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Vaalilaki

N:o 714

Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

I OSA

YHTEISET SÄÄNNÖKSET

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

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

1) kansanedustajien vaalit (eduskuntavaa-
lit);

2) tasavallan presidentin vaali (presidentin-
vaali);

3) kunnallisvaalit; ja
4) Suomesta valittavien Euroopan parla-

mentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaa-
lit).

Kunnallisvaaleista Ahvenanmaan maakun-

nassa säädetään maakunnan lainsäädännös-
sä.

2 §

Äänioikeus

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

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

Äänioikeudesta kunnallisvaaleissa sääde-
tään perustuslaissa ja kuntalaissa.
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Äänioikeutta ei saa käyttää asiamiehen
välityksellä.

3 §

Vaalikelpoisuus

Vaalikelpoisuudesta eduskuntavaaleissa ja
kelpoisuudesta tasavallan presidentiksi sää-
detään perustuslaissa sekä vaalikelpoisuudes-
ta kunnallisvaaleissa kuntalaissa. Vaalikel-
poisuudesta europarlamenttivaaleissa on voi-
massa, mitä 164 §:ssä säädetään.

4 §

Vaalitoimitus

Vaalit toimitetaan järjestämällä ennakkoää-
nestys ja vaalipäivän äänestys.

5 §

Vaalipiirit eduskuntavaaleissa

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

1) Helsingin vaalipiiri, johon kuuluu Hel-
singin kaupunki;

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

3) Varsinais-Suomen vaalipiiri, johon kuu-
luvat Alastaron, Askaisten, Auran, Dragsfjär-
din, Halikon, Houtskarin, Iniön, Kaarinan,
Karinaisten, Kemiön, Kiikalan, Kiskon,
Korppoon, Koski Tl:n, Kustavin, Kuusjoen,
Laitilan, Lemun, Liedon, Loimaan, Loimaan
kunnan, Marttilan, Maskun, Mellilän, Meri-
maskun, Mietoisten, Muurlan, Mynämäen,
Naantalin, Nauvon, Nousiaisten, Oripään,
Paimion, Paraisten, Perniön, Perttelin, Piik-
kiön, Pyhärannan, Pöytyän, Raision, Ruskon,
Rymättylän, Salon, Sauvon, Someron, Suo-
musjärven, Särkisalon, Taivassalon, Tarvas-
joen, Turun, Uudenkaupungin, Vahdon,

Vehmaan, Velkuan, Västanfjärdin sekä Ylä-
neen kunnat;

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

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

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

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

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

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

1928 N:o 714



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

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

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

13) Keski-Suomen vaalipiiri, johon kuulu-
vat Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Jy-
väskylän maalaiskunnan, Jämsän, Jämsän-
kosken, Kannonkosken, Karstulan, Keuruun,
Kinnulan, Kivijärven, Konneveden, Korpi-
lahden, Kuhmoisten, Kyyjärven, Laukaan,
Leivonmäen, Luhangan, Multian, Muura-
men, Petäjäveden, Pihtiputaan, Pylkönmäen,
Saarijärven, Sumiaisten, Suolahden, Toiva-
kan, Uuraisten, Viitasaaren sekä Äänekosken
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, Me-
rijärven, Muhoksen, Nivalan, Oulaisten,
Oulun, Oulunsalon, Paltamon, Pattijoen,
Piippolan, Pudasjärven, Pulkkilan, Puolan-
gan, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raa-
hen, Rantsilan, Reisjärven, Ristijärven, Ruu-
kin, Sievin, Siikajoen, Sotkamon, Suomus-

salmen, Taivalkosken, Temmeksen, Tyrnä-
vän, Utajärven, Vaalan, Vihannin, Vuoli-
joen, Yli-Iin, Ylikiimingin sekä Ylivieskan
kunnat;

15) Lapin vaalipiiri, johon kuuluvat
Enontekiön, Inarin, Kemin, Kemijärven,
Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion,
Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Ranuan,
Rovaniemen, Rovaniemen maalaiskunnan,
Sallan, Savukosken, Simon, Sodankylän, Ter-
volan, Tornion, Utsjoen sekä Ylitornion kun-
nat.

6 §

Kansanedustajien paikkojen jako vaalipiirien
kesken

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

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

Jaon toimittaa valtioneuvosto hyvissä ajoin
ennen eduskuntavaaleja antamallaan päätök-
sellä, joka julkaistaan Suomen säädöskokoel-
massa.

7 §

Vaalipiirit muissa vaaleissa

Presidentinvaalissa ja europarlamenttivaa-
leissa maa on yhtenä vaalipiirinä. Näiden
vaalien teknisessä toimittamisessa nouda-
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tetaan eduskuntavaalien vaalipiirijakoa sen
mukaan kuin jäljempänä säädetään.

Kunnallisvaaleissa vaalipiirinä on kunta.

8 §

Äänestysalueet

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

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

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

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

9 §

Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän
äänestyspaikat

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat:
1) asetuksella säädettävät kotimaan yleiset

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

2) asetuksella säädettävät Suomen edustus-
tot;

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

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

Lisäksi ennakkoäänestys voidaan jäljem-

pänä säädetyin edellytyksin järjestää äänestä-
jän kotona (kotiäänestys).

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

2 luku

Vaaliviranomaiset

10 §

Vaaliasioiden käsittely valtioneuvostossa

Valtioneuvostossa oikeusministeriö toimii
ylimpänä vaaliviranomaisena.

Ennakkoäänestyksestä ulkomailla huolehtii
ulkoasiainministeriö siten kuin tässä laissa
säädetään.

11 §

Vaalipiirilautakunta

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

Vaalipiirilautakuntaan kuuluu puheenjohta-
ja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä
sekä neljä varajäsentä. Sekä jäsenten että
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan
edustaa vaalipiirissä edellisissä eduskunta-
vaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluere-
kisteriin merkittyjä puolueita. Jäsen tai vara-
jäsen, joka lautakunnalle toimitetun ehdo-
kashakemuksen mukaan on asetettu puolu-
een tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei
voi osallistua lautakunnan työskentelyyn ky-
seisissä vaaleissa.

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

12 §

Vaalipiirilautakunnan työskentely

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

Vaalipiirilautakunta ottaa itselleen sihteerin
ja muun tarvittavan henkilöstön. Se päättää
muiden kuin sen kokouksiin tässä laissa tar-
koitettujen tehtäviensä vuoksi osallistumaan
oikeutettujen henkilöiden läsnäolo- ja pu-
heoikeudesta kokouksissaan.

Vaalipiirilautakunnan kokouksissa pidetään
pöytäkirjaa. Pöytäkirjan ja lautakunnan toi-
mituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja
varmentaa sihteeri.

13 §

Kunnan keskusvaalilautakunta

Valtuuston on asetettava kuntaan toimikau-
dekseen kunnan keskusvaalilautakunta.

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

Ahvenanmaan maakunnassa toimii kussa-

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

14 §

Kunnan keskusvaalilautakunnan
työskentely

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

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

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

15 §

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava:

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

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

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

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

16 §

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan
työskentely

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat
päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.

Vaalilautakunta nimeää vaalipäivän äänes-
tystä varten yhden tai useamman vaaliavus-
tajan. Vaaliavustajasta säädetään tarkemmin
73 §:ssä. Äänestyslippujen laskemista ja jär-
jestämistä varten vaalilautakunta voi ottaa
avukseen laskentahenkilökuntaa.

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

17 §

Vaalitoimitsijat

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

Vaalitoimitsijan määräämisestä kotimaan
yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan säädetään
asetuksella. Muutoin vaalitoimitsijana on:

1) Suomen edustustossa sen päällikkö tai
hänen nimeämänsä henkilö;

2) suomalaisessa laivassa sen päällikkö tai
hänen määräämänsä laivassa palveleva hen-
kilö;

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

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

Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana ole-
va henkilö ei voi olla vaalitoimitsijana.

3 luku

Äänioikeusrekisteri

18 §

Äänioikeusrekisterin perustaminen ja tiedot

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

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

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

tarkoitettu vaalipiiri;
4) kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta

Suomessa;
5) äänestysalue;
6) äänestyspaikka vaalipäivänä ja sen osoi-

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

tai tanska;
8) muissa kuin kunnallisvaaleissa asuinval-

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

kunta on;
10) rekisteriin ottamisen päivämäärä.
Jollei äänioikeutetulla ole kotikuntaa Suo-

messa 51. päivänä ennen vaalipäivää, koti-
kunnan sijasta äänioikeusrekisteriin merki-
tään kotikuntalain mukainen väestökirjanpi-
tokunta. Jollei tämä kunta enää kuulu Suo-
men alueeseen, merkitään sen sijasta Helsin-
gin kaupunki. Äänioikeutettu kuuluu tällöin
valtuuston 8 §:n 1 momentin nojalla niitä
äänioikeutettuja varten määräämään äänes-
tysalueeseen, joita ei ole väestötietojärjestel-
mässä merkitty minkään kiinteistön kohdal-
le.
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Äänioikeusrekisterin perustamisen jälkeen
äänioikeutetun kohdalle rekisteriin merki-
tään:

1) kuolintieto, jos äänioikeutettu on kuol-
lut;

2) jos henkilö on merkitty 26 §:ssä sääde-
tyllä tavalla äänioikeusrekisterissä äänioi-
keutta vailla olevaksi, tieto siitä;

3) tiedot mahdollisesta oikaisuvaatimuk-
sesta ja siihen annetuista päätöksistä;

4) tieto siitä, onko äänioikeutettu käyttänyt
äänioikeuttaan.

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

19 §

Äänioikeusrekisteriin merkittävät lisätiedot
kunnallisvaaleissa ja europarlamentti-

vaaleissa

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

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

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

Europarlamenttivaaleissa jokaisesta äänioi-
keutetusta otetaan äänioikeusrekisteriin sen
lisäksi, mitä 18 §:n 2 momentissa säädetään,
tieto kansalaisuudesta, jollei hän ole Suomen
kansalainen.

20 §

Presidentinvaalin äänioikeusrekisterin
käyttäminen

Presidentinvaalin ensimmäisessä ja toisessa
vaalissa käytetään samaa äänioikeusrekiste-
riä.

21 §

Ilmoituskortti

Väestörekisterikeskus laatii jokaisesta ääni-
oikeusrekisteriin otetusta ilmoituskortin, jos-
sa ovat:

1) 18 §:n 2 momentin 2, 5 ja 6 kohdassa
tarkoitetut tiedot;

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

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

4) tiedot vaalipäivästä ja ennakkoäänestyk-
sen ajanjaksosta;

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

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

7) ohjeet kortin käyttämisestä ja menette-
lystä äänestettäessä.

Ilmoituskortissa voi lisäksi olla optisesti
luettavassa muodossa 18 §:n 2 ja 3 momen-
tissa tarkoitetut tiedot tarpeellisin osin.

Ilmoituskortti laaditaan siten, että sitä voi-
daan käyttää lähetekirjeenä muussa ennakko-
äänestyksessä kuin kotiäänestyksessä.

Väestörekisterikeskus huolehtii siitä, että
ilmoituskortit lähetetään viimeistään 24. päi-
vänä ennen vaalipäivää niille äänioikeutetuil-
le, joiden osoite on tiedossa. Europarlament-
tivaaleissa korttia ei kuitenkaan lähetetä sel-
laiselle äänioikeusrekisteriin otetulle, jonka
Väestörekisterikeskus 26 §:n 5 momentin
mukaisesti merkitsee äänioikeusrekisterissä
äänioikeutta vailla olevaksi.

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

22 §

Tiedottaminen Euroopan unionin muun
jäsenvaltion kansalaisille kunnallisvaaleissa

ja europarlamenttivaaleissa

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

23 §

Äänioikeusrekisterin tietojen
tarkastaminen

Äänioikeusrekisterin 18 §:n 2 ja 3 momen-
tissa tarkoitetut tiedot lukuun ottamatta hen-
kilötunnuksia ovat tarkastusta varten nähtä-
villä maistraateissa tai puhelimitse maksutta
saatavissa niistä ja, sen mukaan kuin Väestö-
rekisterikeskus määrää, myös muissa pai-
koissa arkipäivinä virka-aikana 41. päivästä
ennen vaalipäivää.

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

Väestörekisterikeskus tiedottaa virallisessa
lehdessä ja muulla sopivaksi katsomallaan
tavalla äänioikeusrekisterin tietojen saatavil-
lapidosta sekä siitä, miten oikaisuvaatimus
tehdään.

24 §

Oikaisuvaatimus

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

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

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

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä käyttäen
tarkoitusta varten laadittua lomaketta. Väes-
törekisterikeskuksen on huolehdittava, että
lomakkeita on painettuina tai monistettuina

maistraateissa ja muissa paikoissa, joissa
äänioikeusrekisterin tiedot ovat nähtävil-
lä.

25 §

Maistraatin päätös

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

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

26 §

Itseoikaisu

Jos Väestörekisterikeskus tai maistraatti
katsoo, että joku on oikeudettomasti jätetty
pois äänioikeusrekisteristä tai oikeudettomasti
otettu siihen taikka että jotakuta koskeva
merkintä äänioikeusrekisterissä on virheelli-
nen, sillä on viran puolesta oikeus lisätä
henkilö äänioikeusrekisteriin tai merkitä hänet
äänioikeutta vailla olevaksi taikka korjata
häntä koskeva virheellinen merkintä. Muutok-
set on tehtävä viimeistään 12. päivänä ennen
vaalipäivää ennen kello 12.

Merkittäessä henkilö äänioikeusrekisterissä
äänioikeutta vailla olevaksi on siitä tehtävä
kirjallinen päätös ja annettava se tiedoksi
asianomaiselle henkilölle siten kuin 25 §:n 2
momentissa säädetään. Kirjallista päätöstä ei
kuitenkaan tehdä, jos henkilö on kuollut tai
julistettu kuolleeksi äänioikeusrekisterin pe-
rustamisen jälkeen.

Lisättäessä henkilö äänioikeusrekisteriin
hänelle on viipymättä lähetettävä ilmoitus-
kortti.

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

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

27 §

Valitus lääninoikeuteen

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

Lääninoikeuden on viipymättä annettava
päätöksestään tieto valittajalle ja maistraatil-
le. Jos päätös sisältää sen, että henkilö on
otettava äänioikeusrekisteriin tai häntä kos-
kevia tietoja on muutettava, lääninoikeuden
on lisäksi viipymättä ilmoitettava päätökses-
tä Väestörekisterikeskukselle, jonka on teh-
tävä äänioikeusrekisteriin tarvittavat muutok-
set. Jos lääninoikeus antaa tällaisen päätök-
sensä myöhemmin kuin 4. päivänä ennen
vaalipäivää kello 19, sen on viipymättä toi-
mitettava päätös myös asianomaisen kunnan
keskusvaalilautakunnalle, joka liittää sen
71 §:ssä tarkoitettuun vaaliluetteloon. Jos
valitus on hylätty tai jätetty tutkimatta, lää-
ninoikeuden on ilmoitettava siitä Väestöre-
kisterikeskukselle, jonka on tehtävä äänioi-
keusrekisteriin siitä merkintä.

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

28 §

Äänioikeusrekisterin lainvoimaisuus

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

Lainvoimaista äänioikeusrekisteriä on
vaaleissa noudatettava muuttamattomana.
Äänioikeusrekisteriä pidetään lainvoimai-
sena sen estämättä, että lääninoikeus ei ole
ennen äänioikeusrekisterin tulemista lainvoi-
maiseksi antanut päätöstä sille tehtyyn vali-
tukseen.

Jos joku on ilmeisen virheellisesti 26 §:n 1
momentin nojalla merkitty äänioikeusrekiste-
rissä äänioikeutta vailla olevaksi, Väestöre-
kisterikeskus voi poistaa merkinnän lainvoi-
maisesta äänioikeusrekisteristä.

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

29 §

Äänioikeusrekisterin käyttö

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

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

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

Ehdokasasettelun viranomaistehtävät

30 §

Ehdokasasettelu

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

31 §

Ehdokashakemukset käsittelevä
viranomainen

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

vaaleissa Helsingin vaalipiirilautakunta;
3) kunnallisvaaleissa kunnan keskusvaali-

lautakunta.

32 §

Puolueita koskevat ilmoitukset

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

33 §

Viranomaisen lakimääräiset
kokoukset

Ehdokashakemukset käsittelevä viranomai-
nen kokoontuu puheenjohtajan kutsusta hy-
vissä ajoin, viimeistään 48. päivänä ennen
vaalipäivää, ja sen jälkeen, jos asioita on kä-
siteltävänä, 40., 34., 32. ja 31. päivänä en-

nen vaalipäivää, vaalipäivänä, vaalipäivän
jälkeisenä päivänä ja 3. päivänä vaalipäivän
jälkeen sekä muulloin, jos asiain käsittely
sitä vaatii.

34 §

Asiakirjojen jättämisestä määrääminen
ja kuuluttaminen

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

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

35 §

Velvollisuus asiakirjojen tarkastamiseen

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

Ehdokashakemukset käsittelevän viran-
omaisen asiana ei ole tutkia, miten jä-
senäänestys ja ehdokkaiden asettaminen sii-
hen liittyvine menettelyineen puolueessa
taikka sen piiri-, perus- tai muussa järjestös-
sä taikka puolueen jäseniä kunnassa edusta-
vassa yhdistyksessä on toimitettu.

36 §

Ehdokashakemusten käsittely
ja huomautukset

Ehdokashakemukset niihin liitettyine asia-
kirjoineen tarkastetaan 34. päivänä ennen
vaalipäivää pidettävässä kokouksessa.
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Jos ehdokashakemusta taikka ilmoitusta
vaaliliitosta tai yhteislistasta ei ole annettu
viranomaiselle määräaikana, se jätetään tut-
kimatta.

Puolueen, yhteislistan tai yhteislistaan kuu-
lumattoman valitsijayhdistyksen vaaliasia-
miehelle on viipymättä huomautettava, jos:

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

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

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

37 §

Ehdokkaiden järjestyksen määrääminen

Edellä 36 §:ssä tarkoitetussa kokouksessa
määrätään puolueiden, yhteislistojen ja valit-
sijayhdistysten keskinäinen järjestys ehdo-
kaslistojen yhdistelmää varten sekä presiden-
tinvaalin ehdokkaiden keskinäinen järjestys
ehdokasluetteloa varten.

Eduskuntavaaleissa, kunnallisvaaleissa ja
europarlamenttivaaleissa arvotaan:

1) vaaliliittoon kuulumattomien puolueiden
ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys;

2) vaaliliitossa sen muodostaneiden puolu-
eiden keskinäinen järjestys; sekä

3) yhteislistojen keskinäinen järjestys.
Yhteislistaan kuulumattomat valitsijayhdis-

tykset järjestetään aakkosjärjestykseen.
Presidentinvaalissa arvotaan ehdokkaiden

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

38 §

Vaaliasiamiesten toimenpiteet huomautusten
johdosta

Vaaliasiamiehillä, joille huomautuksia on
tehty, on oikeus viimeistään 32. päivänä en-

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

Jos huomautus on tehty 36 §:n 3 momen-
tin 3 kohdassa mainitusta syystä, vaaliasia-
miehellä on oikeus tämän pykälän 1 mo-
mentissa säädetyn ajan kuluessa poistaa en-
sin mainitussa lainkohdassa tarkoitettu ehdo-
kas.

39 §

Ehdokashakemusten ratkaiseminen

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

Ne määräaikana perille toimitetut ehdo-
kashakemukset sekä ilmoitukset vaaliliitosta
ja yhteislistasta, joita vastaan huomautuksia
ei ole tehty, on hyväksyttävä.

40 §

Ehdokashakemusten ratkaisemisen jälkeen
tehtävät päätökset

Jos 38 §:n 2 momentissa tarkoitettu huo-
mautus on tehty ja hyväksyttävää ilmoitusta
oikaisusta ei ole annettu tai ilmoitusta kysei-
sen ehdokkaan poistamisesta tehty määrä-
ajassa taikka jos ehdokas on kuollut, ehdo-
kasta ei oteta ehdokaslistojen yhdistelmään
tai presidentinvaalin ehdokasluetteloon. Puo-
lueen, valitsijayhdistyksen tai yhteislistan
vaaliasiamies on velvollinen viipymättä il-
moittamaan ehdokkaan kuolemasta ehdo-
kashakemukset käsittelevälle viranomaiselle.

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

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

41 §

Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

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

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

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

Vaaliliittoon kuulumattomien ja vaaliliiton
muodostaneiden puolueiden ehdokaslistat
sekä yhteislistat ja yhteislistaan kuulumatto-
mien valitsijayhdistysten ehdokaslistat sijoi-
tetaan 37 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitet-
tuun järjestykseen siten, että ensin ovat puo-
lueiden ehdokaslistat ryhmiteltyinä vasem-
malta oikealle, sitten yhteislistat vastaavalla
tavalla ryhmiteltyinä ja lopuksi yhteislistaan
kuulumattomien valitsijayhdistysten ehdo-
kaslistat aakkosjärjestyksessä allekkain. Eh-
dokkaille annetaan tässä järjestyksessä nu-
merot alkaen numerosta 2.

Jos puolueita, vaaliliittoja tai yhteislistoja
on niin paljon, että niiden ryhmittely vasem-
malta oikealle oleellisesti haittaisi yhdistel-
män luettavuutta, ne tai osa niistä voidaan
ryhmitellä yhdistelmään arvonnan mukaista
järjestystä noudattaen myös allekkain. Vaali-
liiton muodostaneiden puolueiden ehdokas-
listat erotetaan riittävän selkeästi vaaliliit-
toon kuulumattomien puolueiden ehdokaslis-
toista. Vaaliliiton muodostaneiden puoluei-
den ehdokaslistojen alapuolelle tehdään mer-
kintä siitä, että kyseiset puolueet ovat vaali-
liitossa.

Puolueiden ja yhteislistojen ehdokkaiden
tiedot merkitään asianomaisen puolueen ni-
men tai yhteislistan nimityksen alle ryhmi-

teltyinä yhdelle palstalle ylhäältä alaspäin
tai, jos se ei ole ehdokkaiden suuren luku-
määrän vuoksi tarkoituksenmukaista, kahdel-
le tai useammalle vierekkäiselle palstalle
riveittäin vasemmalta oikealle. Yhteislistaan
kuulumattomien ehdokkaiden tiedot merki-
tään äärimmäiseksi oikealle allekkain nume-
rojärjestyksessä erotettuina selvästi toisis-
taan.

Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdistel-
mään numero, nimi ja arvo, ammatti tai toi-
mi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä
muissa kuin kunnallisvaaleissa kotikunta.
Ehdokkaan etunimen rinnalla tai sen sijasta
voidaan käyttää ehdokkaan yleisesti tunnet-
tua puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennetty-
nä. Muita tietoja ehdokkaasta ei saa merkitä,
paitsi jos ne ovat tarpeen henkilöllisyyden
täsmentämiseksi. Yhdistelmään ei merkitä
henkilötunnuksia.

Puolueiden nimet merkitään yhdistelmään
noudattaen puoluelain (10/1969) 4 §:n ja yh-
distyslain (503/1989) 9 §:n 2 momentin
säännöksiä. Yhteislistalle merkitään sille eh-
dotettu nimitys tai, jos se ei huomautuksen
jälkeenkään ole sen mukainen kuin siitä II
osassa säädetään tai jos ehdotusta ei ole teh-
ty, ehdokashakemukset käsittelevä viran-
omainen määrää nimityksen, joka ilmaisee
vain yhteislistan järjestyksen yhdistelmässä
muihin yhteislistoihin nähden. Yhteislistaan
kuulumattomalle valitsijayhdistykselle ei
merkitä nimitystä.

42 §

Presidentinvaalin ehdokasluettelot

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

Jos presidentinvaalin toinen vaali toimite-
taan, Helsingin vaalipiirilautakunta laatii
viipymättä toista vaalia varten ehdokasluette-
lon, johon ehdokkaat on otettava samassa
keskinäisessä järjestyksessä ja samoin nume-
roin kuin heidät oli otettu ensimmäisen vaa-
lin ehdokasluetteloon. Toisen vaalin ehdo-
kasluettelosta on muutoin voimassa, mitä
ehdokaslistojen yhdistelmästä 41 §:ssä sää-
detään.

1938 N:o 714



43 §

Valtakunnallinen ehdokasrekisteri

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

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

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

Oikeusministeriö laatii tarvittaessa valta-
kunnallisesta ehdokasrekisteristä tulosteen,
johon otetaan vaalipiireittäin tai kunnittain
kunkin ehdokkaan tiedot henkilötunnusta
lukuun ottamatta. Ministeriö huolehtii siitä,
että tulostetta toimitetaan tarpeellinen määrä
kuntien keskusvaalilautakunnille, vaalitoimi-
kunnille ja kotimaan ennakkoäänestyspaik-
kojen vaalitoimitsijoille sekä ulkoasiainmi-
nisteriölle jaettavaksi edelleen ennakkoää-
nestyspaikkoina oleviin Suomen edustustoi-
hin ja suomalaisiin laivoihin.

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

44 §

Ehdokaslistojen yhdistelmän ja
presidentinvaalin ehdokasluettelon jakelu

ja tiedoksisaattaminen

Vaalipiirilautakunnan tulee toimittaa edus-
kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmiä
tarpeellinen määrä:

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

2) muille vaalipiirilautakunnille jaettaviksi
edelleen näiden vaalipiirien kuntien keskus-

vaalilautakunnille, vaalitoimikunnille ja koti-
maan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen
vaalitoimitsijoille;

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

4) oikeusministeriölle ja ulkoasiainministe-
riölle jaettavaksi ulkomailla olevien ennak-
koäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoille.

Yhdistelmiä on myös pidettävä yleisön
saatavana.

Kunnan keskusvaalilautakunnan tulee saat-
taa kunnallisvaalien ehdokaslistojen yhdistel-
mä tai siinä olevat tiedot taikka tieto siitä,
missä yhdistelmä on nähtävänä, äänioikeu-
tettujen tiedoksi sillä tavalla kuin kunnan
ilmoitukset saatetaan tiedoksi ja lisäksi kes-
kusvaalilautakunnan kokoushuoneistossa jul-
kaistavalla ilmoituksella. Tarpeellinen määrä
yhdistelmiä on hyvissä ajoin ennen vaaleja
toimitettava kunnanhallitukselle, vaalilauta-
kunnille, vaalitoimikunnille ja kunnan alu-
eella olevien yleisten ennakkoäänestyspaik-
kojen vaalitoimitsijoille. Niitä on lisäksi toi-
mitettava ehdokkaita asettaneiden puoluei-
den, yhteislistojen ja yhteislistaan kuulumat-
tomien valitsijayhdistysten vaaliasiamiehille.
Yhdistelmiä on myös pidettävä kunnan asuk-
kaiden saatavana.

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

45 §

Muutoksenhakukielto

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

Ennakkoäänestys

46 §

Ennakkoäänestysoikeus

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää enna-
kolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspai-
koissa ja ulkomailla Suomen edustustoissa.

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

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toi-
mia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän
pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaik-
kaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa,
sen mukaisesti kuin 55 §:ssä säädetään, ää-
nestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä
kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekis-
teriin hänen kotikunnakseen.

47 §

Ennakkoäänestyksen ajanjakso

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

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

48 §

Ennakkoäänestysajat

Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoää-
nestyksen ajanjaksona:

1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspai-
kassa jokaisena arkipäivänä sinä aikana, jol-
loin paikka on yleisöä varten avoinna, ei
kuitenkaan kello 20:n jälkeen, sekä lauantai-
na ja sunnuntaina kello 10:n ja 16:n välisenä

aikana, ei kuitenkaan uudenvuodenaattona
tai -päivänä, loppiaisena, ensimmäisenä pää-
siäispäivänä, vapunaattona tai -päivänä, hel-
luntaipäivänä, juhannuspäivänä, itsenäisyys-
päivänä, jouluaattona eikä ensimmäisenä tai
toisena joulupäivänä;

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

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

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

5) kotiäänestyksessä äänestäjälle erikseen
ilmoitettuna, kello 9:n ja 20:n välisenä aika-
na.

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

49 §

Ennakkoäänestyksestä
tiedottaminen

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

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

50 §

Ennakkoäänestysasiakirjat

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

Lähetekirjeenä käytetään joko 21 §:ssä tar-
koitettua ilmoituskorttia tai erillistä lähete-
kirjelomaketta. Kotiäänestyksessä lähetekir-
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jeenä on kuitenkin käytettävä erillistä koti-
äänestyksen lähetekirjelomaketta.

51 §

Äänestyslippu

Vaaleissa käytettävä äänestyslippu on pai-
nettava valkealle paperille. Äänestyslipusta
on käytävä selvästi ilmi, miten se taitetaan
kokoon, ja sen on turvattava vaalisalaisuu-
den säilyminen.

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

52 §

Vaalileimasimet

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

53 §

Asiakirjojen ja vaalileimasimien
toimittaminen

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

Kunnan keskusvaalilautakunnan on toimi-
tettava vaalileimasimia kunnassa olevien

kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen
vaalitoimitsijoille sekä vaalitoimikunnille.
Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan
on lisäksi toimitettava niitä ulkoasiainminis-
teriölle lähetettäviksi edelleen edustustoille
ja laivojen päälliköille.

Laivan päällikön tulee tilata ennakkoäänes-
tysasiakirjat, lomakkeet äänestäjistä pidettä-
viä luetteloja varten ja vaalileimasin ulko-
asiainministeriöltä tai Suomen edustustolta.

54 §

Kotiäänestyksessä läsnä oleva henkilö

Kotiäänestyksen vaalitoimitsijan on huo-
lehdittava, että hänen lisäkseen kotiäänestyk-
sessä on läsnä äänestäjän valitsema tai hy-
väksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka
tässä tehtävässään ei toimi vaaliviranomaisen
ominaisuudessa. Asianomaisissa vaaleissa
ehdokkaana oleva henkilö ei voi toimia tässä
tehtävässä.

55 §

Kotiäänestyksen valmistavat toimenpiteet

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti
tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan
äänestää ennakolta kotonaan viimeistään 12.
päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16
kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Il-
moituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tä-
män valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus,
joka on allekirjoitettava, voidaan tehdä käyt-
täen tarkoitusta varten laadittua lomaketta.

Ilmoituksessa on mainittava:
1) äänestäjän täydellinen nimi, henkilötun-

nus, osoite, kotikunta ja puhelinnumero se-
kä, jos ilmoituksen tekee äänestäjän valitse-
ma henkilö, myös tämän nimi ja yhteystie-
dot;

2) että äänestäjän kyky liikkua tai toimia
on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman
kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai
ennakkoäänestyspaikkaan ja että hän tämän
vuoksi haluaa äänestää ennakolta kotonaan;
sekä

3) voiko äänestäjä itse huolehtia siitä, että
kotiäänestyksessä on läsnä 54 §:ssä tarkoitet-
tu henkilö.

Vaaliviranomaisen on, jos se on mahdol-
lista, tarvittaessa poistettava ilmoituksessa
oleva puutteellisuus ja varmistettava, että

1941N:o 714



ilmoituksen on tehnyt siinä mainittu äänestä-
jä tai tämän valitsema henkilö.

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

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

56 §

Järjestys ennakkoäänestyspaikassa

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

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

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

57 §

Ennakkoäänestyksen aloittaminen
ennakkoäänestyspaikassa

Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää enna-
kolta, on ilmoittauduttava ennakkoäänestys-
paikassa vaalitoimitsijalle tai vaalitoimikun-

nalle. Laitoksessa ennakkoäänestys on tarvit-
taessa järjestettävä myös eri osastoissa ja
potilashuoneissa.

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

Äänestäjälle on varattava tilaisuus tutustua
asianomaista vaalia varten laadittuun vaali-
piirinsä tai kuntansa ehdokaslistojen yhdis-
telmään, europarlamenttivaalien ehdokaslis-
tojen yhdistelmään tai presidentinvaalin eh-
dokasluetteloon taikka valtakunnalliseen eh-
dokasrekisteriin tai siitä laadittuun tulostee-
seen.

58 §

Äänestäminen ennakkoäänestyksessä

Äänestäjällä on oikeus äänestää eduskunta-
vaaleissa ja kunnallisvaaleissa sen vaalipiirin
tai kunnan ehdokaslistojen yhdistelmässä
olevaa ehdokasta, jossa äänestäjä on asian-
omaisissa vaaleissa merkitty äänioikeutetuk-
si, europarlamenttivaaleissa ehdokaslistojen
yhdistelmässä olevaa ehdokasta ja presiden-
tinvaalissa ehdokasluettelossa olevaa ehdo-
kasta.

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

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

59 §

Lähetekirje

Lähetekirje on osoitettava sen kunnan kes-
kusvaalilautakunnalle, joka on merkitty ääni-
oikeusrekisteriin äänestäjän kohdalle.
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Lähetekirjeessä on oltava äänestäjästä seu-
raavat tiedot:

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

lähetekirjeeseen tehdä 60 §:n 2 momentissa
tarkoitettua lähetekirjeen kuittausmerkintää;

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

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

Kotiäänestyksessä äänestäjän on lisäksi
allekirjoitettava kotiäänestyksen lähetekirje-
lomakkeessa oleva vakuutus siitä, että hä-
nen kykynsä liikkua tai toimia on siinä mää-
rin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä
ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuutto-
mia vaikeuksia.

60 §

Ennakkoäänestyksen päättämistoimet

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

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

1) tarkastaa rekisteristä, että äänestäjä on
äänioikeutettu;

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

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

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

61 §

Vaaliviranomaisen toimet
ennakkoäänestyksen lopuksi

Vaalitoimitsijan tai vaalitoimikunnan pu-
heenjohtajan on allekirjoitettava lähetekirjee-
seen todistus siitä, että äänestys on toimitet-
tu laissa säädetyin tavoin ja, jos lähetekirjee-
seen ei tehdä lähetekirjeen kuittausmerkin-
tää, merkittävä siihen myös päiväys ja en-
nakkoäänestyspaikan nimi tai, jos ennakko-
äänestys on toimitettu laitoksessa tai koti-
äänestyksenä, asianomaisen kunnan nimi.
Kotiäänestyksen vaalitoimitsijan on lisäksi
huolehdittava siitä, että 54 §:ssä tarkoitettu
kotiäänestyksessä läsnä oleva henkilö mer-
kitsee lähetekirjeeseen nimikirjoituksensa.
Vaalikuori ja lähetekirje on tämän jälkeen
suljettava lähetekuoreen.

62 §

Lähetekuorten toimittaminen kunnan
keskusvaalilautakunnalle

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

Suomalaisen laivan vaalitoimitsijan on toi-
mitettava lähetekuori viivytyksettä ulkoasi-
ainministeriölle tai Suomen edustustolle sii-
nä maassa, jonka satamassa laiva on tai jo-
hon se ensiksi saapuu. Suomen edustuston
vaalitoimitsijan tai, jos edustusto ei ole en-
nakkoäänestyspaikkana, edustuston päällikön
on huolehdittava siitä, että siellä annettu tai
sinne saapunut lähetekuori toimitetaan ulko-
asiainministeriölle sen määräämällä tavalla.
Ministeriö huolehtii lähetekuoren toimittami-
sesta viipymättä asianomaiselle kunnan kes-
kusvaalilautakunnalle noudattaen soveltuvin
osin, mitä 1 momentissa säädetään.
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63 §

Ennakkoäänestysasiakirjojen
tarkastaminen

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

Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta,
jos:

1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole
otettu äänioikeusrekisteriin;

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

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

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

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

Jos lähetekirje, jossa ei ole lähetekirjeen
kuittausmerkintää, ja siihen liitetty vaali-
kuori voidaan hyväksyä, äänioikeusrekiste-
riin merkitään, että lähetekirjeessä mainittu
henkilö on käyttänyt äänioikeuttaan. Jos hy-
väksyminen tapahtuu myöhemmin kuin 4.
päivänä ennen vaalipäivää kello 19, merkin-
tä lähetekirjeessä mainitun henkilön äänestä-
misestä tehdään oikeusministeriön määrää-
mällä tavalla lisäksi vaaliluetteloon. Jos kun-
nan keskusvaalilautakunnalle on 71 §:n 3
momentin mukaisesti erityisestä syystä toi-
mitettu äänioikeusrekisteristä heti sen tultua
lainvoimaiseksi tulostetut vaaliluettelot, mer-
kintä tehdään ainoastaan vaaliluetteloon.

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

64 §

Vaalikuorten toimittaminen
vaalipiirilautakunnalle

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

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

65 §

Vaalileimasimien palauttaminen

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

66 §

Muutoksenhakukielto ennakkoäänestystä
koskevassa asiassa

Tässä luvussa tarkoitettuun vaaliviranomai-
sen päätökseen ei saa erikseen hakea muu-
tosta.

6 luku

Vaalipäivän äänestys

67 §

Vaalipäivän äänestyksen
toimittaminen

Vaalipäivän äänestys toimitetaan yhtäaikai-
sesti jokaisessa kunnassa äänestysalueittain.
Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänes-
tysalueessa, joka on merkitty äänioikeusre-
kisteriin hänen kohdalleen.

1944 N:o 714



Äänestyksen järjestämisestä kullakin ää-
nestysalueella huolehtii vaalilautakunta.

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

Vaalipäivästä säädetään II osassa.

68 §

Äänestysaika

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

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

69 §

Äänestyspaikka

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

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

70 §

Valmistavat toimenpiteet

Kunnan keskusvaalilautakunnan on ryhdyt-
tävä kaikkiin vaalipäivän äänestyksen toimit-
tamista varten tarpeellisiin toimenpiteisiin ja
siinä tarkoituksessa muun ohella huolehditta-
va siitä, että jokaisella vaalilautakunnalla on
äänestyspaikalla käytettävänään:

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

2) tarpeellinen määrä 51 §:ssä tarkoitettuja
äänestyslippuja, 52 §:ssä tarkoitettuja vaali-
leimasimia ja lomakkeita 79 §:ssä tarkoitet-
tua vaalipöytäkirjaa varten;

3) ehdokaslistojen yhdistelmiä tai presi-

dentinvaalin ehdokasluetteloita, jotka asete-
taan nähtäviksi vaalihuoneeseen, odotusti-
laan ja jokaiseen äänestyskoppiin;

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

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

71 §

Vaaliluettelot ja niiden toimittaminen

Ennakkoäänestyksen päätyttyä oikeusmi-
nisteriö huolehtii siitä, että äänioikeusrekis-
teristä tulostetaan alkaen 4. päivänä ennen
vaalipäivää kello 19 vaaliluettelot äänestys-
alueittain ja että luettelot toimitetaan kuntien
keskusvaalilautakunnille hyvissä ajoin ennen
vaalipäivää. Ministeriö voi määrätä, että kes-
kusvaalilautakunta tulostaa vaaliluettelot
kunnan äänestysalueiden osalta. Ministeriö
voi myös määrätä, että vaaliluetteloissa ole-
vat tiedot toimitetaan keskusvaalilautakun-
nalle konekielisinä.

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

Oikeusministeriö voi tarvittaessa erityisestä
syystä määrätä, että vaaliluettelot tulostetaan
äänioikeusrekisteristä heti rekisterin tultua
lainvoimaiseksi ja että ne viipymättä toimite-
taan asianomaiselle kunnan keskusvaalilauta-
kunnalle.

Kunnan keskusvaalilautakunnan on huo-
lehdittava siitä, että vaaliluettelot ovat ennen
vaalipäivän äänestyksen alkamista vaalilauta-
kuntien käytettävissä. Vaaliluettelot eivät ole
julkisia ennen kuin vaalitoimitus on päätty-
nyt.
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72 §

Järjestys äänestyspaikalla

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

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

73 §

Avustaja

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

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

Henkilö, jonka kyky tehdä äänestysmerkin-
tä on oleellisesti heikentynyt, saa käyttää
äänestysmerkinnän tekemisessä apuna valit-
semaansa avustajaa.

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

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

74 §

Vaalipäivän äänestyksen aloittaminen

Vaalipäivän äänestyksen alkaessa vaali-
lautakunnan puheenjohtajan tai varapuheen-
johtajan on näytettävä läsnä oleville äänestä-
jille, että vaaliuurna on tyhjä, sekä sen jäl-
keen suljettava uurna oikeusministeriön mää-
räämällä tavalla ja avattava päällys, jossa
vaalilautakunnalle lähetetyt äänestysliput
ovat. Vaaliuurnaa ei saa avata sen jälkeen,
kun se on vaalipäivän äänestyksen alkaessa

suljettu ennen kuin äänestyksen päätyttyä
ryhdytään laskemaan ääniä.

75 §

Äänestämään ilmoittautuminen

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

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaali-
lautakunnalle selvityksen henkilöllisyydes-
tään.

76 §

Äänestäminen vaalipäivänä

Äänestäjällä on oikeus äänestää eduskunta-
vaaleissa ja kunnallisvaaleissa sen vaalipiirin
tai kunnan ehdokaslistojen yhdistelmässä
olevaa ehdokasta, jossa äänestäjä on asian-
omaisissa vaaleissa merkitty äänioikeutetuk-
si, europarlamenttivaaleissa ehdokaslistojen
yhdistelmässä olevaa ehdokasta ja presiden-
tinvaalissa ehdokasluettelossa olevaa ehdo-
kasta.

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

77 §

Äänestämisen päättämistoimet

Äänestäjän, joka on tehnyt merkintänsä
äänestyslippuun, on annettava äänestyslippu
taitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi.
Leima on lyötävä keskelle taitetun äänestys-
lipun kääntöpuolta. Äänestäjän on sen jäl-
keen pantava äänestyslippu vaaliuurnaan.

Vaalilautakunta tekee vaaliluetteloon mer-
kinnän siitä, että äänestäjä on käyttänyt ää-
nioikeuttaan. Merkintä tehdään kuitenkin ää-
nioikeusrekisteriin silloin, kun se on vaali-
lautakunnan käytettävissä.
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78 §

Vaalipäivän äänestyksen päättäminen
ja alustava ääntenlaskenta

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

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

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

Sen jälkeen kun alustava ääntenlaskenta on
suoritettu, laitetaan äänestysliput, jaoteltuina
2 momentin mukaisesti, kestävään päällyk-
seen, joka suljetaan huolellisesti sinetöimällä
se oikeusministeriön määräämällä tavalla.
Päällykseen merkitään 81 §:n 1 momentissa
tarkoitetun vastaanottajan osoite, lähetyksen
sisältö ja lähettäjä.

79 §

Vaalipöytäkirja

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

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

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

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

määrä ja niiden lukumäärä kussakin ryhmäs-
sä, joihin ne 78 §:n 2 momentin mukaisesti
on jaoteltu;

6) päivä ja kellonaika, jolloin äänestysliput
suljettiin päällykseen; sekä

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

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

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

Lopuksi pöytäkirja luetaan julki, tarkaste-
taan ja varustetaan vaalilautakunnan puheen-
johtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään
yhden muun jäsenen allekirjoituksin sekä
suljetaan liitteineen päällykseen, johon mer-
kitään 81 §:n 1 momentissa tai 82 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun vastaanottajan osoite,
lähetyksen sisältö ja lähettäjä.

80 §

Tiedottaminen alustavan ääntenlaskennan
tuloksesta

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

81 §

Äänestyslippujen ja vaalipöytäkirjan
toimittaminen vaalilautakunnista

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

Vaalipiirilautakunta ja kunnan keskusvaali-
lautakunta voivat määrätä myös lähetysten
muunlaisesta toimittamisesta.
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82 §

Pienten äänestysalueiden
äänestysliput

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

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

Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipy-
mättä vaalisalaisuus säilyttäen yhdistettävä 1
momentissa tarkoitetuilta vaalilautakunnilta
saamansa äänestysliput ja laskettava niiden
lukumäärä. Sen jälkeen äänestysliput on tar-
kastettava ja laskettava. Tästä on laadittava
tarpeelliset tiedot sisältävä pöytäkirja, joka on
liitettävä yhteen mainittujen äänestysalu-
eiden vaalipöytäkirjojen kanssa. Muissa kuin
kunnallisvaaleissa äänestysliput on suljettava
päällykseen siten kuin 78 §:n 4 momentissa
säädetään ja äänestysliput ja pöytäkirjat si-
sältävät lähetykset on toimitettava vaalipiiri-
lautakunnalle sen määräämällä tavalla.

83 §

Muutoksenhakukielto vaaliviranomaisen
päätökseen

Tässä luvussa tarkoitettuun vaaliviranomai-
sen päätökseen ei saa erikseen hakea muu-
tosta.

7 luku

Vaalien tuloksen laskenta
ja vahvistaminen

84 §

Tuloksen laskennasta vastaavat
viranomaiset

Ennakkoäänestyksessä annettujen äänestys-
lippujen laskennasta ja vaalipäivän äänestyk-
sessä annettujen äänestyslippujen tarkastus-
laskennasta huolehtii kokouksissaan:

1) eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa
ja europarlamenttivaaleissa vaalipiirilauta-
kunta;

2) kunnallisvaaleissa kunnan keskusvaali-
lautakunta.

85 §

Äänestyslipun mitättömyys

Äänestyslippu on mitätön, jos:
1) vaalikuoressa on useampi tai muutakin

kuin yksi äänestyslippu;
2) vaalikuori on avonainen taikka siihen

on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai
muu asiaton merkintä;

3) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin
oikeusministeriön painattamaa äänestyslip-
pua;

4) äänestyslippua ei ole leimattu;
5) ehdokkaan numero on merkitty siten,

ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tar-
koittaa;

6) äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän
nimi tai erityinen tuntomerkki taikka siihen
on tehty muunlainen asiaton merkintä; taikka

7) äänestyslipulla on eduskuntavaaleissa
äänestetty ehdokasta, joka on asetettu ehdok-
kaaksi kahdessa tai useammassa vaalipiiris-
sä.

Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun teh-
tyä merkintää, joka ainoastaan selventää,
ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut ää-
nestää.

86 §

Ennakkoäänten laskenta

Ennakkoäänestyksessä annettujen vaali-
kuorissa olevien äänestyslippujen tarkasta-
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minen voidaan aloittaa vaalipäivänä aikaisin-
taan kello 15 tai erityisestä syystä lautakun-
nan harkinnan mukaan aikaisemminkin, kui-
tenkin aikaisintaan kello 12. Mitättömät ää-
nestysliput erotetaan eri ryhmäksi. Muut
äänestysliput jaotellaan siten, että kunkin eh-
dokkaan hyväksi annetut liput ovat omana
ryhmänään. Kussakin ryhmässä olevien ää-
nestyslippujen lukumäärä lasketaan.

Jos hyväksyttyjä vaalikuoria on kunnallis-
vaaleissa enintään 25, on kunnan keskusvaa-
lilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheen-
johtajan ja yhden muun jäsenen yhdessä vie-
tävä vaalikuoret avaamattomina ennen vaali-
päivän äänestyksen päättymistä johonkin
kunnassa olevaan äänestyspaikkaan, jossa
vaalikuoret on avattava ja äänestysliput vaa-
lisalaisuus säilyttäen taitettuina pudotettava
vaaliuurnaan.

87 §

Äänten tarkastuslaskenta

Vaalien jälkeisenä päivänä kello 9 on ryh-
dyttävä tarkastamaan vaalipäivän äänestyk-
sessä annettuja äänestyslippuja sekä vaali-
lautakuntien ja 82 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettuja kunnan keskusvaalilautakuntien las-
kelmia. Tarkastuslaskennassa on päätettävä,
mitkä äänestysliput on luettava ehdokkaiden
hyväksi ja mitkä äänestysliput on mitättömi-
nä jätettävä huomioon ottamatta.

Kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänes-
tyksessä ja vaalipäivän äänestyksessä annetut
hyväksytyt äänet on laskettava yhteen.

88 §

Ehdokkaiden saamien äänimäärien
laskeminen yhteen

Ehdokkaiden saamat äänimäärät lasketaan
yhteen siten, että samaan vaaliliittoon kuulu-
vien puolueiden ehdokkaiden äänimäärät
tulevat vaaliliiton hyväksi, vaaliliittoon kuu-
lumattoman puolueen ehdokkaiden äänimää-
rät puolueen hyväksi ja yhteislistaan kuulu-
vien valitsijayhdistysten ehdokkaiden ääni-
määrät yhteislistan hyväksi.

Jos käy ilmi, että ehdokas ei ole vaalikel-
poinen tai on kuollut taikka on europarla-
menttivaaleissa asetettu ehdokkaaksi samois-
sa vaaleissa myös muussa Euroopan unionin
jäsenvaltiossa, tulevat sellaisen ehdokkaan

saamat äänet kuitenkin sen vaaliliiton, puo-
lueen tai yhteislistan hyväksi, johon ehdokas
kuuluu.

89 §

Vaalien tuloksen laskentatapa

Vaaliliittoon kuulumattomaan puolueeseen
ja kuhunkin yhteislistaan kuuluvien ehdok-
kaiden keskinäinen järjestys puolueessa tai
yhteislistassa määräytyy heidän saamiensa
henkilökohtaisten äänimäärien mukaan. Täs-
sä järjestyksessä ehdokkaille annetaan ver-
tausluvut siten, että kunkin puolueen tai yh-
teislistan ensimmäinen ehdokas saa vertaus-
luvukseen puolueen tai yhteislistan hyväksi
annettujen äänten koko lukumäärän, toinen
puolet siitä, kolmas kolmanneksen, neljäs
neljänneksen ja niin edelleen.

Vaaliliittoon kuuluvien puolueiden ehdok-
kaiden keskinäinen järjestys määräytyy puo-
lueesta riippumatta heidän saamiensa henki-
lökohtaisten äänimäärien mukaan. Tässä jär-
jestyksessä ehdokkaille annetaan vertauslu-
vut siten, että ensimmäinen ehdokas saa ver-
tausluvukseen vaaliliiton hyväksi annettujen
äänten koko lukumäärän, toinen puolet siitä,
kolmas kolmanneksen, neljäs neljänneksen
ja niin edelleen.

Yhteislistaan kuulumattoman valitsijayh-
distyksen ehdokkaan vertauslukuna on hänen
saamansa äänimäärä.

90 §

Arvan käyttö

Jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä
suuret, niiden keskinäinen järjestys ratkais-
taan arpomalla.

91 §

Vaalien tuloksen määrääminen
eduskuntavaaleissa ja

kunnallisvaaleissa

Vaalien tuloksen määräämiseksi eduskun-
tavaaleissa ja kunnallisvaaleissa kirjoitetaan
kaikkien ehdokkaiden nimet heidän vertaus-
lukujensa suuruuden mukaiseen järjestykseen
ja kunkin ehdokkaan nimen kohdalle merki-
tään hänen vertauslukunsa. Tästä nimisarjas-
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ta valitaan sarjan alusta alkaen niin mon-
ta ehdokasta kuin vaalipiirissä on valittava
edustajia tai kunnassa valtuutettuja.

92 §

Kansanedustajien varaedustajat

Kansanedustajan varaedustaja määrätään
siten, että varaedustajaksi tulee ensimmäinen
valitsematta jäänyt ehdokas siitä puolueesta
tai yhteislistasta taikka, jos on muodostettu
vaaliliitto, ensimmäinen valitsematta jäänyt
ehdokas siitä vaaliliitosta, johon valittu kuu-
lui.

Jollei edustajalle muutoin saada vara-
edustajaa, varaedustajaksi tulee se valitse-
matta jäänyt ehdokas, jonka nimi on en-
simmäisenä 91 §:ssä tarkoitetussa nimisar-
jassa.

Jos varaedustaja tulee edustajaksi tai muu-
toin poistuu, vaalipiirilautakunnan tulee
määrätä edustajalle uusi varaedustaja noudat-
taen, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään.

Jos Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä
edustajanpaikka tulee avoimeksi eikä 1 tai 2
momentissa tarkoitettua varaedustajaa ole,
vaalipiirissä on viipymättä toimitettava uudet
eduskuntavaalit. Oikeusministeriö määrää
vaalien ajan ja kuuluttaa sen. Ennakkoäänes-
tys toimitetaan vain Ahvenanmaan maakun-
nan vaalipiirissä.

93 §

Varavaltuutetut

Valtuutetuille valitaan varavaltuutetut siten
kuin kuntalain 11 §:ssä säädetään.

Jos valtuuston toimikauden aikana varaval-
tuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan kes-
kusvaalilautakunnan on valtuuston puheen-
johtajan pyynnöstä määrättävä uusia varaval-
tuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti.

Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada
täytetyiksi tässä pykälässä olevien säännös-
ten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä va-
jaaksi.

94 §

Eduskuntavaalien tuloksen vahvistaminen ja
julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Vaalipiirilautakunta vahvistaa vaalien tu-

loksen 3. päivänä vaalipäivän jälkeen kello
18 aloitettavassa kokouksessaan.

Vaalipiirilautakunnan on julkaistava vaali-
en tulos valitusosoituksineen tiedoksipanolla
lautakunnassa ja ilmoitettava tiedoksipanos-
saan myös, kuka on kunkin valitun vara-
edustaja, sekä laadittava viipymättä kullekin
valitulle valtakirja ja toimitettava valtakirjat
viipymättä eduskuntaan annettaviksi valituil-
le.

Vaalipiirilautakunnan tulee heti antaa tieto
vaalin tuloksesta oikeusministeriölle sen
määräämällä tavalla sekä lisäksi lääninhal-
litukselle ja vaalipiirin kuntien keskusvaa-
lilautakunnille sekä ilmoitettava tulos ja va-
littujen vertausluvut ja äänimäärät niitä puo-
lueita edustavissa, vaalipiirissä eniten le-
viävissä sanomalehdissä, joista ehdokkaita
on valittu.

95 §

Kunnallisvaalien tuloksen vahvistaminen
ja julkaiseminen sekä tuloksesta

tiedottaminen

Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa
vaalien tuloksen 3. päivänä vaalipäivän jäl-
keen kello 18 aloitettavassa kokouksessaan.

Kunnan keskusvaalilautakunnan on vii-
pymättä:

1) julkaistava vaalien tulos laittamalla sen
sisältävä pöytäkirja valitusosoituksineen kun-
nan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle
seitsemän päivän ajaksi;

2) annettava luettelo valtuutetuiksi valituis-
ta ja heidän varajäsenistään valtuustolle ja
tiedotettava siitä sillä tavalla kuin kunnan
ilmoitukset kunnassa saatetaan tiedoksi; sekä

3) annettava tieto vaalien tuloksesta oi-
keusministeriölle sen määräämällä tavalla.

96 §

Presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja
koskevat säännökset

Ehdokkaiden saamien äänimäärien laske-
misesta presidentinvaalissa ja europarla-
menttivaaleissa sekä näiden vaalien tuloksen
laskentatavasta, määräämisestä, vahvistami-
sesta ja julkaisemisesta sekä siitä tiedottami-
sesta säädetään II osassa.
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97 §

Europarlamentin jäsenen varajäsen

Euroopan parlamentin jäseneksi valitun
varajäsenen määräämisestä on soveltuvin
osin voimassa, mitä kansanedustajan vara-
edustajasta 92 §:ssä säädetään.

98 §

Vaalien tuloksen merkitseminen
pöytäkirjaan

Kun vaalien tulos on vahvistettu, tuloksen
vahvistavan viranomaisen on pöytäkirjassa
mainittava sekä valitut henkilöt että ne, jotka
edustajanpaikan joutuessa avoimeksi vara-
edustajina tulevat valittujen tilalle tai jotka
on valittu varavaltuutetuiksi.

Kukin valittu merkitään pöytäkirjaan il-
moittamalla hänen nimensä ja arvonsa,
ammattinsa tai toimensa sekä, kunnallisvaa-
leja lukuun ottamatta, kotikuntansa samoin
kuin hänen saamansa vertausluku ja ääni-
määrä.

99 §

Asiakirjojen ja tarvikkeiden säilyttäminen

Jos äänestyslippujen laskenta tai käsittely
keskeytetään, kaikki äänestysliput ja laskel-
mat on säilytettävä siten, ettei kukaan ulko-
puolinen saa niitä käsiinsä.

Vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen
äänestysliput ja kappale ehdokaslistojen yh-
distelmää tai presidentinvaalin ehdokasluet-
teloa on pantava päällykseen, joka sinetöi-
dään oikeusministeriön määräämällä tavalla.
Ne on säilytettävä, kunnes lähinnä seuraavat
vastaavat vaalit on toimitettu. Laskelmat on
säilytettävä pöytäkirjan liitteenä. Hallussaan
olevat asiakirjat ja vaaleissa käytetyt tarvik-
keet vaalipiirilautakunnan on luovutettava
lääninhallitukselle säilytettäviksi.

8 luku

Muutoksenhaku

100 §

Valituksen kohde

Päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvis-

tettu, saa hakea muutosta valittamalla sen
mukaan kuin tässä luvussa säädetään.

Presidentinvaalin ensimmäisen ja toisen
vaalin tuloksen vahvistamista koskeviin pää-
töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

101 §

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oi-
keutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaa-
leissa ehdokkaana olleella henkilöllä ja eh-
dokashakemuksen antaneella puolueella ja
yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on
lainvastainen.

Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä pe-
rusteella, että vaalit on toimitettu virheelli-
sessä järjestyksessä ja että se on saattanut
vaikuttaa vaalien tulokseen:

1) jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai
kunnassa äänioikeutettu henkilö; ja

2) kunnallisvaaleissa kunnan jäsen.

102 §

Valituksen tekeminen ja käsittely

Valitus tehdään toimivaltaiselle lääninoi-
keudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaa-
lien tulos on julkaistu. Europarlamenttivaa-
leissa valitus tehdään kuitenkin aina Uu-
denmaan lääninoikeudelle.

Valitusmenettelystä ja valituksen käsitte-
lystä on muutoin voimassa, mitä hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään.

Valitus on käsiteltävä kiireellisesti.

103 §

Valitusviranomaisen päätös

Jos vaaliviranomaisen päätös tai toimenpi-
de on ollut lainvastainen ja lainvastaisuus on
ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulok-
seen, vaalit on määrättävä uusittaviksi asian-
omaisessa vaalipiirissä tai kunnassa taikka
europarlamenttivaaleissa koko maassa, jollei
vaalien tulos ole oikaistavissa.

Jos vaalipiirilautakunta tai kunnan keskus-
vaalilautakunta on vaalien tulosta laskiessaan
tai vahvistaessaan menetellyt lainvastaisesti
ja lainvastaisuus on vaikuttanut vaalien tu-
lokseen, vaalien tulosta on oikaistava.
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104 §

Päätöksen tiedoksianto

Eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaa-
leissa lääninoikeuden päätöksestä on annetta-
va tieto valittajalle, asianomaiselle vaalipiiri-
lautakunnalle, puolueiden ja yhteislistojen
vaaliasiamiehille sekä oikeusministeriölle.
Lisäksi päätöksestä on viipymättä kuulutetta-
va yleisradiotoimintaa harjoittavan laitoksen
lähetyksessä, jos päätöksellä on määrätty
vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusitta-
viksi.

Kunnallisvaaleissa lääninoikeuden päätök-
sestä on annettava tieto valittajalle, kunnan-
hallitukselle ja kunnan keskusvaalilautakun-
nalle, puolueiden ja yhteislistojen vaaliasia-
miehille sekä, jos päätöksellä on määrätty
vaalien tulos oikaistavaksi tai vaalit uusitta-
viksi, oikeusministeriölle. Kunnan keskus-
vaalilautakunnan on saatettava lääninoikeu-
den päätös viipymättä tiedoksi myös kunnan
jäsenille asettamalla päätös seitsemän päivän
ajaksi nähtäväksi kunnan julkisten kuulutus-
ten ilmoitustaululle.

105 §

Jatkovalitus

Lääninoikeuden päätöksestä saa valittaa
korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Jos päätöksellä on määrätty vaalien tulos
oikaistavaksi tai vaalit uusittaviksi, valitusoi-
keus on 101 §:ssä mainituilla sekä kunnallis-
vaaleissa myös kunnanhallituksella. Niiden,
jotka eivät ole saaneet päätöstä erikseen tie-
doksi, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
silloin, kun päätöksestä ensimmäistä kertaa
kuulutettiin yleisradiotoimintaa harjoittavan
laitoksen lähetyksessä tai kun päätös asetet-
tiin nähtäväksi kunnan julkisten kuulutusten
ilmoitustaululle.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen
tiedoksi antamisesta ja kuuluttamisesta on
voimassa, mitä lääninoikeuden päätöksestä
104 §:ssä säädetään.

106 §

Valituksen johdosta uusittavat vaalit

Jos vaalit valituksen johdosta määrätään

uusittaviksi, on uusittavien vaalien vaalipäi-
vä:

1) eduskuntavaaleissa ja europarlamentti-
vaaleissa ensimmäisenä sunnuntaina 50 päi-
vän kuluttua siitä, kun valitusviranomaisen
päätös on saanut lainvoiman;

2) kunnallisvaaleissa kunnan keskusvaali-
lautakunnan määräämänä sunnuntaina.

Uusittavien vaalien toimittamisesta huoleh-
tivat samat vaaliviranomaiset kuin kumotuis-
sa vaaleissa. Jos kunnan keskusvaalilauta-
kunnan toimikausi on kuitenkin jo päättynyt,
vaalien toimittamisesta huolehtii sen sijaan
tullut keskusvaalilautakunta.

Uusittavissa vaaleissa noudatetaan samaa
äänestysaluejakoa sekä käytetään samaa lain-
voimaista äänioikeusrekisteriä ja samaa eh-
dokaslistojen yhdistelmää kuin kumotuissa
vaaleissa, jollei valitusviranomainen päätök-
sessään toisin määrää. Väestörekisterikeskus
huolehtii siitä, että äänioikeusrekisteriin ote-
tuille lähetetään uusi ilmoituskortti. Ennak-
koäänestys toimitetaan vain siinä vaalipiiris-
sä tai kunnassa, jota määräys vaalien uusi-
misesta koskee. Uusittavien vaalien toimitta-
misesta on muutoin soveltuvin osin voimas-
sa, mitä varsinaisista vaaleista säädetään.

Kumotuissa vaaleissa valituiksi tulleet
edustajat tai valtuutetut pysyvät toimissaan,
kunnes uusittavien vaalien tulos on vahvis-
tettu.

Uusittavien eduskuntavaalien tuloksesta on
heti ilmoitettava eduskunnalle ja uusittavien
kunnallisvaalien tuloksesta asianomaisen
kunnan valtuustolle.

II OSA

VAALIKOHTAISET SÄÄNNÖKSET

9 luku

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalien ajankohta

107 §

Vaalipäivä

Eduskuntavaalien vaalipäivä on maalis-
kuun kolmas sunnuntai.

Jos tasavallan presidentti on määrännyt
toimitettaviksi uudet eduskuntavaalit, näiden
vaalien vaalipäivä on, sen mukaan kuin pre-
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sidentti määrää, aikaisintaan ensimmäisenä
sunnuntaina 50 päivän kuluttua ja viimeis-
tään ensimmäisenä sunnuntaina 75 päivän
kuluttua siitä, kun määräys uusien vaalien
toimittamisesta julkaistiin.

Kun tasavallan presidentti on antanut mää-
räyksen uusien vaalien toimittamisesta, siitä
on viipymättä tiedotettava sen lisäksi, mitä
67 §:n 3 momentissa säädetään, ainakin
Suomen diplomaattisissa ja lähetetyn konsu-
lin johtamissa edustustoissa julkipantavin
ilmoituksin ja tarvittaessa muullakin sopival-
la tavalla.

Ehdokasasettelua koskevat yleiset
säännökset

108 §

Oikeus asettaa ehdokkaita

Eduskuntavaaleissa voivat ehdokkaita aset-
taa:

1) puolueet;
2) äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet

valitsijayhdistyksen.
Ehdokkaita asetettaessa kahdella tai

useammalla puolueella on oikeus yhtyä vaa-
liliitoksi sopimalla siitä keskenään. Kahdella
tai useammalla valitsijayhdistyksellä on oi-
keus vastaavalla tavalla muodostaa yhteislis-
ta.

109 §

Ehdokkaiden enimmäismäärä

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla voi
olla kussakin vaalipiirissä enintään 14 ehdo-
kasta kansanedustajiksi. Jos vaalipiiristä va-
litaan enemmän kuin 14 kansanedustajaa,
ehdokkaita voi kuitenkin olla enintään niin
monta kuin vaalipiiristä valitaan edustajia.

110 §

Ehdokkaiden asettaminen ja enimmäismäärä
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä

Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä on
valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään 30
vaalipiirin äänioikeutettua on seuraavia edus-
kuntavaaleja varten perustanut, oikeus aset-
taa ehdokas kansanedustajaksi. Kahdella tai
useammalla valitsijayhdistyksellä on oikeus

muodostaa yhteislista. Yhteislistan ehdokkai-
ta saa olla enintään neljä.

Muutoin on Ahvenanmaan maakunnan
vaalipiirissä valitsijayhdistyksen perustami-
sesta, valitsijayhdistyksen ehdokashakemuk-
sesta, yhteislistan muodostamisesta ja ilmoi-
tuksen antamisesta yhteislistasta sekä ehdo-
kasasetteluun liittyvistä viranomaistehtävistä
soveltuvin osin voimassa, mitä näistä asiois-
ta tässä laissa säädetään.

111 §

Kielto olla ehdokkaana useammalla listalla

Sama henkilö saadaan samoissa vaaleissa
asettaa vain yhden puolueen tai yhden valit-
sijayhdistyksen ehdokkaaksi ja ainoastaan
yhdessä vaalipiirissä.

Puolueiden ehdokkaiden asettaminen

112 §

Jäsenäänestys

Ehdokkaiden asettamista varten puolueen
on toimitettava vaalipiirissä salainen ja yhtä-
läiseen äänioikeuteen perustuva jäsenäänes-
tys, johon ovat oikeutetut ottamaan osaa
vaalipiirissä asuvat puolueen ja sen perusjär-
jestöjen henkilöjäsenet.

Jäsenäänestys ei kuitenkaan ole pakollinen,
jos siihen on nimetty enintään niin monta
henkilöä kuin puolueella on oikeus asettaa
ehdokkaita vaalipiirissä.

113 §

Puolueen sääntöjen soveltaminen
jäsenäänestyksessä

Jäsenäänestys on toimitettava ja ehdokkaat
asetettava puolueen sääntöjen mukaisesti.
Siltä osin kuin puolueen säännöissä ei ole
määräyksiä jäsenäänestyksestä tai ehdokkai-
den asettamisesta, niistä on voimassa, mitä
tässä laissa säädetään.

114 §

Henkilöiden nimeäminen jäsenäänestykseen

Oikeus nimetä henkilöitä jäsenäänestyk-
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seen on vaalipiirissä toimivalla puolueeseen
kuuluvalla yhdistyksellä, jossa on vain hen-
kilöjäseniä (perusjärjestö). Päätöksen ni-
meämisestä tekee perusjärjestön päätösvaltaa
käyttävä toimielin tai sen valtuuttamana pe-
rusjärjestön hallitus.

Jäsenäänestykseen on myös otettava henki-
lö, jonka vähintään 15 vaalipiirin alueella
toimivaan samaan perusjärjestöön kuuluvaa
jäsentä on siihen kirjallisesti nimennyt. Hen-
kilön voi nimetä myös vähintään 30 jäsentä,
jotka saavat kuulua vaalipiirin alueella toi-
miviin eri perusjärjestöihin. Perusjärjestön
jäsen voi yhtyä vain yhteen tässä momentis-
sa tarkoitettuun esitykseen.

Jäsenäänestykseen ei saa nimetä henkilöä,
joka ei ole antanut siihen kirjallista suostu-
mustaan.

115 §

Äänioikeus jäsenäänestyksessä

Äänioikeus jäsenäänestyksessä on puolu-
een ja sen perusjärjestön jäsenillä, jotka vii-
meistään vaalipäivänä täyttävät 18 vuotta.

Perusjärjestön jäsen saa äänestää vain yh-
den yhdistyksen jäsenenä.

116 §

Päätös ehdokkaiden lukumäärästä
ja asettamisesta

Ehdokkaiden lukumäärästä ja asettamisesta
päättää puolueen piirijärjestönä vaalipiirissä
toimiva yhdistys (piirijärjestö). Päätöksen
tekee piirijärjestön päätösvaltaa käyttävä toi-
mielin tai sen valtuuttamana piirijärjestön
hallitus.

Ehdokkaiksi on asetettava jäsenäänestyk-
sessä eniten ääniä saaneet henkilöt. Jollei jä-
senäänestystä 112 §:n 2 momentissa maini-
tusta syystä ole toimitettu, ehdokkaiksi on
asetettava jäsenäänestykseen nimetyt henki-
löt tai osa heistä.

117 §

Muutosoikeus

Jäsenäänestyksen tuloksesta saadaan puo-
lueen hallituksen suostumuksella poiketa
enintään yhdellä neljäsosalla niiden henki-
löiden määrästä, jotka puolue asettaa ehdok-
kaikseen (muutosoikeus). Tällöinkin on vä-

hintään puolet puolueen ehdokkaista asetet-
tava jäsenäänestyksessä eniten ääniä saaneis-
ta henkilöistä.

Muutosoikeutta käytettäessä jäsenäänestyk-
sen tulokseen ei lueta henkilöä, jota vaali-
kelpoisuuden puuttumisen, kieltäytymisen tai
muun sellaisen syyn vuoksi ei voida asettaa
ehdokkaaksi.

118 §

Jäsenäänestyksestä sopiminen
piirijärjestöjen kesken

Jos puolueessa on kaksi tai useampia piiri-
järjestöjä samassa vaalipiirissä, niiden on so-
vittava, miten jäsenäänestys tai jäsenäänes-
tykset vaalipiirissä toimitetaan ja puolueen
ehdokkaat asetetaan. Jos piirijärjestöt eivät
voi sopia asiasta, puolueen hallitus ratkaisee
asian.

Valitsijayhdistyksen perustaminen

119 §

Valitsijayhdistyksen jäsenten määrä ja
perustamisasiakirjan laatiminen

Valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdok-
kaan asettamiseksi eduskuntavaaleja varten
tarvitaan vähintään 100 saman vaalipiirin
äänioikeutettua henkilöä.

Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla
päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja,
jossa on oltava seuraavat tiedot:

1) maininta siitä, mitkä eduskuntavaalit
ovat kyseessä;

2) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai
toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä
kotikunta;

3) jokaisen jäsenen nimi, syntymäaika ja
osoite;

4) jokaisen jäsenen allekirjoittama vakuu-
tus siitä, että hän on kysymyksessä olevissa
vaaleissa asianomaisessa vaalipiirissä äänioi-
keutettu;

5) valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen ja
hänen varamiehensä nimi ja yhteystiedot.

Äänioikeutettu voi olla jäsenenä vain yh-
dessä valitsijayhdistyksessä. Jos hän on jä-
senenä kahdessa tai useammassa valitsijayh-
distyksessä, vaalipiirilautakunnan on poistet-
tava hänen nimensä kaikista perusta-
misasiakirjoista.
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Ehdokashakemus eduskuntavaaleissa

120 §

Vaaliasiamiehet

Kullakin ehdokkaita asettavalla puolueella
ja ehdokkaan asettavalla valitsijayhdistyksel-
lä tulee olla vaalipiirissä vaaliasiamies (puo-
lueen vaaliasiamies ja valitsijayhdistyksen
vaaliasiamies) ja jokaisella vaaliasiamiehellä
varamies. Lisäksi yhteislistan muodostaneit-
ten valitsijayhdistysten on valtuutettava jon-
kin valitsijayhdistyksen vaaliasiamies toimi-
maan yhteislistan vaaliasiamiehenä ja toinen
hänen varamiehenään.

Puolueen tai yhteislistan vaaliasiamies ei
saa olla toisen puolueen tai yhteislistan vaa-
liasiamiehenä. Valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamies ei saa olla puolueen vaaliasiamie-
henä eikä muun yhteislistan vaaliasiamiehe-
nä kuin mihin hänen valitsijayhdistyksensä
kuuluu eikä toisen valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamiehenä. Puolueen tai valitsijayhdistyk-
sen vaaliasiamies ei saa olla vaalipiirilauta-
kunnan eikä kunnan keskusvaalilautakunnan
jäsenenä tai varajäsenenä.

Vaaliasiamiehen puolesta saa tässä laissa
tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen tai oi-
kaisun tehdä hänen kirjallisesti valtuuttaman-
sa henkilö. Mitä tässä laissa säädetään puo-
lueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen
vaaliasiamiehestä, on soveltuvin osin voi-
massa hänen varamiehestään.

Puolueen on viimeistään 48. päivänä en-
nen vaalipäivää ilmoitettava vaalipiirilauta-
kunnalle puolueen vaaliasiamiehen ja hänen
varamiehensä nimi ja yhteystiedot.

121 §

Ehdokashakemuksen jättäminen

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyk-
sen vaaliasiamiehen on annettava ehdokasha-
kemus vaalipiirilautakunnalle viimeistään 40.
päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16.

122 §

Puolueen ehdokashakemus

Puolueen ehdokashakemukseen on liitettä-
vä:

1) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa

on mainittava siinä järjestyksessä kuin eh-
dokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asete-
taan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, am-
matti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyt-
täen sekä kotikunta; Etunimen rinnalla tai
sen sijasta voidaan käyttää yleisesti tunnet-
tua ehdokkaan puhuttelunimeä tai etunimeä
lyhennettynä; Ehdokaslistassa ei saa olla
muita merkintöjä, paitsi jos ne ovat tarpeen
ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämisek-
si; ja

2) kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja
hänen henkilötunnuksellaan varustettu suos-
tumus hänet asettaneen puolueen ehdokkaak-
si ja suostumus ottaa vastaan edustajantoimi
sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaa-
leissa suostunut toisen puolueen eikä valit-
sijayhdistyksen ehdokkaaksi eikä ehdokkaak-
si toisessa vaalipiirissä.

Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja
allekirjoitettava ehdokashakemus ja vakuu-
tettava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikel-
poisia.

123 §

Ilmoitus vaaliliitosta

Jos puolueet ovat sopineet yhtymisestä
vaaliliitoksi, siitä on laadittava yhteinen il-
moitus, jossa luetellaan vaaliliittoon yhtyvät
puolueet ja joka kaikkien vaaliliittoon yhty-
vien puolueiden vaaliasiamiesten on allekir-
joitettava. Vaaliliittoon yhtyneen puolueen
vaaliasiamiehen on annettava ilmoitus vaali-
piirilautakunnalle samanaikaisesti puolueen
ehdokashakemuksen kanssa.

124 §

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemus

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen
on liitettävä:

1) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslis-
taksi, jossa ehdokkaasta on 122 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot;

2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen hen-
kilötunnuksellaan varustettu suostumus hänet
asettaneen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi
ja suostumus ottaa vastaan edustajantoimi
sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaa-
leissa suostunut toisen valitsijayhdistyksen
eikä puolueen ehdokkaaksi eikä ehdokkaaksi
toisessa vaalipiirissä; ja
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3) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja.
Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on

päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake-
mus ja vakuutettava siinä, että ehdokas on
vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen
jäsenet ovat itse allekirjoittaneet perusta-
misasiakirjan.

125 §

Ilmoitus yhteislistasta

Jos valitsijayhdistys on sopinut yhteislis-
tasta yhden tai useamman muun valitsijayh-
distyksen kanssa, ilmoitus yhteislistasta ja
siihen kuuluvista valitsijayhdistyksistä sekä
niiden ehdokkaista siinä järjestyksessä kuin
ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä
asetetaan on annettava samanaikaisesti valit-
sijayhdistyksen ehdokashakemuksen kanssa.
Ilmoituksen allekirjoittavat yhteislistan muo-
dostaneiden valitsijayhdistysten vaaliasiamie-
het.

Ilmoituksessa on lisäksi mainittava yhteis-
listan vaaliasiamiehen ja hänen varamiehen-
sä nimi ja yhteystiedot.

Ilmoituksessa voidaan ehdottaa ehdokaslis-
tojen yhdistelmään otettavaksi yhteislistan
nimitys, johon tulee sisältyä sana ’’yhteislis-
ta’’. Nimitys ei saa olla sopimaton eikä mer-
kitykseltään yleistävästi tai muutoin harhaan-
johtava. Nimitykseen voi aina sisältyä yhdis-
tysrekisteriin merkitty nimi, jonka käyttämi-
seen yhteislistan muodostaneet valitsijayh-
distykset ovat saaneet yhdistykseltä todis-
teellisesti luvan. Nimitykseen ei kuitenkaan
saa sisältyä puoluerekisteriin merkityn puo-
lueen nimeä.

Kansanedustajan valtakirja

126 §

Valtakirjan kaava

Kansanedustajan valtakirja on näin kuulu-
va:

’’Eduskuntavaaleissa, jotka . . . päivänä
. . . kuuta . . . toimitettiin . . . vaalipii-
rissä, on . . . asuva — — valittu olemaan
edustajana valtiopäivillä tästä päivästä alka-
en, kunnes seuraavat eduskuntavaalit on toi-
mitettu.

Tämä todistus on edustajan valtakirjana.’’
Paikka ja aika.

Jos edustajanpaikka on joutunut avoimek-
si, vaalipiirilautakunta antaa valtakirjan sille,
joka 92 §:n mukaan tulee pois jääneen edus-
tajan tilalle. Tässä tapauksessa valtakirja on
näin kuuluva:

’’Sitten kun . . . päivänä . . . kuuta . . .
. . . vaalipiirissä toimitetuissa eduskuntavaa-
leissa — — on valittu olemaan edustajana
valtiopäivillä . . . päivästä . . . kuuta . . .
alkaen, kunnes seuraavat eduskuntavaalit
toimitettaisiin, mutta edustajanpaikka hänen
jälkeensä on tullut avoimeksi, tulee vaalilain
mukaan . . . asuva — — hänen sijaansa
eduskunnan jäseneksi.

Tämä todistus on edustajan valtakirjana.’’
Paikka ja aika.
Jos edustaja on valittu jäseneksi Euroopan

parlamenttiin, vaalipiirilautakunta antaa val-
takirjan sille, joka perustuslain mukaan tulee
viimeksi mainitun toimen hoitamisen ajaksi
edustajan tilalle edustajantointa hoitamaan.
Tämä valtakirja kuuluu seuraavasti:

’’Sitten kun . . . päivänä . . . kuuta . . .
. . . vaalipiirissä toimitetuissa eduskuntavaa-
leissa — — on valittu olemaan edustajana
valtiopäivillä . . . päivästä . . . kuuta . . .
alkaen, kunnes seuraavat eduskuntavaalit
toimitettaisiin, ja kun hänet on . . . päivä-
nä . . . kuuta . . . Suomessa toimitetuissa
europarlamenttivaaleissa valittu toimimaan
jäsenenä Euroopan parlamentissa ja hänen
edustajantoimensa hoitaminen tämän johdos-
ta keskeytyy, tulee perustuslain ja vaalilain
mukaan . . . asuva — — hänen varaedusta-
janaan hänen sijaansa edustajantointa hoita-
maan siksi ajaksi kun edustaja hoitaa toin-
taan jäsenenä Euroopan parlamentissa.

Tämä todistus on edustajan varaedustajan
valtakirjana.’’

Paikka ja aika.

10 luku

Presidentinvaali

Presidentinvaalin ajankohta

127 §

Vaalipäivä

Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin vaa-
lipäivä on tammikuun kolmas sunnuntai
kuudentena vuotena sen vuoden jälkeen, jo-
na tasavallan presidentti viimeksi ryhtyi toi-
meensa.
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Jos toinen vaali on toimitettava, sen vaali-
päivä on ensimmäistä vaalia seuraava kol-
mas sunnuntai.

Jos on ryhdyttävä toimenpiteisiin presiden-
tin valitsemiseksi sen johdosta, että presi-
dentti, presidentiksi valittu tai president-
tiehdokas on tullut pysyvästi estyneeksi tai
kuollut, valtioneuvoston Suomen säädösko-
koelmassa julkaistavalla päätöksellä sääde-
tään siitä mahdollisimman pian seuraavasta
sunnuntaista, jolloin presidentinvaali on toi-
mitettava.

Ehdokasasettelu presidentinvaalissa

128 §

Oikeus asettaa ehdokas

Presidentinvaalissa voi ehdokkaan asettaa:
1) puolue, jonka ehdokaslistalta on vii-

meksi toimitetuissa eduskuntavaaleissa valit-
tu vähintään yksi kansanedustaja;

2) vähintään 20 000 äänioikeutettua, jotka
ovat perustaneet valitsijayhdistyksen.

Äänioikeutettu voi olla jäsenenä vain yh-
dessä valitsijayhdistyksessä. Jos hän on jä-
senenä kahdessa tai useammassa valitsijayh-
distyksessä, vaalipiirilautakunnan on poistet-
tava hänen nimensä kaikista perusta-
misasiakirjoista.

Ehdokkaan asettamiseen oikeutettu puolue
tai valitsijayhdistys saa asettaa vain yhden
ehdokkaan. Puolueilla ja valitsijayhdistyksil-
lä voi olla sama ehdokas. Yhteisen ehdok-
kaan asettamiseksi ei perusteta vaaliliittoja
eikä muodosteta yhteislistoja.

Asetettu ehdokas on ehdokkaana koko
maassa.

129 §

Puolueen ehdokkaan asettaminen

Puolueen ehdokas valitaan jäsenistön kan-
sanvaltaiset vaikutusmahdollisuudet turvaa-
valla tavalla siten kuin puolueen säännöissä
tarkemmin määrätään.

130 §

Valitsijayhdistyksen perustaminen

Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla
päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja,
jossa on oltava seuraavat tiedot:

1) maininta siitä, mikä presidentinvaali on
kyseessä;

2) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai
toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä
kotikunta;

3) valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen ja
hänen varamiehensä nimi ja yhteystiedot.

Perustamisasiakirjaan tulee liittää vähin-
tään 20 000 äänioikeutetun jäsenen allekir-
joittamat kannattajakortit, joissa tulee olla:

1) ilmoitus siitä, että äänioikeutettu haluaa
asettaa kortissa mainitun henkilön ehdok-
kaaksi presidentinvaaliin;

2) äänioikeutetun nimi, syntymäaika ja
osoite;

3) äänioikeutetun vakuutus, että hän on
äänioikeutettu presidentinvaalin ensimmäi-
sessä vaalissa;

4) päiväys, joka ei saa ehdokashakemuk-
sen jättämiselle varatun määräajan päät-
tymispäivänä olla vuotta vanhempi;

5) valtuutus tietylle henkilölle toimia valit-
sijayhdistyksen vaaliasiamiehenä ja toiselle
toimia tämän varamiehenä sekä vaaliasia-
miehen ja varamiehen yhteystiedot.

Jokaisessa saman hakemuksen liitteenä
olevassa kannattajakortissa on vaaliasiamie-
heksi ja varamieheksi valtuutettava samat
henkilöt.

Ehdokashakemus presidentinvaalissa

131 §

Vaaliasiamiehet

Kullakin ehdokkaan asettavalla puolueella
ja ehdokkaan asettavalla valitsijayhdistyksel-
lä tulee olla vaaliasiamies ja jokaisella vaa-
liasiamiehellä varamies.

Puolueen vaaliasiamies ei saa olla toisen
puolueen vaaliasiamiehenä. Valitsijayhdis-
tyksen vaaliasiamies ei saa olla puolueen
eikä toisen valitsijayhdistyksen vaaliasiamie-
henä. Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamies ei saa olla vaalipiirilautakunnan
eikä kunnan keskusvaalilautakunnan jäsene-
nä tai varajäsenenä.

Vaaliasiamiehen puolesta saa tässä laissa
tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen tai oi-
kaisun tehdä hänen kirjallisesti valtuuttaman-
sa henkilö. Mitä tässä laissa säädetään puo-
lueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamie-
hestä, on soveltuvin osin voimassa hänen
varamiehestään.
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Puolueen ja valitsijayhdistyksen on vii-
meistään 48. päivänä ennen vaalipäivää il-
moitettava Helsingin vaalipiirilautakunnalle
puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasia-
miehen ja hänen varamiehensä nimi ja yh-
teystiedot.

132 §

Ehdokashakemuksen jättäminen

Hakemus ehdokkaan ottamiseksi presiden-
tinvaalin ehdokasluetteloon on puolueen tai
valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen annetta-
va Helsingin vaalipiirilautakunnalle viimeis-
tään 40. päivänä ennen vaalipäivää ennen
kello 16.

133 §

Puolueen ehdokashakemus

Puolueen ehdokashakemuksessa on oltava:
1) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai

toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä
kotikunta; Etunimen rinnalla tai sijasta voi-
daan käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan
puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä;
Ehdokkaasta ei saa ehdokashakemuksessa olla
muita tietoja, paitsi jos ne ovat tarpeen
ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämiseksi;
ja

2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen hen-
kilötunnuksellaan varustettu suostumus hänet
asettaneen puolueen ehdokkaaksi sekä suos-
tumus ottaa vastaan presidentintoimi.

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

134 §

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemus

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksessa
on oltava:

1) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai
toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä
kotikunta; Etunimen rinnalla tai sijasta voi-
daan käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan
puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä;
Ehdokkaasta ei saa ehdokashakemuksessa olla
muita tietoja, paitsi jos ne ovat tarpeen
henkilöllisyyden täsmentämiseksi; ja

2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen hen-
kilötunnuksellaan varustettu suostumus hänet

asettaneen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi
sekä suostumus ottaa vastaan presidentin-
toimi.

Ehdokashakemukseen on liitettävä
130 §:ssä tarkoitetut valitsijayhdistyksen pe-
rustamisasiakirja ja kannattajakortit.

Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on
päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake-
mus ja vakuutettava siinä, että valitsijayhdis-
tyksen jäsenet ovat itse allekirjoittaneet kan-
nattajakortit.

135 §

Tiedonanto ehdokkaista

Helsingin vaalipiirilautakunta ilmoittaa
asetetut ehdokkaat tiedonannolla oikeusmi-
nisteriölle. Ilmoitus on tehtävä heti, kun eh-
dokkaiden keskinäinen järjestys on 37 §:n 1
ja 4 momentin mukaisesti määrätty tai, jos
36 §:n 3 momentissa tarkoitettu huomautus
on tehty, viimeistään 31. päivänä ennen vaa-
lipäivää. Ministeriön on julkaistava lauta-
kunnan tiedonanto viipymättä Suomen sää-
döskokoelmassa.

136 §

Ainoan ehdokkaan valinta presidentiksi

Jos määräajassa on asetettu vain yksi eh-
dokas presidentiksi, hän tulee valituksi ilman
vaalia. Helsingin vaalipiirilautakunnan on
viipymättä ilmoitettava asiasta valtioneuvos-
tolle. Todettuaan ehdokkaaksi asetetun hen-
kilön tulevan valituksi tasavallan presiden-
tiksi valtioneuvosto ilmoittaa tästä hänelle
kirjallisesti ja antaa asiasta kuulutuksen, joka
julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

Ensimmäinen vaali

137 §

Vaalipiireissä annetut äänet

Vaalipiirilautakunta vahvistaa 3. päivänä
ensimmäisen vaalin vaalipäivän jälkeen kello
18 aloitettavassa kokouksessaan ne äänimää-
rät, jotka kukin ehdokas on ensimmäisessä
vaalissa saanut vaalipiirissä, sekä ilmoittaa
viipymättä oikeusministeriön määräämällä
tavalla Helsingin vaalipiirilautakunnalle näin
vahvistetut äänimäärät ja vaalissa annettujen
äänten määrän.
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138 §

Presidentin valituksi tuleminen

Saatuaan 137 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
kaikilta vaalipiirilautakunnilta Helsingin vaa-
lipiirilautakunta vahvistaa viipymättä ensim-
mäisessä vaalissa koko maassa kullekin eh-
dokkaalle annettujen äänten lopullisen mää-
rän ja vaalissa annettujen äänten kokonais-
määrän sekä ilmoittaa ne valtioneuvostolle.

Jos ensimmäisessä vaalissa joku ehdokas
on koko maassa saanut enemmän kuin puo-
let annetuista äänistä, valtioneuvosto toteaa,
että hän on hallitusmuodon nojalla tullut
valituksi tasavallan presidentiksi, ja ilmoittaa
tästä hänelle kirjallisesti sekä antaa presiden-
tinvaalin tuloksesta kuulutuksen, joka jul-
kaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Kuulu-
tuksessa on myös mainittava kunkin ehdok-
kaan presidentinvaalissa koko maassa saami-
en äänten määrä ja vaalissa annettujen ään-
ten määrä.

139 §

Toista vaalia koskeva kuulutus

Jollei kukaan ehdokkaista ole saanut
enemmistöä annetuista äänistä eikä presi-
dentti tämän johdosta ole tullut ensimmäi-
sessä vaalissa valituksi, valtioneuvoston on
4. päivänä vaalipäivän jälkeen annettava en-
simmäisen vaalin tuloksesta kuulutus, joka
julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Kuu-
lutuksessa on mainittava kunkin ehdok-
kaan ensimmäisessä vaalissa koko maassa
saama äänimäärä. Siinä on myös mainittava,
että presidentin valitsemiseksi on hallitus-
muodon mukaan toimitettava toinen vaali
sekä ketkä kaksi ehdokasta ovat president-
tiehdokkaina toisessa vaalissa ja mitkä nu-
merot ehdokkailla 42 §:n 2 momentin mu-
kaan on.

Toinen vaali

140 §

Äänestyslippu

Toisessa vaalissa äänestyslippu on eriväri-
nen kuin ensimmäisessä vaalissa.

141 §

Vaalipiireissä annetut äänet

Vaalipiirilautakunta vahvistaa 3. päivänä
toisen vaalin vaalipäivän jälkeen kello 18
aloitettavassa kokouksessaan ne äänimäärät,
jotka kumpikin ehdokas on toisessa vaalissa
saanut vaalipiirissä, sekä ilmoittaa oikeusmi-
nisteriön määräämällä tavalla viipymättä
Helsingin vaalipiirilautakunnalle näin vah-
vistetut äänimäärät ja vaalissa annettujen
äänten määrän.

142 §

Presidentin valituksi tuleminen

Saatuaan 141 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
kaikilta vaalipiirilautakunnilta Helsingin vaa-
lipiirilautakunta vahvistaa viipymättä toises-
sa vaalissa koko maassa kummallekin eh-
dokkaalle annettujen äänten lopullisen mää-
rän ja ilmoittaa näin vahvistetut äänimäärät
heti valtioneuvostolle.

Valtioneuvosto toteaa 4. päivänä toisen
vaalin vaalipäivän jälkeen, kumpi ehdokkais-
ta on saanut toisessa vaalissa enemmän ää-
niä ja tullut hallitusmuodon nojalla valituksi
tasavallan presidentiksi. Vaalin tuloksen to-
dettuaan valtioneuvosto ilmoittaa tästä presi-
dentiksi valitulle sekä antaa presidentinvaa-
lin tuloksesta kuulutuksen, joka julkaistaan
Suomen säädöskokoelmassa. Kuulutuksessa
on mainittava kummankin ehdokkaan toises-
sa vaalissa koko maassa saamien äänten
määrä.

Vaalimenettelyn uudelleen aloittaminen

143 §

Presidenttiehdokkaan tai presidentiksi
valitun pysyvä estyneisyys tai kuolema

Presidentin valitsemiseen on ryhdyttävä
uudelleen niin pian kuin mahdollista, jos:

1) säädetyssä järjestyksessä asetettu ehdo-
kas tulee pysyvästi estyneeksi tai kuolee en-
nen ensimmäisen vaalin vaalitoimituksen
päättymistä;

2) toisessa vaalissa oleva ehdokas tulee
pysyvästi estyneeksi tai kuolee ennen toisen
vaalin vaalitoimituksen päättymistä; taikka

3) presidentiksi valittu tulee pysyvästi es-
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tyneeksi tai kuolee ennen kuin hän on ryhty-
nyt toimeensa.

Valtioneuvosto määrää vaalipäivän sen
mukaisesti kuin 127 §:n 3 momentissa sää-
detään.

Oikeusministeriön on kiireellisesti ilmoitet-
tava valtioneuvoston päätöksestä ulkoasiain-
ministeriölle, vaalipiirilautakunnille ja Väes-
törekisterikeskukselle, joiden on huolehdit-
tava siitä, että tieto välitetään edelleen muil-
le vaaliviranomaisille. Vaaliviranomaisten on
keskeytettävä valmistavat toimenpiteet vaalia
varten. Oikeusministeriö antaa tarkemmat
määräykset ja ohjeet valtioneuvoston päätök-
sestä aiheutuvista viranomaisten toimenpi-
teistä.

Ehdokkaan asettamisesta ja ehdokashake-
muksen jättämisestä tässä pykälässä tarkoite-
tuissa tapauksissa on voimassa, mitä
129—134 §:ssä säädetään. Ehdokasta, jonka
puolue tai valitsijayhdistys oli aikaisemmin
säädetyssä järjestyksessä asettanut, pidetään
kuitenkin ilman uutta hakemusta edelleen
puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaa-
na, jollei puolue tai valitsijayhdistys ole pe-
ruuttanut aikaisempaa hakemustaan tai eh-
dokkaaksi asetettu 133 tai 134 §:ssä tarkoi-
tettua suostumustaan. Hakemuksen tai suos-
tumuksen peruutus on tehtävä Helsingin vaa-
lipiirilautakunnalle viimeistään 40. päivänä
ennen vaalipäivää ennen kello 16.

11 luku

Kunnallisvaalit

Kunnallisvaalien ajankohta

144 §

Vaalipäivä

Kunnallisvaalien vaalipäivä on lokakuun
neljäs sunnuntai.

Ehdokasasettelu kunnallisvaaleissa

145 §

Valittavien valtuutettujen määrästä
kuuluttaminen

Kunnan keskusvaalilautakunnan on kuu-
lutettava, montako valtuutettua kunnassa
valitaan. Kuulutus on viipymättä julkaistava

sillä tavalla kuin kunnan ilmoitukset saate-
taan tiedoksi ja pantava nähtäväksi keskus-
vaalilautakunnan kokoushuoneistossa. Kuu-
lutus voidaan antaa 34 §:n 2 momentissa tar-
koitetun kuulutuksen yhteydessä.

146 §

Oikeus asettaa ehdokkaita

Kunnallisvaaleissa voivat ehdokkaita aset-
taa:

1) puolueet;
2) äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet

valitsijayhdistyksen.
Ehdokkaita asetettaessa kahdella tai

useammalla puolueella on oikeus yhtyä vaa-
liliitoksi sopimalla siitä keskenään. Kahdella
tai useammalla valitsijayhdistyksellä on oi-
keus vastaavalla tavalla muodostaa yhteislis-
ta.

147 §

Ehdokkaiden enimmäismäärä

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on
oikeus asettaa kussakin kunnassa enintään
valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen
määrä ehdokkaita.

148 §

Kielto olla ehdokkaana useammalla listalla

Sama henkilö saadaan samoissa vaaleissa
asettaa vain yhden puolueen tai yhden valit-
sijayhdistyksen ehdokkaaksi.

149 §

Puolueiden ehdokkaiden asettaminen

Puolueen ehdokkaat asettaa puolueen kun-
nan keskusvaalilautakunnalle ilmoittama
puolueen henkilöjäseniä kunnassa edustava
yhdistys.

150 §

Valitsijayhdistyksen perustaminen

Valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdok-
kaan asettamiseksi kunnallisvaaleja varten
tarvitaan vähintään kymmenen äänioikeutet-
tua kunnan asukasta. Kunnan asukasluvun
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vähäisyyden johdosta oikeusministeriö voi
määrätä, että valitsijayhdistyksen saa perus-
taa pienempikin määrä äänioikeutettuja kun-
nan asukkaita. Valitsijayhdistyksen perusta-
jia on kuitenkin oltava vähintään kolme. Mi-
nisteriön päätös on julkaistava Suomen sää-
döskokoelmassa viimeistään vaalivuoden
toukokuun aikana.

Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla
päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja,
jossa on oltava seuraavat tiedot:

1) maininta siitä, mitkä kunnallisvaalit
ovat kyseessä;

2) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai
toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen;

3) jokaisen jäsenen nimi, syntymäaika ja
osoite;

4) jokaisen jäsenen allekirjoittama vakuu-
tus siitä, että hän on kysymyksessä olevissa
vaaleissa asianomaisessa kunnassa äänioi-
keutettu;

5) valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen ja
hänen varamiehensä nimi ja yhteystiedot.

Äänioikeutettu voi olla jäsenenä vain yh-
dessä valitsijayhdistyksessä. Jos hän on jä-
senenä kahdessa tai useammassa valitsijayh-
distyksessä, kunnan keskusvaalilautakunnan
on poistettava hänen nimensä kaikista perus-
tamisasiakirjoista.

Ehdokashakemus kunnallisvaaleissa

151 §

Vaaliasiamiehet

Kullakin ehdokkaita asettavalla puolueella
ja ehdokkaan asettavalla valitsijayhdistyksel-
lä tulee olla vaaliasiamies ja jokaisella vaa-
liasiamiehellä varamies. Lisäksi yhteislistan
muodostaneitten valitsijayhdistysten on val-
tuutettava jonkin valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamies toimimaan yhteislistan vaaliasia-
miehenä ja toinen hänen varamiehenään.

Puolueen tai yhteislistan vaaliasiamies ei
saa olla toisen puolueen tai yhteislistan vaa-
liasiamiehenä. Valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamies ei saa olla puolueen vaaliasiamie-
henä eikä muun yhteislistan vaaliasiamiehe-
nä kuin mihin hänen valitsijayhdistyksensä
kuuluu eikä toisen valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamiehenä. Puolueen tai valitsijayhdistyk-
sen vaaliasiamies ei saa olla kunnan keskus-
vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Vaaliasiamiehen puolesta saa tässä laissa

tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen tai oi-
kaisun tehdä hänen kirjallisesti valtuuttaman-
sa henkilö. Mitä tässä laissa säädetään puo-
lueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen
vaaliasiamiehestä, on soveltuvin osin voi-
massa hänen varamiehestään.

152 §

Ehdokashakemuksen jättäminen

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyk-
sen vaaliasiamiehen on annettava ehdokasha-
kemus kunnan keskusvaalilautakunnalle vii-
meistään 40. päivänä ennen vaalipäivää en-
nen kello 16.

153 §

Puolueen ehdokashakemus

Puolueen ehdokashakemukseen on liitettä-
vä:

1) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa
on mainittava siinä järjestyksessä kuin eh-
dokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asete-
taan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, am-
matti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyt-
täen; Etunimen rinnalla tai sen sijasta voi-
daan käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan
puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä;
Ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintöjä,
paitsi jos ne ovat tarpeen ehdokkaan henki-
löllisyyden täsmentämiseksi;

2) kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja
hänen henkilötunnuksellaan varustettu suos-
tumus hänet asettaneen puolueen ehdok-
kaaksi ja suostumus ottaa vastaan valtuute-
tuntoimi sekä vakuutus, ettei hän ole sa-
moissa vaaleissa suostunut toisen puolueen
eikä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi;

3) puolueen nimen kirjoittamiseen oikeu-
tettujen antama ilmoitus siitä, että yhdistys,
jonka puolesta puolueen vaaliasiamies esiin-
tyy, edustaa puolueen henkilöjäseniä kunnas-
sa; ja

4) puoluetta edustavan yhdistyksen antama
ilmoitus puolueen vaaliasiamiehen ja hänen
varamiehensä nimestä ja yhteystiedoista sekä
yhdistyksen puolueen vaaliasiamiehelle ja
hänen varamiehelleen antama valtakirja.

Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja
allekirjoitettava ehdokashakemus ja vakuu-
tettava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikel-
poisia.
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154 §

Ilmoitus vaaliliitosta

Jos puolueet ovat sopineet yhtymisestä
vaaliliitoksi, siitä on laadittava yhteinen il-
moitus, jossa luetellaan vaaliliittoon yhtyvät
puolueet ja joka kaikkien vaaliliittoon yhty-
vien puolueiden vaaliasiamiesten on allekir-
joitettava. Vaaliliittoon yhtyneen puolueen
vaaliasiamiehen on annettava ilmoitus kun-
nan keskusvaalilautakunnalle samanaikaisesti
puolueen ehdokashakemuksen kanssa.

155 §

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemus

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen
on liitettävä:

1) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslis-
taksi, jossa ehdokkaasta on 153 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot;

2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen hen-
kilötunnuksellaan varustettu suostumus hänet
asettaneen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi
ja suostumus ottaa vastaan valtuutetuntoimi
sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaa-
leissa suostunut toisen valitsijayhdistyksen
eikä puolueen ehdokkaaksi; ja

3) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja.
Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on

päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake-
mus ja vakuutettava siinä, että ehdokas on
vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen
jäsenet ovat itse allekirjoittaneet perusta-
misasiakirjan.

156 §

Ilmoitus yhteislistasta

Jos valitsijayhdistys on sopinut yhteislis-
tasta yhden tai useamman muun valitsijayh-
distyksen kanssa, ilmoitus yhteislistasta ja
siihen kuuluvista valitsijayhdistyksistä sekä
niiden ehdokkaista siinä järjestyksessä kuin
ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä
asetetaan on annettava samanaikaisesti valit-
sijayhdistyksen ehdokashakemuksen kanssa.
Ilmoituksen allekirjoittavat yhteislistan muo-
dostaneiden valitsijayhdistysten vaaliasiamie-
het.

Ilmoituksessa on lisäksi mainittava yhteis-
listan vaaliasiamiehen ja hänen varamiehen-
sä nimi ja yhteystiedot.

Ilmoituksessa voidaan ehdottaa ehdokaslis-
tojen yhdistelmään otettavaksi yhteislistan
nimitys, johon tulee sisältyä sana ’’yhteislis-
ta’’. Nimitys ei saa olla sopimaton eikä mer-
kitykseltään yleistävästi tai muutoin harhaan-
johtava. Nimitykseen voi aina sisältyä yhdis-
tysrekisteriin merkitty nimi, jonka käyttämi-
seen yhteislistan muodostaneet valitsijayh-
distykset ovat saaneet yhdistykseltä todis-
teellisesti luvan. Nimitykseen ei kuitenkaan
saa sisältyä puoluerekisteriin merkityn puo-
lueen nimeä.

Täydentävät säännökset

157 §

Valtuutettujen valitseminen vaaleja
toimittamatta

Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita
on yhtä paljon kuin valittavia valtuutettuja,
ei vaaleja toimiteta, vaan kunnan keskusvaa-
lilautakunta julistaa lokakuun neljäntenä sun-
nuntaina pidettävässä kokouksessa, että val-
tuutetuiksi on valittu hyväksytyt ehdokkaat.
Jos ehdokkaita on yhteensä vähemmän kuin
vaaleissa on valittava valtuutettuja, valtuutet-
tujen lukumäärä jää toistaiseksi vajaaksi.

Puolueella ja valitsijayhdistyksellä on oi-
keus asettaa 1 momentissa tarkoitettua ta-
pausta varten ehdokkaalle varaehdokas, josta
on voimassa, mitä tässä laissa säädetään eh-
dokkaasta.

Varavaltuutetuiksi määrätään 2 momentis-
sa tarkoitetut varaehdokkaat. Tarvittaessa
kutsutaan varavaltuutettuja valtuutetuiksi
siten, että asianomaisen valtuutetun sijaan
tulee hänen varavaltuutettunsa tai, jollei va-
ravaltuutettua ole, samasta vaaliliittoon kuu-
lumattomasta puolueesta tai vaaliliitosta taik-
ka yhteislistasta muu varavaltuutettu puolu-
een vaaliasiamiehen tai vaaliliiton osalta
puolueiden vaaliasiamiesten yhteisesti taikka
yhteislistan vaaliasiamiehen ilmoittamassa
järjestyksessä. Jos varavaltuutettujen järjes-
tystä ei ole ilmoitettu kunnan keskusvaali-
lautakunnalle ennen 1 momentissa tarkoite-
tun kokouksen alkua, keskusvaalilautakunta
määrää järjestyksen.

158 §

Täydennysvaalit

Jos valtuutettujen luku vaalikauden aikana
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jää alle kolmen neljänneksen säädetystä
määrästä, valtuuston puheenjohtajan on saa-
tettava asia oikeusministeriön tietoon. Minis-
teriö voi tällöin määrätä toimitettaviksi täy-
dennysvaalit määräten samalla, montako val-
tuutettua täydennysvaaleissa valitaan. Täy-
dennysvaaleista on soveltuvin osin voimassa,
mitä varsinaisista vaaleista säädetään. En-
nakkoäänestys toimitetaan kuitenkin vain
kunnassa, jonka valtuutettujen valitsemiseksi
täydennysvaalit toimitetaan.

159 §

Uusi aika vaaleja varten

Jos valtuutettujen vaaleja tai niihin kuulu-
via toimenpiteitä ei jostakin syystä voida
toimittaa tässä laissa säädettyinä aikoina
taikka jos valittuja ehdokkaita vaalien tulosta
määrättäessä tai 157 §:n 1 momentin mu-
kaan valituiksi julistettuja ehdokkaita maini-
tussa lainkohdassa tarkoitettuna aikana on
yhteensä vähemmän kuin vaaleissa on valit-
tava valtuutettuja, oikeusministeriö voi val-
tuuston esityksestä määrätä uuden ajan vaa-
leja varten. Jollei vaaleja ole toimitettu en-
nen vaalikauden loppua, valtuutetut ja vara-
valtuutetut, joiden toimikausi silloin päättyi-
si, pysyvät toimissaan, kunnes uutena aikana
toimitettujen vaalien tulos on julkaistu. Vaa-
leista on soveltuvin osin voimassa, mitä uu-
sittavista vaaleista säädetään.

12 luku

Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalien ajankohta

160 §

Vaalipäivä

Europarlamenttivaalit toimitetaan joka vii-
des vuosi.

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sinä
sunnuntaina, joka sattuu Euroopan unionin
neuvoston päättämään nelipäiväiseen tors-
taista sunnuntaihin kestävään ajanjaksoon
kesäkuussa. Jos vaaleja ei voida unionin jä-
senvaltioissa järjestää mainitun ajanjakson
kuluessa, Euroopan unionin neuvosto määrää
vaalipäivän äänestystä varten toisen ajanjak-
son, jolloin vaalipäivä on tähän ajanjaksoon
sattuva sunnuntai.

Äänioikeuden käyttäminen

161 §

Kielto äänestää useammin kuin kerran

Samoissa europarlamenttivaaleissa kukaan
ei saa äänestää useammassa kuin yhdessä
Euroopan unionin jäsenvaltiossa.

162 §

Väestörekisterikeskuksen
ilmoitusvelvollisuus

Väestörekisterikeskuksen on heti 18 §:n 5
momentissa säädetyn määräajan päätyttyä
ilmoitettava Euroopan unionin muun jäsen-
valtion kansalaisen kotivaltion viranomaisel-
le ne kyseisen jäsenvaltion äänioikeutetut
kansalaiset, jotka ovat ilmoittaneet haluavan-
sa käyttää äänioikeuttaan Suomessa.

Valittavien jäsenten määrä
ja vaalikelpoisuus

163 §

Jäsenten määrä ja toimikausi

Suomesta valitaan viiden vuoden pituiseksi
toimikaudeksi 16 jäsentä Euroopan parla-
menttiin.

Euroopan yhteisöjen vaalilainsäädännön
mukaisesti jäsenen toimikausi alkaa, kun Eu-
roopan parlamentin ensimmäinen vaalien
jälkeinen kokous on avattu ja jäsenten valta-
kirjat hyväksytty, sekä päättyy, kun seuraa-
vien europarlamenttivaalien jälkeinen ensim-
mäinen parlamentin kokous avataan.

164 §

Vaalikelpoisuus sekä jäsenyyden esteenä
olevat virat ja toimet

Suomen kansalaisten vaalikelpoisuudesta
europarlamenttivaaleissa on voimassa, mitä
vaalikelpoisuudesta eduskuntavaaleissa sää-
detään. Suomessa äänioikeutettu Euroopan
unionin muun jäsenvaltion kansalainen on
vaalikelpoinen Suomessa toimitettavissa eu-
roparlamenttivaaleissa, jollei hän ole menet-
tänyt vaalikelpoisuuttaan europarlamenttivaa-
leissa kotivaltiossaan.
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Euroopan parlamentin jäsenenä ei voi olla:
1) valtioneuvoston jäsen;
2) Euroopan komission jäsen;
3) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen

tuomari, julkisasiamies tai kirjaaja;
4) Euroopan tilintarkastustuomioistuimen

jäsen;
5) Euroopan hiili- ja teräsyhteisön neu-

voa-antavan komitean taikka Euroopan yh-
teisön tai Euroopan atomienergiayhteisön
talous- ja sosiaalikomitean jäsen;

6) alueiden komitean jäsen;
7) Euroopan hiili- ja teräsyhteisön, Euroo-

pan yhteisön tai Euroopan atomienergiayh-
teisön perustamissopimuksen nojalla asetetun
yhteisön varoja hoitavan tai pysyvää välitön-
tä hallinnollista tehtävää hoitavan komitean
tai muun toimielimen jäsen;

8) Euroopan investointipankin johtokunnan
tai hallintoneuvoston jäsen taikka Euroopan
investointipankin henkilöstöön kuuluva;

9) Euroopan yhteisön toimielimen tai sen
yhteydessä olevan erityistoimielimen palve-
luksessa oleva virkamies tai henkilökuntaan
kuuluva;

10) sellainen viran tai toimen haltija, joka
perustuslain mukaan ei voi olla kansanedus-
tajana.

Jos Euroopan parlamentin jäseneksi Suo-
mesta valittu henkilö menettää vaalikelpoi-
suutensa taikka jos hänet nimitetään tai vali-
taan johonkin 2 momentissa mainituista vi-
roista tai toimista, lakkaa hänen toimensa
Euroopan parlamentin jäsenenä.

Ehdokasasettelu europarlamenttivaaleissa

165 §

Oikeus asettaa ehdokkaita

Europarlamenttivaaleissa voivat ehdokkaita
asettaa:

1) puolueet;
2) äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet

valitsijayhdistyksen.
Ehdokkaita asetettaessa kahdella tai

useammalla puolueella on oikeus yhtyä vaa-
liliitoksi sopimalla siitä keskenään. Kahdella
tai useammalla valitsijayhdistyksellä on oi-
keus vastaavalla tavalla muodostaa yhteislis-
ta.

Asetetut ehdokkaat ovat ehdokkaina koko
maassa.

166 §

Ehdokkaiden enimmäismäärä

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla saa
olla enintään 20 ehdokasta.

167 §

Kielto olla ehdokkaana useammalla listalla

Samoissa europarlamenttivaaleissa kukaan
ei saa olla ehdokkaana useammassa kuin
yhdessä Euroopan unionin jäsenvaltiossa.
Sama henkilö saadaan samoissa vaaleissa
asettaa vain yhden puolueen tai valitsijayh-
distyksen ehdokkaaksi.

168 §

Puolueiden ehdokkaiden asettaminen

Puolueen ehdokkaat asetetaan puolueen
jäsenten kansanvaltaiset vaikutusmahdolli-
suudet turvaavalla tavalla siten kuin puolu-
een säännöissä tarkemmin määrätään.

169 §

Valitsijayhdistyksen perustaminen

Valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdok-
kaan asettamiseksi europarlamenttivaaleja
varten tarvitaan vähintään 2 000 äänioikeu-
tettua henkilöä.

Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla
päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja,
jossa on oltava seuraavat tiedot:

1) maininta siitä, mitkä europarlamentti-
vaalit ovat kyseessä;

2) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai
toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä
kotikunta;

3) jokaisen jäsenen nimi, syntymäaika ja
osoite;

4) jokaisen jäsenen allekirjoittama vakuu-
tus siitä, että hän on kysymyksessä olevissa
vaaleissa äänioikeutettu;

5) valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen ja
hänen varamiehensä nimi ja yhteystiedot.

Äänioikeutettu voi olla jäsenenä vain yh-
dessä valitsijayhdistyksessä. Jos hän on jä-
senenä kahdessa tai useammassa valitsijayh-
distyksessä, Helsingin vaalipiirilautakunnan
on poistettava hänen nimensä kaikista perus-
tamisasiakirjoista.
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Ehdokashakemus europarlamenttivaaleissa

170 §

Vaaliasiamiehet

Kullakin ehdokkaita asettavalla puolueella
ja ehdokkaan asettavalla valitsijayhdistyksel-
lä tulee olla vaaliasiamies ja jokaisella vaa-
liasiamiehellä varamies. Lisäksi yhteislistan
muodostaneitten valitsijayhdistysten on val-
tuutettava jonkin valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamies toimimaan yhteislistan vaaliasia-
miehenä ja toinen hänen varamiehenään.

Puolueen tai yhteislistan vaaliasiamies ei
saa olla toisen puolueen tai yhteislistan vaa-
liasiamiehenä. Valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamies ei saa olla puolueen vaaliasiamie-
henä eikä muun yhteislistan vaaliasiamiehe-
nä kuin mihin hänen valitsijayhdistyksensä
kuuluu eikä toisen valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamiehenä. Puolueen tai valitsijayhdistyk-
sen vaaliasiamies ei saa olla vaalipiirilauta-
kunnan eikä kunnan keskusvaalilautakunnan
jäsenenä tai varajäsenenä.

Vaaliasiamiehen puolesta saa tässä laissa
tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen tai oi-
kaisun tehdä hänen kirjallisesti valtuuttaman-
sa henkilö. Mitä tässä laissa säädetään puo-
lueen, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen
vaaliasiamiehestä, on soveltuvin osin voi-
massa hänen varamiehestään.

Puolueen on viimeistään 48. päivänä en-
nen vaalipäivää ilmoitettava Helsingin vaali-
piirilautakunnalle puolueen vaaliasiamiehen
ja hänen varamiehensä nimi ja yhteystiedot.

171 §

Ehdokashakemuksen jättäminen

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyk-
sen vaaliasiamiehen on annettava ehdokasha-
kemus Helsingin vaalipiirilautakunnalle vii-
meistään 40. päivänä ennen vaalipäivää en-
nen kello 16.

172 §

Puolueen ehdokashakemus

Puolueen ehdokashakemukseen on liitettä-
vä:

1) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa
on mainittava siinä järjestyksessä kuin eh-
dokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asete-

taan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, am-
matti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyt-
täen sekä kotikunta; Etunimen rinnalla tai
sen sijasta voidaan käyttää yleisesti tunnet-
tua ehdokkaan puhuttelunimeä tai etunimeä
lyhennettynä; Ehdokaslistassa ei saa olla
muita merkintöjä, paitsi jos ne ovat tarpeen
ehdokkaan henkilöllisyyden täsmentämisek-
si;

2) kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja
hänen henkilötunnuksellaan varustettu suos-
tumus hänet asettaneen puolueen ehdokkaak-
si ja suostumus ottaa vastaan Euroopan par-
lamentin jäsenen toimi sekä vakuutus, ettei
hän ole samoissa vaaleissa suostunut toisen
puolueen eikä valitsijayhdistyksen ehdok-
kaaksi;

3) kunkin ehdokkaaksi asetetun Euroopan
unionin muun jäsenvaltion kansalaisen anta-
ma vakuutus, ettei hän ole suostunut ehdok-
kaaksi samoissa vaaleissa muussa Euroopan
unionin jäsenvaltiossa, sekä ilmoitus siitä,
mikä on hänen asuinpaikkansa Suomessa,
minkä Euroopan unionin jäsenvaltion kansa-
lainen hän on ja missä vaalipiirissä tai kun-
nassa hänet viimeksi on kotivaltiossaan otet-
tu europarlamenttivaalien vaaliluetteloon; ja

4) jokaisesta ehdokkaaksi asetetusta 3 koh-
dassa tarkoitetusta Euroopan unionin muun
jäsenvaltion kansalaisesta kotivaltion viran-
omaisen antama todistus, josta ilmenee, että
ehdokkaaksi asetettu ei ole menettänyt koti-
valtiossaan vaalikelpoisuutta europarlament-
tivaaleissa tai että tällainen vaalikel-
poisuuden menettäminen ei ole asianomaisen
viranomaisen tiedossa.

Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja
allekirjoitettava ehdokashakemus ja vakuu-
tettava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikel-
poisia.

173 §

Ilmoitus vaaliliitosta

Jos puolueet ovat sopineet yhtymisestä
vaaliliitoksi, siitä on laadittava yhteinen il-
moitus, jossa luetellaan vaaliliittoon yhtyvät
puolueet ja joka kaikkien vaaliliittoon yhty-
vien puolueiden vaaliasiamiesten on allekir-
joitettava. Vaaliliittoon yhtyneen puolueen
vaaliasiamiehen on annettava ilmoitus Hel-
singin vaalipiirilautakunnalle samanaikaisesti
puolueen ehdokashakemuksen kanssa.
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174 §

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemus

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen
on liitettävä:

1) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslis-
taksi, jossa ehdokkaasta on 172 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot;

2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen hen-
kilötunnuksellaan varustettu suostumus hänet
asettaneen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi
ja suostumus ottaa vastaan Euroopan par-
lamentin jäsenen toimi sekä vakuutus, ettei
hän ole samoissa vaaleissa suostunut puolu-
een ehdokkaaksi;

3) ehdokkaaksi asetetun Euroopan unionin
muun jäsenvaltion kansalaisen antama va-
kuutus, ettei hän ole suostunut ehdokkaaksi
samoissa vaaleissa muussa Euroopan unionin
jäsenvaltiossa, sekä ilmoitus siitä, mikä on
hänen asuinpaikkansa Suomessa, minkä Eu-
roopan unionin jäsenvaltion kansalainen hän
on ja missä vaalipiirissä tai kunnassa hänet
viimeksi on kotivaltiossaan otettu europarla-
menttivaalien vaaliluetteloon; ja

4) ehdokkaaksi asetetusta 3 kohdassa tar-
koitetusta Euroopan unionin muun jäsenval-
tion kansalaisesta kotivaltion viranomaisen
antama todistus, josta ilmenee, että ehdok-
kaaksi asetettu ei ole menettänyt kotivaltios-
saan vaalikelpoisuutta europarlamenttivaa-
leissa tai että tällainen vaalikelpoisuuden
menettäminen ei ole asianomaisen viran-
omaisen tiedossa; sekä

5) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja.
Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on

päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake-
mus ja vakuutettava siinä, että ehdokas on
vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen
jäsenet ovat itse allekirjoittaneet perusta-
misasiakirjan.

175 §

Ilmoitus yhteislistasta

Jos valitsijayhdistys on sopinut yhteislis-
tasta yhden tai useamman muun valitsijayh-
distyksen kanssa, ilmoitus yhteislistasta ja
siihen kuuluvista valitsijayhdistyksistä sekä
niiden ehdokkaista siinä järjestyksessä kuin
ehdokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä
asetetaan on annettava samanaikaisesti valit-
sijayhdistyksen ehdokashakemuksen kanssa.
Ilmoituksen allekirjoittavat yhteislistan muo-

dostaneiden valitsijayhdistysten vaaliasiamie-
het.

Ilmoituksessa on lisäksi mainittava yhteis-
listan vaaliasiamiehen ja hänen varamiehen-
sä nimi ja yhteystiedot.

Ilmoituksessa voidaan ehdottaa ehdokaslis-
tojen yhdistelmään otettavaksi yhteislistan
nimitys, johon tulee sisältyä sana ’’yhteislis-
ta’’. Nimitys ei saa olla sopimaton eikä mer-
kitykseltään yleistävästi tai muutoin harhaan-
johtava. Nimitykseen voi aina sisältyä yhdis-
tysrekisteriin merkitty nimi, jonka käyttämi-
seen yhteislistan muodostaneet valitsijayh-
distykset ovat saaneet yhdistykseltä todis-
teellisesti luvan. Nimitykseen ei kuitenkaan
saa sisältyä puoluerekisteriin merkityn puo-
lueen nimeä.

Eräät ehdokasasetteluun liittyvät
viranomaistehtävät

176 §

Ilmoitus kaksoisehdokkuudesta

Jos Väestörekisterikeskus on saanut Euroo-
pan unionin muun jäsenvaltion viranomaisel-
ta ilmoituksen, että Suomessa vaalikelpoinen
henkilö on asetettu kyseisessä valtiossa eh-
dokkaaksi samoissa vaaleissa, sen on viipy-
mättä annettava ilmoitus tiedoksi Helsingin
vaalipiirilautakunnalle.

177 §

Ehdokkaina olevista Euroopan unionin
muun jäsenvaltion kansalaisista

ilmoittaminen

Helsingin vaalipiirilautakunnan on viipy-
mättä ehdokaslistojen yhdistelmien laatimi-
sen jälkeen ilmoitettava Väestörekisterikes-
kukselle kaikki ehdokaslistojen yhdistelmään
otetut Euroopan unionin muun jäsenvaltion
kansalaiset. Väestörekisterikeskuksen on vii-
pymättä lähetettävä tieto ehdokaslistojen yh-
distelmään ottamisesta kunkin tällaisen eh-
dokkaan kotivaltion asianomaiselle viran-
omaiselle.

Vaalien tuloksen laskenta ja vahvistaminen

178 §

Vaalipiireissä annetut äänet

Vaalipiirilautakunta vahvistaa 3. päivänä
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vaalipäivän jälkeen kello 18 aloitettavassa
kokouksessaan äänimäärät, jotka kukin eh-
dokas sekä puolue, vaaliliitto tai yhteislista
yhteensä ovat vaaleissa saaneet vaalipiirissä,
sekä ilmoittaa viipymättä näin vahvistetut
äänimäärät ja vaaleissa annettujen äänten
määrän oikeusministeriön määräämällä taval-
la Helsingin vaalipiirilautakunnalle.

179 §

Vaalien tuloksen vahvistaminen

Saatuaan 178 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
kaikilta vaalipiirilautakunnilta Helsingin vaa-
lipiirilautakunta vahvistaa viipymättä vaalien
tuloksen noudattaen soveltuvin osin, mitä
vertauslukujen laskemisesta, arvan käytöstä
ja vaalien tuloksen määräämisestä 88—
91 §:ssä säädetään.

180 §

Tietojen antaminen julkisuuteen

Ääntenlaskentaa koskevia tietoja ei saa
vaalipäivänä antaa julkisuuteen ennen kello
22:ta.

181 §

Vaalien tuloksen julkaiseminen

Helsingin vaalipiirilautakunnan on heti il-
moitettava oikeusministeriölle vaalien tulos
ja annettava tuloksesta kuulutus, joka jul-
kaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

182 §

Euroopan parlamentin jäsenen valtakirjan
kaava

Vahvistettuaan vaalien tuloksen Helsingin
vaalipiirilautakunnan on viipymättä laaditta-
va ja kullekin valitulle toimitettava valtakir-
ja, joka kuuluu seuraavasti:

’’Europarlamenttivaaleissa, jotka toimitet-
tiin . . . päivänä . . . kuuta . . . , on . . . asu-
va — — valittu olemaan Euroopan parla-
mentin jäsenenä parlamentin seuraavan ko-
kouksen alusta lukien, kunnes seuraavien
europarlamenttivaalien jälkeinen ensimmäi-
nen parlamentin kokous alkaa.

Tämä todistus on parlamentin jäsenen val-
takirjana.’’

Paikka ja aika.
Jos jäsenen paikka on joutunut avoimeksi,

Helsingin vaalipiirilautakunta antaa valtakir-
jan sille, joka tulee hänen tilalleen. Tässä
tapauksessa valtakirja kuuluu seuraavasti:

’’Koska sen jälkeen, kun — — on valittu
. . . päivänä . . . kuuta . . . Suomessa toimi-
tetuissa europarlamenttivaaleissa olemaan
Euroopan parlamentin jäsenenä, jäsenen
paikka on hänen jälkeensä tullut avoimeksi,
tulee vaalilain mukaan . . . asuva — — hä-
nen sijaansa Euroopan parlamentin jä-
seneksi.

Tämä todistus on Euroopan parlamentin
jäsenen valtakirjana.’’

Paikka ja aika.

III OSA

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET

13 luku

Täydentävät säännökset

183 §

Kielto hakea muutosta puolueen
päätökseen

Yhdistyslain säännöksiä yhdistyksen pää-
töksen mitättömyydestä tai moittimisesta ei
sovelleta puolueen tai sen piiri-, perus- tai
muun järjestön päätökseen, joka koskee eh-
dokkaiden asettamista vaaleihin siihen liitty-
vine menettelyineen tai ehdokashakemusta.

184 §

Vaaliasiamiesten ja vaalitarkkailijoiden
läsnäolo-oikeus

Vaalilautakunnan, kunnan keskusvaali-
lautakunnan ja vaalipiirilautakunnan kokouk-
sissa, jotka pidetään ehdokkaiden numeroi-
den määräämistä, äänestyslippujen järjestä-
mistä tai laskemista taikka vaalien tuloksen
määräämistä varten, puolueiden ja yhteislis-
tojen sekä yhteislistaan kuulumattomien va-
litsijayhdistysten vaaliasiamiehillä taikka
heidän kutakin vaaliviranomaista varten erik-
seen kirjallisesti valtuuttamillaan henkilöillä
on oikeus olla läsnä. Sama oikeus on vaaleja
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tarkkailevalla oikeusministeriötä edustavalla
taikka sen valtuuttamalla henkilöllä.

185 §

Vaaliviranomaisen rikosoikeudellinen vastuu

Jos vaalipiirilautakunnan, kunnan keskus-
vaalilautakunnan, vaalilautakunnan tai vaali-
toimikunnan jäsen tai vaalitoimitsija taikka
muu henkilö tässä laissa tarkoitettuna vaali-
viranomaisena toimiessaan laiminlyö velvol-
lisuutensa, häntä rangaistaan niin kuin virka-
miestä virkarikoksesta.

186 §

Rikokset vaaleissa

Rangaistus vaalirikoksesta, vaalilahjonnas-
ta, vilpillisestä äänestämisestä ja vaalitulok-
sen vääristämisestä säädetään rikoslain 14
luvun 1—4 §:ssä.

187 §

Otteen tai jäljennöksen antaminen

Jos tässä laissa tarkoitetusta asiakirjasta
annetaan ote tai jäljennös muulle kuin sille,
jota asiakirja koskee, taikka tässä laissa tar-
koitettuja tai siitä johtuvia tehtäviä hoitavalle
viranomaiselle, siitä on jätettävä henkilötun-
nuksen yksilönumero ja tarkistusmerkki
pois. Tietojen massaluovutuksesta säädetään
erikseen.

188 §

Kustannusten jako

Oikeusministeriö vastaa:
1) äänioikeusrekisterin ja valtakunnallisen

ehdokasrekisterin sekä muiden vaaleissa
käytettävien oikeusministeriön tietojärjestel-
mien kustannuksista;

2) ilmoituskorttien, äänestyslippujen, vaali-
kuorten, lähetekirjeiden, lähetekuorten, ää-
nestäjistä pidettävien luetteloiden, vaali-
pöytäkirjojen ja vaaliluetteloiden sekä vaali-
leimasinten, sinetöimisvälineiden ja vaaliuur-
nien valmistamis- ja lähettämiskustannuksis-
ta;

3) kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaik-
kojen vaalitoimitsijoiden sekä Suomen edus-

tustojen ja suomalaisten laivojen vaalitoi-
mitsijoiden menoista;

4) vaalipiirilautakuntien menoista.
Kunta vastaa kunnan keskusvaalilautakun-

nan, vaalilautakuntien, vaalitoimikuntien ja
kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden muista
kuin 1 momentissa tarkoitetuista menoista.
Europarlamenttivaaleissa nämä menot suori-
tetaan kuitenkin valtion varoista. Oikeusmi-
nisteriö antaa tarkemmat määräykset perus-
teista, joiden mukaan nämä menot korva-
taan.

Muu viranomainen vastaa sille kuuluvien
tehtävien suorittamisesta aiheutuvista muista
kuin 1 momentissa tarkoitetuista kustannuk-
sista.

189 §

Määräpäivän siirtyminen

Jos vaalipäivä sattuu uudenvuodenaatoksi
tai -päiväksi, loppiaiseksi, ensimmäiseksi
pääsiäispäiväksi, vapunaatoksi tai -päiväksi,
helluntaipäiväksi, itsenäisyyspäiväksi taikka
jouluaatoksi tai ensimmäiseksi tai toiseksi
joulupäiväksi, vaalipäivän äänestys järjeste-
tään seuraavana sunnuntaina.

Jos määräpäivä, joka on säädetty tai mää-
rätty muuta kuin vaalipäivän äänestystä, en-
nakkoäänestyksen aloittamista tai lopettamis-
ta, vaaleja toimittamatta valittavien valtuu-
tettujen valituksi julistamista tai vaalien tu-
loksen vahvistamista varten, sattuu pyhäpäi-
väksi tai arkilauantaiksi taikka juhannus- tai
jouluaatoksi, pidetään seuraavaa arkipäivää
määräpäivänä. Oikeusministeriöllä on tarvit-
taessa oikeus siirtää tällainen määräpäivä
lähinnä soveliaaksi päiväksi, jos vaalit on
valituksen johdosta määrätty uusittaviksi tai
jos on määrätty toimitettaviksi uudet edus-
kuntavaalit tai valtuutettujen täydennysvaalit
taikka jos presidentinvaali on määrätty aloi-
tettavaksi uudelleen tai valtuutettujen vaalit
toimitettaviksi uutena aikana.

190 §

Vammaisten kuljetuspalvelut

Vammaisten äänestäjien kuljetuksesta ää-
nestys- tai ennakkoäänestyspaikalle on voi-
massa, mitä vammaisuuden perusteella jär-
jestettävistä palveluista ja tukitoimista anne-
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tussa laissa (380/1987) säädetään kuljetus-
palveluista.

191 §

Jäsenjärjestösuhteessa olevat
puolueet

Jos jotkin oikeusministeriössä pidettävään
puoluerekisteriin merkityistä puolueista ovat
toisiinsa sellaisessa suhteessa kuin puo-
luelain 2 §:n 2 momentissa tarkoitetaan, nii-
tä pidetään tätä lakia sovellettaessa yhtenä
puolueena.

192 §

Rekisterihallinnon paikallisviranomainen
Ahvenanmaan maakunnassa

Ahvenanmaan maakunnassa hoitaa maist-
raatille tämän lain mukaan eduskuntavaaleis-
sa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaa-
leissa kuuluvat tehtävät rekisterihallinnon
paikallisviranomaisena lääninhallitus.

193 §

Kaavat

Oikeusministeriö vahvistaa tarvittavat kaa-
vat vaaleissa käytettäville asiakirjoille ja lo-
makkeille sekä antaa tarkemmat ohjeet ehdo-
kaslistojen yhdistelmän ja presidentinvaalin
ehdokasluettelon muodosta.

194 §

Ehdokasasettelun aikataulu
poikkeuksellisena aikana toimitettavissa

vaaleissa

Tasavallan presidentin määrättyä toimitet-
tavaksi ennenaikaiset eduskuntavaalit vaalien
ehdokasasettelussa ja siihen liittyvissä viran-
omaistehtävissä noudatetaan tässä laissa 48.,
40., 34., 32., ja 31. päiväksi ennen vaalipäi-
vää säädettyjen määräpäivien sijasta vastaa-
vasti määräpäiviä 39., 31., 27., 24. ja 23.
päivää ennen vaalipäivää.

Jos on ryhdyttävä toimenpiteisiin presiden-
tin valitsemiseksi sen johdosta, että presi-
dentti, presidentiksi valittu tai president-
tiehdokas on tullut pysyvästi estyneeksi tai
kuollut, valtioneuvoston 127 §:n 3 momen-

tissa tarkoitetussa päätöksessä säädetään eh-
dokasasettelusta ja siihen liittyvien viran-
omaistehtävien aikataulusta.

195 §

Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän
lain soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeus-
ministeriö.

14 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

196 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä loka-
kuuta 1998.

Tällä lailla kumotaan seuraavat lait niihin
myöhemmin tehtyine muutoksineen:

1) kansanedustajain vaaleista 13 päivänä
kesäkuuta 1969 annettu laki (391/1969);

2) tasavallan presidentin vaalista 22 päivä-
nä heinäkuuta 1991 annettu laki
(1076/1991);

3) 12 päivänä toukokuuta 1972 annettu
kunnallisvaalilaki (361/1972); sekä

4) Suomesta Euroopan parlamenttiin valit-
tavien edustajien vaaleista 3 päivänä maalis-
kuuta 1995 annettu laki (272/1995).

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

197 §

Siirtymäsäännökset

Jos vaalit tai neuvoa-antava kansanäänes-
tys toimitetaan ennen kuin 90 päivää on ku-
lunut tämän lain voimaantulosta, sovelletaan
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä. Eduskuntavaaleissa, jotka toimitetaan
21 päivänä maaliskuuta 1999 tai tätä aikai-
semmin, sekä presidentinvaalissa ja europar-
lamenttivaaleissa, jotka toimitetaan ennen
tässä tarkoitettuja eduskuntavaaleja ensiksi
seuraavia eduskuntavaaleja, sovelletaan kui-
tenkin tämän lain 5 §:ssä säädetyn vaalipiiri-
jaon sijasta kansanedustajain vaaleista anne-
tun lain 1 §:ssä säädettyä vaalipiirijakoa.
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Kansanedustajain vaaleista annetun lain
3 §:n nojalla asetetun vaalipiirin keskus-
lautakunnan toimikausi jatkuu, kunnes vaali-
piirilautakunta 11 §:n mukaisesti on asetettu.
Valtuuston toimikaudekseen kunnallisvaali-
lain 4 §:n nojalla asettama kunnan keskus-
vaalilautakunta toimii 13 §:ssä tarkoitettuna

kunnan keskusvaalilautakuntana toimikauten-
sa loppuun.

Muussa laissa tai asetuksessa olevan viit-
tauksen tällä lailla kumottuihin lakeihin kat-
sotaan lain voimaantulon jälkeen tarkoitta-
van viittausta tähän lakiin.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri Jussi Järventaus
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L a k i

N:o 715

menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä 26 päivänä kesäkuuta 1987

annetun lain (571/1987) 3, 4, 6, 8 ja 9 §, sellaisena kuin niistä on 4 § laissa 1646/1995,
seuraavasti:

3 §
Valtiollisten vaalien vaaliviranomaiset ovat

äänestysviranomaisina kansanäänestyksessä.
Jos kansanäänestys toimitetaan vaaleista

erillisenä, vaalipiirilautakuntana toimii kus-
sakin vaalipiirissä eduskuntavaaleja varten
viimeksi asetettu vaalipiirilautakunta.

4 §
Vaalien yhteydessä toimitettavassa kansan-

äänestyksessä käytetään vaaleja varten pe-
rustettavaa äänioikeusrekisteriä.

Vaaleista erillisenä toimitettavaa kansanää-
nestystä varten perustetaan äänestysoikeute-
tuista henkilöistä äänestysoikeusrekisteri,
josta on voimassa, mitä vaalilaissa (714/1998)
säädetään eduskuntavaaleja varten perustetus-
ta äänioikeusrekisteristä.

6 §
Vaalipiirilautakunnan tulee heti äänestyk-

sen tuloksen vahvistettuaan antaa tuloksesta
tieto Helsingin kaupungin vaalipiirilautakun-
nalle, lääninhallitukselle ja vaalipiirin kun-
tien keskusvaalilautakunnille.

Helsingin vaalipiirilautakunta vahvistaa
äänestyksen tuloksen koko maassa ja ilmoit-
taa sen oikeusministeriölle, jonka tulee jul-

kaista äänestyksen tulos Suomen säädösko-
koelmassa.

Vaalipiirilautakunnan tässä pykälässä tar-
koitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla.

8 §
Vaalien yhteydessä toimitettavasta kansan-

äänestyksestä aiheutuneista kustannuksista
on voimassa, mitä vaalilain 188 §:ssä sääde-
tään.

Jos kansanäänestys toimitetaan vaaleista
erillisenä, suoritetaan sen lisäksi, mitä vaali-
lain 188 §:ssä säädetään, kansanäänestyksen
toimittamisesta aiheutuneet kuntien keskus-
vaalilautakuntien, vaalilautakuntien ja vaali-
toimikuntien menot valtion varoista. Oikeus-
ministeriö antaa tarkemmat määräykset pe-
rusteista, joiden mukaan menot korvataan.

9 §
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään tai

sen nojalla määrätään taikka kansanäänes-
tyksen toimeenpanoa koskevassa laissa sää-
detään, noudatetaan kansanäänestyksessä
soveltuvin osin vaalilakia.

HE 48/1998
PeVM 5/1998
EV 89/1998
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Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä loka-
kuuta 1998.

Jos kansanäänestys toimitetaan ennen kuin
90 päivää on kulunut lain voimaantulosta,
sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri Jussi Järventaus
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L a k i

N:o 716

neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun
lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1998

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä

16 päivänä heinäkuuta 1990 annetun lain (656/1990) 2 §:n 2 momentti, 5, 7, 8 ja 11 §,
12 §:n 1 momentin 2 kohta, 16 §:n 2 momentti, 17 ja 18 §,

sellaisina kuin niistä ovat 8 §, 16 §:n 2 momentti ja 18 § laissa 1649/1995, seuraavasti:

2 §
— — — — — — — — — — — — —

Äänestys toimitetaan äänestysalueittain
noudattaen vaalilain (714/1998) 8 §:n nojalla
viimeksi määrättyä äänestysaluejakoa. Val-
tuusto voi kuitenkin päättää, että useammalla
äänestysalueella on yhteinen äänestyspaikka.
— — — — — — — — — — — — —

5 §
Äänestysviranomaisina kansanäänestykses-

sä ovat vaalilain 13 §:ssä tarkoitettu kunnan
keskusvaalilautakunta sekä äänestyslautakun-
nat. Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin en-
nen äänestystä asetettava kutakin 2 §:ssä
tarkoitettua äänestysaluetta tai, jos useam-
malla äänestysalueella on yhteinen äänestys-
paikka, kutakin tällaista useamman äänes-
tysalueen äänestyspaikkaa varten äänestys-
lautakunta noudattaen soveltuvin osin, mitä
vaalilain 15 §:ssä säädetään vaalilautakun-
tien asettamisesta.

7 §
Kunnan keskusvaalilautakunnan on saatet-

tava kansanäänestyksen aihe ja ajankohta,

äänestysalueiden äänestyspaikat, äänestyk-
sessä noudatettava menettely sekä äänestyk-
sen kohteena olevat vaihtoehdot hyvissä
ajoin ennen äänestystä yleisesti tiedoksi sillä
tavalla kuin kunnan ilmoitukset saatetaan
tiedoksi. Kunnanhallituksen on viivytyksettä
ilmoitettava oikeusministeriölle kansanäänes-
tyksen toimittamisesta. Muutoin on kansan-
äänestykseen liittyvästä tiedottamisesta voi-
massa, mitä kuntalain 29 §:n 1 momentissa
säädetään.

8 §
Kansanäänestystä varten kunnan keskus-

vaalilautakunta perustaa äänestysoikeutetuis-
ta henkilöistä äänestysoikeusrekisterin, josta
on soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilain
18 §:ssä säädetään äänioikeusrekisteristä.

Kunnanhallituksen on viimeistään 55. päi-
vänä ennen äänestyspäivää ilmoitettava
Väestörekisterikeskukselle kansanäänestyk-
sen toimittamisesta ja siitä, haluaako se ää-
nestysoikeusrekisteriin otettavat tiedot käyt-
töönsä konekielisinä vai paperitulosteina.
Paperitulosteista on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä vaalilain 71 §:ssä säädetään vaali-
luetteloista.

HE 48/1998
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Väestörekisterikeskuksen on viimeistään
30. päivänä ennen äänestyspäivää toimitet-
tava kunnan keskusvaalilautakunnalle äänes-
tysoikeusrekisteriin otettavat tiedot.

11 §
Kunnan keskusvaalilautakunnan kokouk-

sessa, jossa kirjeäänestyksessä annettuja ää-
niä lasketaan, on vaalikuorista otetut äänes-
tysliput leimattava vaalileimasimella.

12 §
Äänestyslippu on mitätön:

— — — — — — — — — — — — —
2) jos vaalikuoressa on sellainen puutteel-

lisuus tai merkintä, että äänestys olisi vaali-
lain 63 §:n 2 momentin 1—3 kohdan mu-
kaan ollut jätettävä huomioon ottamatta;
— — — — — — — — — — — — —

16 §
— — — — — — — — — — — — —

Kunnan keskusvaalilautakunta määrää ta-
van, jolla vaalilautakunnissa sinetöidään

kunnan keskusvaalilautakunnalle toimitetta-
vat lähetykset ja hankkii tarvittavat sinetöi-
misvälineet.

17 §
Kunnallisesta kansanäänestyksestä aiheutu-

neet kustannukset suoritetaan kunnan varois-
ta.

18 §
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,

kansanäänestyksessä noudatetaan soveltuvin
osin vaalilakia. Mitä vaalilain 189 §:ssä sää-
detään, ei kuitenkaan koske määräaikaa, joka
10 §:n 2 momentissa säädetään kirjeäänes-
tysasiakirjojen palauttamiselle.

Tämä laki tulee voimaan 8 päivänä loka-
kuuta 1998.

Jos kansanäänestys toimitetaan ennen kuin
90 päivää on kulunut lain voimaantulosta,
sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 1998

Tasavallan Presidentti

MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri Jussi Järventaus
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