissä toimielimissä Ruotsissa 
työskentelevät henkilöt, jotka nauttivat kos-
kemattomuutta ja etuoikeuksia ollessaan työ-
tehtävissä ja heidän perheenjäsenensä, on 
merkitty väestörekisteriin vuoden 2011 alus-
sa voimaan tulleen väestökirjanpitolain 
(folkbokföringslag 1991:481) muutoksen 
myötä. Koska äänioikeus Ruotsin vaaleissa 
on sidottu väestörekisterimerkintään, muu-
toksesta seurasi, että nämä henkilöt saivat oi-
keuden äänestää Ruotsin europarlamenttivaa-
leissa ja paikallisvaaleissa.   

Väestörekisteriä ylläpidetään Ruotsissa ve-
rovirastossa (Skatteverket). Väestörekisteriin 
merkitsemisellä ei ole luotu kansainvälisissä 
toimielimissä työskenteleville henkilöille ve-
rovelvollisuutta Ruotsiin. Poikkeus verovel-
vollisuudesta on säädetty viittaamalla tulove-
rolain (inkomstskattelagen) 3 luvun 6 §:ssä 
Euroopan yhteisöjen erioikeuksia ja vapauk-
sia koskevaan pöytäkirjaan (nro 36, 1965). 

 
2.2 Tanska 

Tanskan ulkoministeriön protokollaosastol-
le rekisteröidyt diplomaatit ja kansainvälisten 
yhteisöjen edustajat sekä heidän täysi-ikäiset 
perheenjäsenensä voivat äänestää Tanskassa 
järjestettävissä kunnallis- ja aluevaaleissa. 

Tanskassa järjestettävien europarlamentti-
vaalien osalta Euroopan unionin palvelukses-
sa olevien henkilöiden ja heidän perheidensä 
rekisteröintikäytäntö on vielä työn alla.  
Tanskan ulkoministeriö on kuitenkin kerto-
nut aikovansa seurata kunnallis- ja aluevaali-
en vastaavaa rekisteröintikäytäntöä. Asian-
omaisten tulee anoa etukäteen pääsyä seu-
raavien europarlamenttivaalien äänestäjien 
rekisteröintilistalle erillisellä kaavakkeella 1. 
päivään toukokuuta 2014 mennessä. 

 
2.3 Alankomaat 

Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus 
äänestää sekä europarlamenttivaaleissa että 
paikallisissa vaaleissa, ei kuitenkaan kansal-
lisissa vaaleissa. Oikeudet ovat samat Euroo-
pan unionin kansalaisilla riippumatta siitä, 
onko kansalainen Euroopan unionin palve-
luksessa vai ei. Euroopan unionin palveluk-
sessa olevilla työntekijöillä on siis äänioikeus 
samoin edellytyksin kuin muilla kyseisessä 
maassa asuvilla Euroopan unionin kansalai-
silla. 

Äänioikeuden saadakseen kansalaisen on 
oltava 18 vuotta täyttänyt ja rekisteröitynyt 
äänestäjäksi. Äänestäjäksi voi rekisteröityä 
samaan aikaan, kun henkilö rekisteröi viralli-
seksi asuinpaikakseen Alankomaat. Äänestä-
jällä itsellään on velvollisuus ilmoittaa muut-
tuneista olosuhteista. 

 
2.4 Itävalta 

Äänestäminen Itävallassa europarlamentti-
vaaleissa edellyttää muilta kuin Itävallan 
kansalaisilta, että he ovat unionin kansalaisia 
ja heidän pääasiallinen asuinpaikkansa 
(Hauptwohnsitz) on Itävallassa. Euroopan 
unionin organisaatioiden virkamiehille ei ole 
Itävallassa mitään erityisiä säännöksiä ääni-
oikeudesta. Heitä koskevat samat oikeudet 
kuin muita Itävallassa asuvia muiden Euroo-
pan unionin jäsenvaltioiden kansalaisia. 

Itävallassa asuvat muiden Euroopan unio-
nin valtioiden kansalaiset voivat käyttää oi-
keuttaan äänestää ja asettua ehdolle Euroo-
pan parlamentin vaaleissa yleisesti direktiivin 
93/109/EY mukaisesti. Paikallistason vaaleja 
koskevat oikeudet on järjestetty yleisesti 
kaikkia Euroopan unionin kansalaisia koske-
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van neuvoston direktiivin 94/80/EY mukai-
sesti.  

 
2.5 Puola 

Puolan vaalilain 2 ja 10 §:n mukaan Eu-
roopan unionin kansalaisilla, jotka eivät ole 
Puolan kansalaisia, on oikeus äänestää Eu-
roopan unionin parlamenttivaaleissa, jos he 
viimeistään äänestyspäivänä täyttävät 18 
vuotta sekä asuvat pysyvästi Puolassa. 

Euroopan unionin rajavalvontavirastolta 
saadun tiedon mukaan Puolassa ei ole erityis-
säädöksiä Euroopan unionin henkilöstön ää-
nioikeudesta. Frontexin tai muiden Euroopan 
unionin toimielinten palveluksessa olevat 
saavat äänestää europarlamenttivaaleissa, jos 
he asuvat pysyvästi Puolassa samoin kuin 
muutkin Puolassa asuvat Euroopan unionin 
kansalaiset. 

Euroopan unionin kansalaiset, jotka eivät 
ole Puolan kansalaisia, voivat osallistua 
myös kunnallisvaaleihin, jos he edellä mai-
nittujen ehtojen lisäksi asuvat pysyvästi sen 
kunnan alueella, jota äänestys koskee. Lisäk-
si kyseisten Euroopan unionin kansalaisten 
on rekisteröidyttävä asuinkuntansa maistraa-
tin tai kaupungintalon ylläpitämään vaalire-
kisteriin. Ennen rekisteröitymistä vaalirekis-
teriin maistraatin tai kaupungintalon täytyy 
tarkistaa, asuuko henkilö pysyvästi kyseisen 
kunnan alueella. 

 
3  Esityksen vaikutukset  

Uudistuksella parannetaan Suomessa asu-
vien henkilöiden osallistumisoikeuksia ja 
Suomen vaalilainsäädännön vastaavuutta Eu-
roopan unionin säännöksiin. Esityksen vaiku-
tukset rajoittuvat Euroopan unionin virka-
miehiin ja kansainvälisten järjestöjen palve-
luksessa oleviin henkilöihin ja heidän per-
heenjäseniinsä, jotka saavat uudistuksen 
myötä päättää, äänestävätkö he Suomen tai 
kotivaltionsa europarlamenttivaaleissa. Tällä 
uudistuksella ei muuteta äänioikeutta kunnal-
lisvaaleissa. 

Uuden äänestäjäryhmän merkitseminen li-
sää maistraattien, käytännössä lähinnä Hel-
singin maistraatin, vähemmän Väestörekiste-
rikeskuksen ja Oikeusrekisterikeskuksen 
työmäärää äänioikeusrekisteriä perustettaes-
sa. Jokainen kotikunnaton äänestäjä lisättäi-
siin äänioikeusrekisteriin erikseen eli työ-
määrä riippuu siitä, kuinka monet uudet ää-
nioikeutetut ilmoittautuvat äänestämään 
Suomessa. Koska uudistus koskee melko 
pientä henkilömäärää, esityksellä ei katsota 
olevan merkittäviä hallinnollisia tai taloudel-
lisia vaikutuksia. Lisätyöt voidaan hoitaa ny-
kyisillä resursseilla. Esityksellä ei ole muita 
vaikutuksia. 

 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä.  
 
Esityksestä pyydettiin lausuntoa ulkoasi-

ainministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, 
Väestörekisterikeskukselta, Helsingin maist-
raatilta ja kaikilta puoluerekisteriin merkityil-
tä puolueilta. Lausunnon antoivat ulkoasi-
ainministeriö, valtiovarainministeriö, Väestö-
rekisterikeskus, Kansallinen Kokoomus r.p., 
kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, 
Suomen Sosialidemokraattinen puolue r.p. 
sekä ministeri Lauri Tarasti. Lausunnoissa 
esitystä kannatettiin ja sitä pidettiin ymmär-
rettävänä. 

 
 

5  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1. päi-
vänä tammikuuta 2014, jotta äänioikeuden 
Suomen europarlamenttivaaleissa saavat Eu-
roopan unionin kansalaiset ehtivät käyttää 
äänioikeuttaan vuonna 2014 järjestettävissä 
europarlamenttivaaleissa.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

Laki 

vaalilain 2 ja 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vaalilain (714/1998) 2 §:n 2 momentti ja 18 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä 

on 18 §:n 3 momentti laissa 496/2013, seuraavasti: 
 
 

2 § 

Äänioikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Europarlamenttivaaleissa on äänioikeutettu 

myös Euroopan unionin muun jäsenvaltion 
kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 
täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa 
(201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa 
taikka joka on Euroopan unionin tai Suomes-
sa toimivan kansainvälisen järjestön palve-
luksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, 
jos hän asuu Suomessa ja hänen tietonsa on 
talletettu väestötietojärjestelmään väestötie-
tojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen 
varmennepalveluista annetussa laissa 
(661/2009) säädetyllä tavalla. Äänioikeutettu 
Suomessa ei kuitenkaan ole henkilö, joka on 
menettänyt äänioikeutensa yksittäistä siviili- 
tai rikosasiaa koskevan päätöksen vuoksi sii-
nä valtiossa, jonka kansalainen hän on (koti-
valtio). 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
18 § 

Äänioikeusrekisterin perustaminen ja tiedot 

— — — — — — — — — — — — — —  
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. Jollei europarlamenttivaaleissa 
äänioikeutetulla Euroopan unionin muun jä-
senvaltion kansalaisella ole kotikuntaa Suo-
messa, kotikunnan sijasta äänioikeusrekiste-
riin merkitään äänioikeuskunta. Äänioikeu-
tettu kuuluu näissä tapauksissa äänestysalu-
eeseen, jonka valtuusto on 8 §:n 1 momentin 
nojalla määrännyt niitä äänioikeutettuja var-
ten, joita ei ole väestötietojärjestelmässä 
merkitty minkään kiinteistön kohdalle. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20 . 

 
 

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2013 

 
Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

Laki 

vaalilain 2 ja 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vaalilain (714/1998) 2 §:n 2 momentti ja 18 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä 

on 18 §:n 3 momentti laissa 496/2013, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Äänioikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Europarlamenttivaaleissa on äänioikeutettu 

myös Euroopan unionin muun jäsenvaltion 
kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 
täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa 
(201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa, 
jollei hän ole menettänyt äänioikeuttaan eu-
roparlamenttivaaleissa siinä valtiossa, jonka 
kansalainen hän on (kotivaltio). 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Äänioikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Europarlamenttivaaleissa on äänioikeutettu 

myös Euroopan unionin muun jäsenvaltion 
kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä 
täyttää 18 vuotta ja jolla on kotikuntalaissa 
(201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa 
taikka joka on Euroopan unionin tai Suomes-
sa toimivan kansainvälisen järjestön palve-
luksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, 
jos hän asuu Suomessa ja hänen tietonsa on 
talletettu väestötietojärjestelmään väestötie-
tojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen 
varmennepalveluista annetussa laissa 
(661/2009) säädetyllä tavalla. Äänioikeutettu 
Suomessa ei kuitenkaan ole henkilö, joka on 
menettänyt äänioikeutensa yksittäistä siviili- 
tai rikosasiaa koskevan päätöksen vuoksi sii-
nä valtiossa, jonka kansalainen hän on (koti-
valtio). 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 § 

Äänioikeusrekisterin perustaminen ja tiedot 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 Suomen 
alueeseen, merkitään sen sijasta Helsingin 
kaupunki. Äänioikeutettu kuuluu tällöin val-
tuuston 8 §:n 1 momentin nojalla niitä ääni-

18 § 

Äänioikeusrekisterin perustaminen ja tiedot 

— — — — — — — — — — — — — —  
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. Jollei europarlamenttivaaleis-
sa äänioikeutetulla Euroopan unionin muun 
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oikeutettuja varten määräämään äänestys-
alueeseen, joita ei ole väestötietojärjestelmäs-
sä merkitty minkään kiinteistön kohdalle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

jäsenvaltion kansalaisella ole kotikuntaa 
Suomessa, kotikunnan sijasta äänioikeusre-
kisteriin merkitään äänioikeuskunta. Äänioi-
keutettu kuuluu näissä tapauksissa äänestys-
alueeseen, jonka valtuusto on 8 §:n 1 mo-
mentin nojalla määrännyt niitä äänioikeutet-
tuja varten, joita ei ole väestötietojärjestel-
mässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


