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vaalilain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vaalilain (714/1998) 15—18, 23, 28, 41, 43, 48, 59, 71, 76, 87, 94, 95, 120, 124,

131, 135, 150, 153, 155, 170, 172, 174, 177, 184, 187 ja 189 §,
sellaisina kuin niistä ovat 17, 23, 48, 71 ja 87 § osaksi laissa 247/2002, 28 § laissa 300/2009,

43, 135 ja 189 § laissa 431/2010 sekä 94 § laissa 1404/2009, seuraavasti:

15 §

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen
vaaleja asetettava:

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilau-
takunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tar-
peellinen määrä varajäseniä, joita on kuiten-
kin oltava vähintään kolme; sekä

2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänes-
tystä varten yksi tai useampi vaalitoimikunta,
joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeel-
linen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin
oltava vähintään kolme.

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan
jäsenten että niiden varajäsenten tulee mah-
dollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa
vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa eh-
dokkaita asettaneita puoluerekisteriin merkit-
tyjä puolueita. Kunnallisvaaleissa jäsenten ja
varajäsenten tulee kuitenkin vastaavasti edus-
taa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa eh-
dokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaali-
lautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan

varajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakko-
äänestystä varten on asetettava siihen järjes-
tykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaa-
leissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla
vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien pu-
heenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja
yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskus-
vaalilautakunnalle.

16 §

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan
työskentely

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat
päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.

Vaalilautakunta nimeää vaalipäivän äänes-
tystä varten yhden tai useamman vaaliavusta-
jan. Vaaliavustajasta säädetään tarkemmin
73 §:ssä. Vaalilautakunta voi ottaa avustavaa
henkilöstöä äänestyslippujen laskemista ja
järjestämistä varten sekä 77 §:ssä tarkoitettua
äänioikeusrekisterin ja muiden oikeusminis-
teriön tietojärjestelmien käyttämistä varten.

Vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan ei
sovelleta kuntalain 50 §:ssä tarkoitetun hal-
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lintosäännön määräyksiä pöytäkirjan laatimi-
sesta, 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 kotiäänes-
tyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kussa-
kin kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspai-
kassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsijaa.
Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoi-
mitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai useam-
pia.

Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennak-
koäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen mää-
rää kunnan keskusvaalilautakunta. Muutoin
vaalitoimitsijoina ovat:

1) Suomen edustustossa sen päällikkö tai
hänen nimeämänsä henkilö;

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

Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä en-
nakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähin-
tään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä
aikaa saapuvilla. Muissa ennakkoäänestys-
paikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on nimetty
tai määrätty kaksi tai useampia, riittää, että
ennakkoäänestystä toimitettaessa on saapu-
villa yksi vaalitoimitsija. Kunkin yksittäisen
kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii
yksi vaalitoimitsija.

Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana
oleva henkilö ei voi olla vaalitoimitsijana.

18 §

Äänioikeusrekisterin perustaminen ja tiedot

Väestörekisterikeskus perustaa viimeistään
46. päivänä ennen vaalipäivää rekisterin, jo-
hon otetaan jokainen väestötietojärjestelmän
tietojen mukaan tulevissa vaaleissa äänioi-
keutettu (äänioikeusrekisteri).

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

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

tarkoitettu vaalipiiri;
4) kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta

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

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

tai tanska;
8) muissa kuin kunnallisvaaleissa asuin-

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

kunta on;
10) rekisteriin ottamisen päivämäärä;
11) väestötietojärjestelmästä ja Väestöre-

kisterikeskuksen varmennepalveluista anne-
tun lain (661/2009) 36 §:ssä tarkoitettu turva-
kielto.

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 ää-
nioikeutettuja varten määräämään äänestys-
alueeseen, joita ei ole väestötietojärjestel-
mässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle.

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 äänioike-
utta vailla olevaksi, tieto siitä;

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

4) tieto siitä, onko äänioikeutettu käyttä-
nyt äänioikeuttaan;

5) tieto 2 momentin 11 kohdassa tarkoite-
tusta turvakiellosta, jos se on talletettu väes-
tötietojärjestelmään äänioikeusrekisterin pe-
rustamisen jälkeen.

Europarlamenttivaaleissa Suomessa ääni-
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oikeutettu Euroopan unionin muun jäsenval-
tion kansalainen otetaan europarlamenttivaa-
lien äänioikeusrekisteriin, jos hän on kirjalli-
sesti ilmoittanut haluavansa käyttää äänioike-
uttaan 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.

23 §

Äänioikeusrekisterin tietojen tarkastaminen

Äänioikeusrekisteriin 18 §:n 2 ja 3 mo-
mentin sekä 19 §:n nojalla merkityt tiedot
lukuun ottamatta henkilötunnuksia ovat tar-
kastusta varten nähtävillä maistraateissa tai
puhelimitse maksutta saatavissa niistä ja, sen
mukaan kuin Väestörekisterikeskus määrää,
myös muissa paikoissa arkipäivinä virka-ai-
kana 41. päivästä ennen vaalipäivää.

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

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

Jos äänioikeusrekisteriin on merkitty hen-
kilön kohdalle 18 §:n 2 momentin 11 koh-
dassa tai 4 momentin 5 kohdassa tarkoitettu
tieto turvakiellosta, äänioikeusrekisterissä
olevista henkilötiedoista voidaan pitää tarkas-
tusta varten nähtävinä vain 18 §:n 2 momen-
tin 2, 7 ja 10 kohdassa tarkoitetut tiedot.

28 §

Äänioikeusrekisterin lainvoimaisuus

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

Lainvoimaista äänioikeusrekisteriä on vaa-
leissa noudatettava muuttamattomana. Ääni-
oikeusrekisteriä pidetään lainvoimaisena sen
estämättä, että hallinto-oikeus ei ole ennen
äänioikeusrekisterin tulemista lainvoimai-

seksi antanut päätöstä sille tehtyyn valituk-
seen.

Jos joku on ilmeisen virheellisesti 26 §:n 1
tai 5 momentin nojalla merkitty äänioikeusre-
kisterissä äänioikeutta vailla olevaksi, Väes-
törekisterikeskus voi poistaa merkinnän lain-
voimaisesta äänioikeusrekisteristä.

Sen, joka esittää vaalilautakunnalle vaali-
päivänä hallinto-oikeuden tai korkeimman
hallinto-oikeuden päätöksen, jonka mukaan
hän on äänioikeutettu, on annettava äänestää.
Hän on velvollinen luovuttamaan päätöksen
tai sen jäljennöksen vaalilautakunnalle.

41 §

Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen

Ehdokashakemukset käsittelevän viran-
omaisen on laadittava 31. päivänä ennen vaa-
lipäivää viimeistään kello 16 aloitettavassa
kokouksessaan ehdokaslistojen 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 tarkoitettuun
järjestykseen siten, että ensin ovat puolueiden
ehdokaslistat ryhmiteltyinä vasemmalta oike-
alle, sitten yhteislistat vastaavalla tavalla ryh-
miteltyinä ja lopuksi yhteislistaan kuulumat-
tomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat aak-
kosjärjestyksessä allekkain. Ehdokkaille an-
netaan tässä järjestyksessä numerot 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 vaaliliittoon
kuulumattomien puolueiden ehdokaslistoista.
Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdo-
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kaslistojen alapuolelle tehdään merkintä siitä,
että kyseiset puolueet ovat vaaliliitossa.

Puolueiden ja yhteislistojen ehdokkaiden
tiedot merkitään asianomaisen puolueen ni-
men tai yhteislistan nimityksen alle ryhmitel-
tyinä yhdelle tai useammalle palstalle yl-
häältä alaspäin. Yhteislistaan kuulumatto-
mien ehdokkaiden tiedot merkitään äärim-
mäiseksi oikealle allekkain numerojärjestyk-
sessä erotettuina selvästi toisistaan.

Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdistel-
mään numero, nimi ja arvo, ammatti tai toimi
enintään kahta ilmaisua käyttäen sekä muissa
kuin kunnallisvaaleissa kotikunta. Ehdokkaan
etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan käyt-
tää ehdokkaan yleisesti tunnettua puhuttelu-
nimeä tai etunimeä lyhennettynä. Muita tie-
toja ehdokkaasta ei saa merkitä, paitsi jos ne
ovat tarpeen henkilöllisyyden täsmentämi-
seksi. Yhdistelmään ei merkitä henkilötun-
nuksia.

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

43 §

Valtakunnallinen ehdokasrekisteri

Oikeusministeriö perustaa rekisterin, johon
otetaan kaikki koko maassa asianomaisissa
vaaleissa ehdokaslistojen yhdistelmiin tai
presidentinvaalin ehdokasluetteloon otetut
ehdokkaat (valtakunnallinen ehdokasrekis-
teri).

Ehdokashakemukset käsittelevän viran-
omaisen on 38. päivänä ennen presidentin-
vaalin vaalipäivää ja 31. päivänä ennen mui-
den vaalien vaalipäivää huolehdittava siitä,
että valtakunnalliseen ehdokasrekisteriin
merkitään jokaisesta ehdokkaasta ehdokaslis-
tojen yhdistelmässä tai presidentinvaalin eh-

dokasluettelossa olevat tiedot, ikä vaalipäi-
vänä 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 ehdokaslistojen yhdistel-
mässä olevat tiedot. Ministeriö huolehtii siitä,
että tulostetta toimitetaan tarpeellinen määrä
kuntien keskusvaalilautakunnille, vaalitoimi-
kunnille ja kotimaan ennakkoäänestyspaikko-
jen vaalitoimitsijoille sekä ulkoasiainministe-
riölle jaettavaksi edelleen ennakkoäänestys-
paikkoina oleviin Suomen edustustoihin ja
suomalaisiin laivoihin.

48 §

Ennakkoäänestysajat

Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoää-
nestyksen ajanjaksona:

1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestys-
paikassa kunnanhallituksen päätöksellä mää-
rättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin
ennen kello 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä
lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 9:ää
eikä kello 18:n jälkeen;

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 määrää-
minä aikoina;

4) suomalaisessa laivassa vähintään yh-
tenä päivänä laivan päällikön määrääminä ai-
koina;

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

Sen lisäksi, mitä 1 momentin 1 kohdassa
säädetään, ennakkoäänestystä ei toimiteta uu-
denvuodenaattona tai -päivänä, loppiaisena,
ensimmäisenä pääsiäispäivänä, vapunaattona
tai -päivänä, helatorstaina, helluntaipäivänä,
juhannusaattona tai -päivänä, itsenäisyyspäi-
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vänä, jouluaattona eikä ensimmäisenä tai toi-
sena joulupäivänä.

Äänioikeutettu, joka 1 momentissa tarkoi-
tettuna aikana on saapunut asianomaiseen en-
nakkoäänestyspaikkaan, mutta ei ole voinut
käyttää äänioikeuttaan vielä tuona aikana, saa
äänestää sanotun ajan päätyttyäkin.

59 §

Lähetekirje

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

Lähetekirjeessä on oltava äänestäjästä seu-
raavat tiedot:

1) täydellinen nimi;
2) henkilötunnus, jos lähetekirjeeseen teh-

dään 60 §:n 2 momentissa tarkoitettu lähete-
kirjeen kuittausmerkintä;

3) henkilötunnus tai syntymäaika ja ny-
kyinen osoite, jos lähetekirjeenä käytetään
erillistä lähetekirjelomaketta tai kotiäänestyk-
sen lähetekirjelomaketta, johon ei tehdä lähe-
tekirjeen kuittausmerkintää.

Äänestäjän on allekirjoitettava lähetekir-
jeessä oleva vakuutus siitä, että hän itse vaa-
lisalaisuuden säilyttäen on täyttänyt äänestys-
lipun ja sulkenut sen leimattuna vaalikuo-
reen.

Kotiäänestyksessä äänestäjän on lisäksi al-
lekirjoitettava kotiäänestyksen lähetekirjelo-
makkeessa oleva vakuutus siitä, että hänen
kykynsä liikkua tai toimia on siinä määrin
rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä en-
nakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia
vaikeuksia.

71 §

Vaaliluettelot ja niiden toimittaminen

Ennakkoäänestyksen päätyttyä oikeusmi-
nisteriö huolehtii siitä, että äänioikeusrekiste-
ristä tulostetaan alkaen 4. päivänä ennen vaa-
lipäivää kello 19 vaaliluettelot äänestysalu-
eittain 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 äänioikeut-
taan ennakkoäänestyksessä. Vaaliluettelot tu-
lostetaan äänestysalueittain henkilöiden ni-
mien mukaisessa aakkosjärjestyksessä tai oi-
keusministeriön määräämällä tavalla. Vaali-
luetteloissa ovat otsikkotietoina eduskunta-
vaaleissa, presidentinvaalissa ja
europarlamenttivaaleissa vaalipiiri ja kaikissa
vaaleissa kunta ja äänestysalue sekä jokai-
sesta henkilöstä hänen täydellinen nimensä ja
henkilötunnuksensa. Jos äänioikeusrekisteriin
on merkitty henkilön kohdalle 18 §:n 2 mo-
mentin 11 kohdassa tai 4 momentin 5 koh-
dassa tarkoitettu tieto turvakiellosta, myös
vaaliluetteloon tulostetaan merkintä siitä.

Oikeusministeriö voi tarvittaessa erityi-
sestä syystä määrätä, että vaaliluettelot tulos-
tetaan äänioikeusrekisteristä heti rekisterin
tultua lainvoimaiseksi ja että ne viipymättä
toimitetaan asianomaiselle kunnan keskus-
vaalilautakunnalle.

Kunnan keskusvaalilautakunnan on huo-
lehdittava siitä, että vaaliluettelot ovat ennen
vaalipäivän äänestyksen alkamista vaalilauta-
kuntien käytettävissä. Vaaliluettelot eivät ole
julkisia, ennen kuin vaalipäivän äänestys on
päättynyt. Jos presidentinvaalissa toimitetaan
toinen vaali, ensimmäisen vaalin vaaliluette-
lot ovat julkisia vasta toisen vaalin vaalipäi-
vän äänestyksen päätyttyä. Vaaliluettelon tie-
dot eivät kuitenkaan ole julkisia niiden henki-
löiden osalta, joiden kohdalle on tulostettu 2
momentissa tarkoitettu merkintä turvakiel-
losta.

76 §

Äänestäminen vaalipäivänä

Äänestäjällä on oikeus äänestää eduskunta-
vaaleissa ja kunnallisvaaleissa sen vaalipiirin
tai kunnan ehdokaslistojen yhdistelmässä ole-
vaa ehdokasta, jossa äänestäjä on asianomai-
sissa vaaleissa merkitty äänioikeutetuksi, eu-
roparlamenttivaaleissa ehdokaslistojen yhdis-
telmässä olevaa ehdokasta ja presidentinvaa-
lissa ehdokasluettelossa olevaa ehdokasta.
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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, jos se ei ole mahdollista ilman äänestä-
jälle aiheutuvaa kohtuutonta haittaa, muutoin
siten, että vaalisalaisuus säilyy.

87 §

Äänten tarkastuslaskenta

Vaalipäivää seuraavana maanantaina vii-
meistään kello 12 on ryhdyttävä tarkastamaan
vaalipäivän äänestyksessä annettuja äänestys-
lippuja sekä vaalilautakuntien ja 82 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettuja kuntien keskusvaalilau-
takuntien laskelmia. Tarkastuslaskennassa on
päätettävä, mitkä äänestysliput luetaan eh-
dokkaiden hyväksi ja mitkä jätetään mitättö-
minä huomioon ottamatta.

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

94 §

Eduskuntavaalien tuloksen vahvistaminen ja
julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Vaalipiirilautakunta vahvistaa vaalien tu-
loksen 3. päivänä vaalipäivän jälkeen vii-
meistään kello 18 aloitettavassa kokouksessa.

Vaalipiirilautakunnan on julkaistava vaa-
lien tulos valitusosoituksineen tiedoksipa-
nolla lautakunnassa ja ilmoitettava tiedoksi-
panossaan myös, kuka on kunkin valitun va-
raedustaja, sekä laadittava viipymättä kulle-
kin valitulle valtakirja ja toimitettava valta-
kirjat viipymättä eduskuntaan annettaviksi
valituille.

Vaalipiirilautakunnan tulee heti antaa tieto
vaalin tuloksesta oikeusministeriölle sen
määräämällä tavalla sekä lisäksi vaalipiirin
kuntien keskusvaalilautakunnille sekä ilmoi-
tettava tulos ja valittujen vertausluvut ja ääni-
määrät niitä puolueita edustavissa, vaalipii-
rissä eniten leviävissä sanomalehdissä, joista
ehdokkaita on valittu.

95 §

Kunnallisvaalien tuloksen vahvistaminen ja
julkaiseminen sekä tuloksesta tiedottaminen

Kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa
vaalien tuloksen 3. päivänä vaalipäivän jäl-
keen viimeistään kello 18 aloitettavassa ko-
kouksessaan.

Kunnan keskusvaalilautakunnan on viipy-
mättä:

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

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

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

120 §

Vaaliasiamiehet

Kullakin ehdokkaita asettavalla puolueella
ja ehdokkaan asettavalla valitsijayhdistyk-
sellä tulee olla vaalipiirissä vaaliasiamies
(puolueen vaaliasiamies ja valitsijayhdistyk-
sen vaaliasiamies) ja jokaisella vaaliasiamie-
hellä varamies. Lisäksi yhteislistan muodos-
taneitten valitsijayhdistysten on valtuutettava
jonkin valitsijayhdistyksen vaaliasiamies toi-
mimaan yhteislistan vaaliasiamiehenä ja toi-
nen hänen varamiehenään.

Puolueen tai yhteislistan vaaliasiamies ei
saa olla toisen puolueen tai yhteislistan vaali-
asiamiehenä. Valitsijayhdistyksen vaaliasia-
mies ei saa olla puolueen vaaliasiamiehenä
eikä muun yhteislistan vaaliasiamiehenä kuin
mihin hänen valitsijayhdistyksensä kuuluu
eikä toisen valitsijayhdistyksen vaaliasiamie-
henä. Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaali-
asiamies ei saa olla vaalipiirilautakunnan eikä
kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai
varajäsenenä.

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

Puolueen on viimeistään 48. päivänä ennen
vaalipäivää ilmoitettava vaalipiirilautakun-
nalle puolueen vaaliasiamiehen ja hänen va-
ramiehensä nimi, henkilötunnus ja yhteystie-
dot.

124 §

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemus

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen
on liitettävä:

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

2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen
henkilötunnuksellaan varustettu suostumus
hänet asettaneen valitsijayhdistyksen ehdok-
kaaksi ja suostumus ottaa vastaan edustajan-
toimi sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa
vaaleissa suostunut toisen valitsijayhdistyk-
sen eikä puolueen ehdokkaaksi eikä ehdok-
kaaksi toisessa vaalipiirissä; ja

3) valitsijayhdistyksen perustamisasia-
kirja.

Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on
päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake-
mus, merkittävä siihen henkilötunnuksensa
sekä vakuutettava siinä, että ehdokas on vaa-
likelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jä-
senet ovat itse allekirjoittaneet perustamis-
asiakirjan.

131 §

Vaaliasiamiehet

Kullakin ehdokkaan asettavalla puolueella
ja ehdokkaan asettavalla valitsijayhdistyk-
sellä tulee olla vaaliasiamies ja jokaisella
vaaliasiamiehellä varamies.

Puolueen vaaliasiamies ei saa olla toisen
puolueen vaaliasiamiehenä. Valitsijayhdis-
tyksen vaaliasiamies ei saa olla puolueen eikä
toisen valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehenä.
Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasia-
mies ei saa olla vaalipiirilautakunnan eikä
kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai
varajäsenenä.

Vaaliasiamiehen puolesta saa tässä laissa
tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen tai oi-
kaisun tehdä hänen kirjallisesti valtuutta-
mansa henkilö. Mitä tässä laissa säädetään
puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasia-
miehestä, on soveltuvin osin voimassa hänen
varamiehestään.

Puolueen ja valitsijayhdistyksen on vii-
meistään 48. päivänä ennen vaalipäivää il-
moitettava Helsingin vaalipiirilautakunnalle
puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasia-
miehen ja hänen varamiehensä nimi, henkilö-
tunnus ja yhteystiedot.

135 §

Tiedonanto ehdokkaista

Helsingin vaalipiirilautakunta laatii vii-
meistään 38. päivänä ennen vaalipäivää ase-
tetuista ehdokkaista tiedonannon ja julkaisee
sen Suomen säädöskokoelmassa.

150 §

Valitsijayhdistyksen perustaminen

Valitsijayhdistyksen perustamiseen ehdok-
kaan asettamiseksi kunnallisvaaleja varten
tarvitaan vähintään kymmenen äänioikeutet-
tua kunnan asukasta. Kunnassa, jonka asu-
kasluku on väestötietojärjestelmässä vaali-
vuoden toukokuun 31 päivän päättyessä ole-
vien tietojen mukaan enintään 1 500, saa va-
litsijayhdistyksen kuitenkin perustaa vähin-
tään kolme äänioikeutettua kunnan asukasta
ja kunnassa, jonka asukasluku on yli 1 500,
mutta enintään 2 000, saa valitsijayhdistyk-
sen perustaa vähintään viisi äänioikeutettua
kunnan asukasta.

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-
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tus siitä, että hän on kysymyksessä olevissa
vaaleissa asianomaisessa kunnassa äänioikeu-
tettu;

5) valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen ja
hänen varamiehensä nimi ja yhteystiedot.

Äänioikeutettu voi olla jäsenenä vain yh-
dessä valitsijayhdistyksessä. Jos hän on jäse-
nenä kahdessa tai useammassa valitsijayhdis-
tyksessä, kunnan keskusvaalilautakunnan on
poistettava hänen nimensä kaikista perusta-
misasiakirjoista.

153 §

Puolueen ehdokashakemus

Puolueen ehdokashakemukseen on liitet-
tävä:

1) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa
on mainittava siinä järjestyksessä kuin eh-
dokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asete-
taan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, am-
matti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyt-
täen; etunimen rinnalla tai sen sijasta voidaan
käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan puhut-
telunimeä tai etunimeä lyhennettynä; ehdo-
kaslistassa ei saa olla muita merkintöjä, paitsi
jos ne ovat tarpeen ehdokkaan henkilöllisyy-
den täsmentämiseksi;

2) kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja hä-
nen henkilötunnuksellaan varustettu suostu-
mus hänet asettaneen puolueen ehdokkaaksi
ja suostumus ottaa vastaan valtuutetuntoimi
sekä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaa-
leissa suostunut toisen puolueen eikä valitsi-
jayhdistyksen ehdokkaaksi;

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

4) puoluetta edustavan yhdistyksen an-
tama ilmoitus puolueen vaaliasiamiehen ja
hänen varamiehensä nimestä, henkilötunnuk-
sesta ja yhteystiedoista sekä yhdistyksen puo-
lueen vaaliasiamiehelle ja hänen varamiehel-
leen antama valtakirja.

Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja
allekirjoitettava ehdokashakemus ja vakuutet-
tava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia.

155 §

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemus

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen
on liitettävä:

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

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

3) valitsijayhdistyksen perustamisasia-
kirja.

Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on
päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake-
mus, merkittävä siihen henkilötunnuksensa
sekä vakuutettava siinä, että ehdokas on vaa-
likelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jä-
senet ovat itse allekirjoittaneet perustamis-
asiakirjan.

170 §

Vaaliasiamiehet

Kullakin ehdokkaita asettavalla puolueella
ja ehdokkaan asettavalla valitsijayhdistyk-
sellä tulee olla vaaliasiamies ja jokaisella
vaaliasiamiehellä varamies. Lisäksi yhteislis-
tan muodostaneitten valitsijayhdistysten on
valtuutettava jonkin valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamies toimimaan yhteislistan vaaliasia-
miehenä ja toinen hänen varamiehenään.

Puolueen tai yhteislistan vaaliasiamies ei
saa olla toisen puolueen tai yhteislistan vaali-
asiamiehenä. Valitsijayhdistyksen vaaliasia-
mies ei saa olla puolueen vaaliasiamiehenä
eikä muun yhteislistan vaaliasiamiehenä kuin
mihin hänen valitsijayhdistyksensä kuuluu
eikä toisen valitsijayhdistyksen vaaliasiamie-
henä. Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaali-
asiamies ei saa olla vaalipiirilautakunnan eikä
kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai
varajäsenenä.

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

Puolueen on viimeistään 48. päivänä ennen
vaalipäivää ilmoitettava Helsingin vaalipiiri-
lautakunnalle puolueen vaaliasiamiehen ja
hänen varamiehensä nimi, henkilötunnus ja
yhteystiedot.

172 §

Puolueen ehdokashakemus

Puolueen ehdokashakemukseen on liitet-
tävä:

1) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa
on mainittava siinä järjestyksessä kuin eh-
dokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asete-
taan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, am-
matti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyt-
täen sekä kotikunta; etunimen rinnalla tai sen
sijasta voidaan käyttää yleisesti tunnettua eh-
dokkaan puhuttelunimeä tai etunimeä lyhen-
nettynä; ehdokaslistassa ei saa olla muita
merkintöjä, paitsi jos ne ovat tarpeen ehdok-
kaan henkilöllisyyden täsmentämiseksi;

2) kunkin ehdokkaan allekirjoittama ja hä-
nen henkilötunnuksellaan varustettu suostu-
mus hänet asettaneen puolueen ehdokkaaksi
ja suostumus ottaa vastaan Euroopan parla-
mentin jäsenen toimi sekä vakuutus, ettei hän
ole samoissa vaaleissa suostunut toisen puo-
lueen eikä valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi;

3) kunkin ehdokkaaksi asetetun Euroopan
unionin muun jäsenvaltion kansalaisen an-
tama vakuutus, ettei hän ole suostunut ehdok-
kaaksi samoissa vaaleissa muussa Euroopan
unionin jäsenvaltiossa eikä menettänyt vaali-
kelpoisuuttaan europarlamenttivaaleissa koti-
valtiossaan sekä ilmoitus siitä, minkä jäsen-
valtion kansalainen hän on, missä vaalipii-
rissä tai kunnassa hänet viimeksi on kotival-
tiossaan otettu europarlamenttivaalien vaali-
luetteloon ja mikä oli hänen viimeinen osoit-
teensa kotivaltiossaan.

Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja
allekirjoitettava ehdokashakemus ja vakuutet-
tava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia.

174 §

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemus

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen
on liitettävä:

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

2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen
henkilötunnuksellaan varustettu suostumus
hänet asettaneen valitsijayhdistyksen ehdok-
kaaksi ja suostumus ottaa vastaan Euroopan
parlamentin jäsenen toimi sekä vakuutus, et-
tei hän ole samoissa vaaleissa suostunut puo-
lueen ehdokkaaksi;

3) ehdokkaaksi asetetun Euroopan unionin
muun jäsenvaltion kansalaisen antama va-
kuutus, ettei hän ole suostunut ehdokkaaksi
samoissa vaaleissa muussa Euroopan unionin
jäsenvaltiossa eikä menettänyt vaalikelpoi-
suuttaan europarlamenttivaaleissa kotivaltios-
saan sekä ilmoitus siitä, minkä jäsenvaltion
kansalainen hän on, missä vaalipiirissä tai
kunnassa hänet viimeksi on kotivaltiossaan
otettu europarlamenttivaalien vaaliluetteloon
ja mikä oli hänen viimeinen osoitteensa koti-
valtiossaan;

4) valitsijayhdistyksen perustamisasia-
kirja.

Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on
päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake-
mus, merkittävä siihen henkilötunnuksensa
sekä vakuutettava siinä, että ehdokas on vaa-
likelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jä-
senet ovat itse allekirjoittaneet perustamis-
asiakirjan.

177 §

Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansa-
laisen vaalikelpoisuuden tarkistaminen

Helsingin vaalipiirilautakunnan on viipy-
mättä ilmoitettava Väestörekisterikeskukselle
Euroopan unionin muun jäsenvaltion kansa-
laista koskevasta ehdokashakemuksesta. Vä-
estörekisterikeskuksen on viipymättä lähetet-
tävä vaalikelpoisuuden tarkistamista varten
tarpeelliset tiedot hakemuksesta tällaisen eh-
dokkaan kotivaltion asianomaiselle viran-
omaiselle.
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184 §

Vaaliasiamiesten ja vaalitarkkailijoiden
läsnäolo-oikeus

Vaalilautakunnan, kunnan keskusvaalilau-
takunnan 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 hei-
dän kutakin vaaliviranomaista varten erik-
seen kirjallisesti valtuuttamillaan henkilöillä
on oikeus olla läsnä.

Oikeusministeriö voi valtuuttaa kotimaisen
tai ulkomaisen vaalitarkkailijan koko maan
alueelle ja kunnan keskusvaalilautakunta
kunnan alueelle. Vaalitarkkailijalla on oikeus
olla läsnä silloin kun tässä laissa tarkoitettu
vaaliviranomainen suorittaa tehtäviään.

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-
nus pois. Tietojen massaluovutuksesta sääde-
tään erikseen.

189 §

Vaalipäivän ja määräpäivän siirtyminen

Jos vaalipäivä sattuu uudenvuodenaatoksi
tai -päiväksi, loppiaiseksi, vapunaatoksi tai
-päiväksi, helluntaipäiväksi, itsenäisyyspäi-
väksi, jouluaatoksi tai ensimmäiseksi tai toi-
seksi joulupäiväksi, vaalipäivän äänestys jär-
jestetään seuraavana sunnuntaina. Jos vaali-
päivä sattuu pääsiäispäiväksi tai pääsiäispäi-
vän jälkeiseksi sunnuntaiksi, vaalipäivän ää-
nestys järjestetään pääsiäispäivää edeltävänä
sunnuntaina. Europarlamenttivaalien vaali-
päivän määräytymiseen sovelletaan kuiten-
kin, mitä 160 §:n 2 momentissa säädetään.

Jos määräpäivä, joka on säädetty tai mää-
rätty muuta kuin vaalipäivän äänestystä, en-
nakkoäänestyksen aloittamista tai lopetta-
mista, vaaleja toimittamatta valittavien val-
tuutettujen valituksi julistamista tai vaalien
tuloksen vahvistamista varten, sattuu pyhä-
päiväksi tai arkilauantaiksi taikka juhannus-
tai jouluaatoksi, pidetään seuraavaa arkipäi-
vää määräpäivänä. Oikeusministeriöllä on
tarvittaessa oikeus siirtää tällainen määrä-
päivä 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.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2013.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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