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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muut-
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi vaalila-
kiin joukko pienehköjä teknisluonteisia tar-
kistuksia. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä heinäkuuta 2013. 

————— 
 
 
 
 
 
 
 

PERUSTELUT 

1  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

Vaalilain 15 §:n 1 momentin 2 kohtaa ja 
17 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että vaalitoimitsijat kotiäänestykseen 
määräisi kunnan keskusvaalilautakunta. Ko-
tiäänestyksen vaalitoimitsijaa koskeva sään-
tely yhtenäistettäisiin yleisen ennakkoäänes-
tyspaikan vaalitoimitsijaa koskevan säänte-
lyn kanssa. Nykyisin kotiäänestyksen vaali-
toimitsijana toimii keskusvaalilautakunnan 
puheenjohtajan määräämä, kunnanhallituk-
sen asettaman vaalitoimikunnan jäsen tai va-
rajäsen. Muutoksella pyritään tehostamaan 
kotiäänestysten järjestämistä. Ehdotus ei es-
täisi keskusvaalilautakuntaa nimeämästä teh-
tävään vaalitoimikunnan jäseniä tai varajäse-
niä. 

Vaalilain 16 §:n 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että äänestysalueen vaa-
lilautakunta voisi ottaa avustavaa henkilöstöä 
myös äänioikeusrekisterin ja muiden oike-
usministeriön tietojärjestelmien käyttämistä 
varten. Nykyisin avustavaa henkilöstöä voi-
daan ottaa pelkästään äänestyslippujen las-
kentaa varten. Avustavan henkilöstön tulisi 
toimia tehtävissään tarkasti vaalilautakunnan 
osoitusten mukaisesti. Vastuu niin äänestys-
lippujen alustavan laskennan suorittamisesta 
kuin äänioikeusrekisterin ja muiden tietojär-
jestelmien käytöstä olisi vaalilautakunnalla. 

Muilla oikeusministeriön tietojärjestelmillä 
tarkoitettaisiin lähinnä tuloslaskentajärjes-
telmää, jonka avulla voitaisiin välittää alus-
tavan ääntenlaskennan tulokset suoraan ää-
nestysalueelta keskitettyyn tuloslaskentajär-
jestelmään. 

Vaalilain 18 §:n 2 ja 4 momentissa olevaan 
luetteloon äänioikeusrekisteriin merkittävistä 
tiedoista ehdotetaan lisättäväksi väestötietie-
tojärjestelmästä ja varmennepalveluista anne-
tun lain (661/2009) mukainen turvakielto, jos 
sellainen on talletettu henkilön kohdalle vä-
estötietojärjestelmään. Ehdotus vastaisi vaa-
leissa jo noudatettavaa käytäntöä. 

Vaalilain 23 §:n 1 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi viittaus lain 19 §:n mukaisiin tie-
toihin. Pykälässä säädetään niistä äänioikeus-
rekisterin tiedoista, jotka kustakin äänioikeu-
tetusta ovat tarkastusta varten julkisesti näh-
tävillä maistraatissa. Näihin tietoihin lisättäi-
siin kunnallisvaaleissa ja europarlamenttivaa-
leissa äänioikeutetun osalta tieto kansalai-
suudesta, jollei äänioikeutettu ole Suomen 
kansalainen ja kunnallisvaalien osalta tieto 
ajasta, jona äänioikeutettu on asunut Suo-
messa, jollei hän ole Suomen, muun EU:n jä-
senvaltion, Islannin tai Norjan kansalainen. 
Pykälän 4 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että siinä viitattaisiin kumotun 
väestötietolain säännöksen sijasta vaalilain 
asianomaisiin säännöksiin. 
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Vaalilain 28 §:n 3 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi Väestörekisterikeskukselle oike-
us tarvittaessa poistaa lainvoimaisesta ääni-
oikeusrekisteristä ilmeisen virheellinen mer-
kintä siitä, että henkilö on merkitty äänioi-
keusrekisterissä äänioikeutta vailla olevaksi 
sen johdosta, että europarlamenttivaaleissa 
Väestörekisterikeskus on saanut Euroopan 
unionin muun jäsenvaltion viranomaiselta 
ilmoituksen, että äänioikeusrekisteriin otettu 
äänioikeutettu on otettu siinä valtiossa samo-
jen vaalien vaaliluetteloon. 

Euroopan unionin neuvoston direktiivin 
93/109/EY mukaan europarlamenttivaaleissa 
äänioikeutettu voi valita, äänestääkö hän ko-
tivaltiossaan vai asuinvaltiossaan. Jos hän 
äänestää asuinvaltiossaan, hänen on erikseen 
ilmoittauduttava asuinvaltionsa vaaliluette-
loon. Tämän jälkeen asuinvaltion viranomai-
nen lähettää äänestäjän kotivaltion vaalivi-
ranomaiselle tiedon vaaliluetteloon ottami-
sesta asuinvaltiossa. Tiedon perusteella koti-
valtion viranomainen poistaa henkilön koti-
valtion vaaliluettelosta, koska direktiivin 
mukaan kullakin henkilöllä voi olla vain yksi 
äänioikeus. Ilmoittautuminen asuinvaltion 
vaaliluetteloon on voimassa siihen asti kun-
nes henkilö peruu sen. 

Euroopan unionin 27 jäsenvaltion viran-
omaisten välinen tietojenvaihto ei aina suju 
ongelmitta. Käytännössä on esiintynyt esi-
merkiksi tapauksia, joissa toisessa jäsenvalti-
ossa joskus asunut mutta Suomeen takaisin 
muuttanut suomalainen äänioikeutettu on 
syystä tai toisesta jäänyt entisen asuinvalti-
onsa vaaliluetteloihin vastoin tahtoaan, jol-
loin hänet joudutaan poistamaan Suomen ää-
nioikeusrekisteristä entisestä asuinvaltiosta 
tulleen ilmoituksen perusteella ja jolloin 
henkilön tilanne on se, että hän asuu Suo-
messa, mutta hänellä ei ole äänioikeutta 
Suomen europarlamenttivaaleissa vaan enti-
sen asuinvaltionsa europarlamenttivaaleissa. 
Äänioikeutetulla itsellään on lähtökohtainen 
vastuu huolehtia siitä, että hän on kulloinkin 
haluamansa valtion vaaliluettelossa. Toisaal-
ta Väestörekisterikeskus tiedottaa tehokkaasti 
europarlamenttivaaleissa äänioikeuden mää-
räytymisestä. On oletettavaa, että useimmat 
ongelmatapaukset saadaan estettyä jo näillä 
toimenpiteillä. Ehdotettu muutos kuitenkin 
antaisi Väestörekisterikeskukselle mahdolli-

suuden toimia sellaisessa tilanteessa, jossa 
henkilö jäisi muutoin ilman tosiasiallista 
mahdollisuutta äänestää Suomen europarla-
menttivaaleissa. Jotta Väestörekisterikeskus 
voisi todeta sanotunlaisen merkinnän äänioi-
keusrekisterissä ilmeisen virheelliseksi tai 
sen perustuvan ilmeisen virheelliseen tietoon, 
se voisi tarvittaessa pyytää lisätietoja äänioi-
keutetulta itseltään ja/tai asiainomaisen muun 
jäsenvaltion viranomaiselta. 

Vaalilain 41 §:n 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että ehdokaslistojen yh-
distelmä laadittaisiin vaalipiirilautakunnissa 
ja kunnallisvaalien osalta kuntien keskusvaa-
lilautakunnissa torstaina 31. päivänä ennen 
vaalipäivää viimeistään kello 16 aloitettavas-
sa kokouksessa. Voimassa olevassa säännök-
sessä ei ole mainittu kellonaikaa, minkä joh-
dosta ehdokasasettelun vahvistus koko maan 
osalta saadaan selville vasta hyvin myöhään 
torstai-iltana, joskus jopa vasta seuraavana 
päivänä. Ehdotus parantaisi ehdokasasettelua 
koskevaa tietopalvelua. 

Vaalilain 41 §:n 4 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että puolueen tai yhteis-
listan ehdokkaiden tiedot sijoitetaan ehdokas-
listojen yhdistelmässä yhdelle tai useammalle 
palstalle ylhäältä alaspäin. Voimassa olevan 
sääntelyn mukaan ehdokkaat sijoitetaan yh-
distelmässä riveittäin vasemmalta oikealle, 
jos vähintään kahta palstaa käytetään. Saadun 
palautteen mukaan tämä on aiheuttanut joil-
lekin äänestäjille vaikeuksia löytää ehdokasta 
yhdistelmästä. 

Vaalilain 43 §:n 2 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että oikeusministeriön 
perustamaan valtakunnalliseen ehdokasrekis-
teriin merkittäisiin jokaisesta ehdokkaasta 
ehdokaslistojen yhdistelmään otettujen tieto-
jen ja henkilötunnuksen lisäksi hänen ikänsä 
vaalipäivänä täysinä ikävuosina ilmaistuna. 
Lisäksi pykälän 4 momenttiin ehdotetaan 
tehtäväksi tekninen täsmennys. Ehdotuksilla 
parannetaan ja selkeytetään vaaleja koskeva 
tietopalvelua. 

Vaalilain 48 §:n 1 momentin 1 kohtaa eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että kotimaan 
yleinen ennakkoäänestyspaikka voisi olla 
avoinna lauantaina ja sunnuntaina kello 9:n 
ja kello 18:n välisenä aikana. Tämä antaisi 
kunnille mahdollisuuden lisätä ennakkoää-
nestysaikaa kumpanakin päivänä kolmella 
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tunnilla. Pykälän 2 momentissa olevaan luet-
teloon niistä juhla- tai pyhäpäivistä, jolloin 
ennakkoäänestystä ei toimiteta, ehdotetaan 
lisättäväksi helatorstai. 

Vaalilain 59 §:n 2 momenttiin ehdotetaan 
tehtäväksi tekninen, nykytilaa vastaava täs-
mennys. Jos ennakkoäänestyksen lähetekir-
jeenä käytetään erillisistä lähetekirjelomaket-
ta tai kotiäänestyksen lähetekirjelomaketta, 
johon ei tehdä lähetekirjeen kuittausmerkin-
tää, siihen merkittäisiin äänestäjän täydelli-
sen nimen lisäksi hänen henkilötunnuksensa 
tai, jos se ei olisi äänestystilanteessa saata-
vissa, hänen syntymäaikansa sekä nykyinen 
osoitteensa. Vaalilain 50 §:n 2 momentin 
mukaan lähetekirjeenä voidaan käyttää myös 
ilmoituskorttia, jonka tietosisällöstä sääde-
tään 21 §:ssä. 

Vaalilain 71 §:n 2 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi maininta siitä, että jos vaaliluette-
loon otetun henkilön kohdalle äänioikeusre-
kisteriin on merkitty tieto väestötietojärjes-
telmään talletetusta turvakiellosta, myös vaa-
liluetteloon tulostettaisiin merkintä siitä. Py-
kälän 4 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
maininta siitä, että vaaliluetteloiden tiedot ei-
vät olisi julkisia vaalitoimituksen päättymi-
sen jälkeenkään niiden henkilöiden osalta, 
joiden kohdalle on merkitty turvakielto. 

Vaalilain 76 §:n 2 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi, että vaalipäivän äänestyksessä 
äänestysmerkintä voitaisiin tehdä muuallakin 
kuin äänestyskopissa silloin, jos merkinnän 
tekemisestä äänestyskopissa aiheutuisi äänes-
täjälle kohtuutonta haittaa. Tämä tarkoittaisi 
sellaisia tilanteita, joissa äänestyspaikka ei 
ole esteetön esimerkiksi vammaisille tai hy-
vin heikkokuntoisille äänestäjille. 

Vaalilain 87 §:n 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että vaalipäivän äänten 
tarkastuslaskenta vaalipiirilautakunnassa tai 
kunnallisvaaleissa kunnan keskusvaalilauta-
kunnassa aloitettaisiin vaalipäivää seuraava-
na maanantaina viimeistään kello 12. Voi-
massa olevan lain mukaan tarkastuslaskenta 
täytyy aloittaa aina kello 9. Ehdotus antaisi 
vaalipiirilautakunnalle tai keskusvaalilauta-
kunnalle mahdollisuuden aloittaa tarkastus-
laskenta maanantaina nykyistä myöhemmin, 
jos esimerkiksi laskettavia äänestyslippuja on 
vähän ja laskenta kuitenkin saadaan valmiik-
si hyvissä ajoi ennen tuloksen vahvistamista. 

Vaalilain 94 §:n 1 momenttia ja 95 §:n 
1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että vaalien tuloksen vahvistamiskokous aloi-
tettaisiin vaalipiirilautakunnassa tai kunnal-
lisvaaleissa kunnan keskusvaalilautakunnassa 
keskiviikkona 3. päivänä vaalipäivän jälkeen 
viimeistään kello 18. Voimassa olevan lain 
mukaan kokous aloitetaan keskiviikkona aina 
kello 18. Ehdotus antaisi vaalipiirilautakun-
nalle tai keskusvaalilautakunnalle mahdolli-
suuden aloittaa kokous keskiviikkona aiem-
minkin kuin kello 18. 

Vaalilain 120 §:n 4 momenttiin, 124 §:n 
2 momenttiin, 131 §:n 4 momenttiin, 153 §:n 
1 momenttiin, 155 §:n 2 momenttiin, 170 §:n 
4 momenttiin ja 174 §:n 2 momenttiin ehdo-
tetaan lisättäväksi maininta, että puolueen ja 
valitsijayhdistyksen ehdokashakemuksessa 
mainittaisiin myös vaaliasiamiehen henkilö-
tunnus, jota tarvitaan vaalitietojärjestelmän 
ehdokasrekisterissä muun muassa siksi, että 
sen avulla voidaan tarkistaa, että henkilö 
toimii vain yhden ehdokasasettajan vaa-
liasiamiehenä. 

Vaalilain 135 § ehdotetaan muutettavaksi 
siten, että Suomen säädöskokoelmassa jul-
kaistavan tiedonannon presidentinvaalin eh-
dokkaista laatisi ja julkaisisi oikeusministeri-
ön sijasta Helsingin vaalipiirilautakunta, joka 
myös vahvistaa presidentinvaalin ehdo-
kasasettelun. 

Vaalilain 150 §:n 1 momenttiin ehdotetaan 
tehtäväksi muutos koskien valitsijayhdistyk-
sen perustajajäsenten lukumäärää kaikkein 
pienimmissä kunnissa. Voimassa olevan lain 
mukaan oikeusministeriö antaa kunnallisvaa-
livuoden toukokuun loppuun mennessä Suo-
men säädöskokoelmassa julkaistavan päätök-
sen niistä kunnista, joissa valitsijayhdistyk-
sen voi perustaa pienempikin määrä kunnan 
äänioikeutettuja asukkaita kuin 10, kuitenkin 
vähintään kolme. Päätöksen valmistelua var-
ten oikeusministeriö pyytää aluehallintovi-
rastoilta ehdotuksia tällaisiksi kunniksi. 
Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa tällaisia 
kuntia oli yhteensä 15, joskin vain kolmessa 
niistä valitsijayhdistykset asettivat ehdokkai-
ta. Menettelyä ehdotetaan nyt yksinkertaistet-
tavaksi siten, että valitsijayhdistyksen voisi 
perustaa vähintään kolme äänioikeutettua 
kunnan asukasta niissä kunnissa, joiden asu-
kasluku on enintään 1500 ja vähintään viisi 
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äänioikeutettua kunnan asukasta niissä kun-
nissa, joiden asukasluku on yli 1500, mutta 
enintään 2000. Vuoden 2013 tammikuun vä-
estötilastojen mukaisten asukaslukujen pe-
rusteella ensin mainittuun ryhmään kuuluisi 
14 ja jälkimmäiseen 17 kuntaa. 

Vaalilain 172 §:n 1 momenttia, 174 §:n 
1 momenttia ja 177 §:ää ehdotetaan muutet-
tavaksi vastaamaan 20.12.2012 annettua eu-
roparlamenttivaalidirektiivin muutosta (Neu-
voston direktiivi 2013/1/EU, direktiivin 
93/109/EY muuttamisesta niille unionin kan-
salaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta 
eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parla-
mentin vaaleissa kuuluvaa vaalikelpoisuutta 
koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osal-
ta). Puolueen ja valitsijayhdistyksen ehdo-
kashakemukseen europarlamenttivaaleissa 
tulisi liittää kunkin sellaisen ehdokkaan, joka 
on Euroopan unionin muun jäsenvaltion kan-
salainen, antama vakuutus siitä, ettei hän ole 
menettänyt kotivaltiossaan vaalikelpoisuut-
taan europarlamenttivaaleissa. Voimassa ole-
van sääntelyn mukaan tällaisen ehdokkaan 
osalta ehdokashakemukseen tulee liittää hä-
nen kotivaltionsa antama todistus asiasta. 
Vaalilain 164 §:n 1 momentin mukaan Suo-
messa äänioikeutettu Euroopan unionin 
muun jäsenvaltion kansalainen on vaalikel-
poinen Suomessa toimitettavissa europarla-
menttivaaleissa, jollei hän ole menettänyt 
vaalikelpoisuuttaan europarlamenttivaaleissa 
kotivaltiossaan. Vakuutuksen lisäksi ehdok-
kaan olisi annettava ehdokashakemukseen 
liitettäväksi 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. 

Europarlamenttivaalien ehdokashakemuk-
set käsittelevä Helsingin vaalipiirilautakunta 
toimittaisi viipymättä tiedon edellä sanotusta 
ehdokashakemuksesta ja vakuutuksesta Vä-
estörekisterikeskukselle, joka puolestaan 
toimittaisi sen viipymättä ehdokkaan kotival-
tion asianomaiselle viranomaiselle. Direktii-
vin mukaan kotivaltion viranomaisen tulisi 
viiden työpäivän kuluessa ilmoittaa asuinval-
tion viranomaiselle (Väestörekisterikeskuk-
selle) vaalikelpoisuuden arvioimisen kannal-
ta tarpeelliset tiedot, käytännössä siis tieto 

siitä, pitääkö ehdokkaan antama vakuutus 
paikkaansa. Väestörekisterikeskus toimittaisi 
kotivaltiosta saamansa tiedot edelleen viipy-
mättä Helsingin vaalipiirilautakunnalle. Jos 
Väestörekisterikeskus ei saisi tietoja asuin-
valtiosta kyseisen viiden päivän aikana tai 
ennen kuin ehdokaslistojen yhdistelmä Suo-
messa vahvistetaan, ehdokasta pidettäisiin 
silti vaalikelpoisena. Mikäli ehdokaslistojen 
yhdistelmän vahvistamisen (31. päivänä en-
nen vaalipäivää) jälkeen kotivaltiosta saapui-
si tieto, jonka mukaan ehdokas on siellä me-
nettänyt vaalikelpoisuutensa europarlament-
tivaaleissa ja hänen vakuutuksensa on siis 
virheellinen, Helsingin vaalipiirilautakunta 
soveltaisi vaalien tulosta vahvistaessaan 
voimassa olevan vaalilain 88 §:n 2 moment-
tia, jonka mukaan jos ehdokas ei ole vaali-
kelpoinen, tulevat ehdokkaan saamat äänet 
sen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan hy-
väksi, johon hän kuuluu. 

Direktiivissä edellytettynä Suomen kansa-
laisten vaalikelpoisuustietojen antajana mui-
hin jäsenvaltioihin päin toimisi Väestörekis-
terikeskus. 

Vaalilain 184 §:ään ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 2 momentti, jossa säädettäisiin kotimais-
ten ja ulkomaisten vaalitarkkailijoiden oi-
keudesta olla läsnä silloin kun vaaliviran-
omainen suorittaa tehtäviään. Vastaavasti 
pykälän 1 momentin lopusta poistettaisiin 
vaalitarkkailua koskeva nykyinen sääntely. 
Ehdotus perustuu Euroopan Turvallisuus- ja 
yhteistyöjärjestön (ETYJ) Suomen vuoden 
2011 eduskuntavaaleihin tekemän arviointi-
mission loppuraporttiin (21.7.2011), jossa 
muun muassa suositeltiin, että Suomen tulisi 
säätää sekä kansainvälisille että kotimaisille 
vaalitarkkailijoille nykyistä laajempi oikeus 
olla läsnä vaalitoimituksen kaikissa vaiheis-
sa. Voimassa olevan sääntelyn mukaan oike-
usministeriön valtuuttamalla henkilöllä on 
oikeus olla läsnä vain vaaliviranomaisten ko-
kouksissa. Pykälässä ehdotetaan myös, että 
vaalitarkkailijoita voisivat valtuuttaa eli ak-
kreditoida sekä oikeusministeriö (koko maan 
osalta) että kunnan keskusvaalilautakunta 
(asianomaisen kunnan osalta). 

Vaalilain 187 §:ää ehdotetaan muutettavak-
si vastaamaan muualla vaalilaissa olevaa 
sääntelyä siitä, että rekistereissä tai asiakir-
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joissa olevat tiedot ovat julkisia henkilötun-
nuksia lukuun ottamatta. 

Vaalilain 189 §:n 1 momenttiin ehdotetaan 
tehtäväksi tarkennus, jonka mukaan europar-
lamenttivaalien vaalipäivän määräytymiseen 
sovellettaisiin 160 §:n 2 momentin sääntelyä 
silloinkin kun vaalipäiväksi sattuisi joku täs-
sä pykälässä luetelluista pyhäpäivistä. 

 
2  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei ole taloudellisia tai yhteis-
kunnallisia vaikutuksia. 

 
3  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä. 
Esityksestä pyydettiin ja saatiin kommentit 
Helsingin vaalipiirilautakunnan puheenjohta-
jalta ja sihteeriltä, Helsingin, Espoon, Van-

taan ja Kauniaisten keskusvaalilautakuntien 
sihteereiltä, Väestörekisterikeskukselta sekä 
ministeri Lauri Tarastilta. Esityksestä pyy-
dettiin kommentit myös eduskunnassa edus-
tettuina olevilta puolueilta, joista kommentit 
saatiin Suomen Sosialidemokraattinen Puo-
lue r.p:ltä, Kansallinen Kokoomus r.p:ltä, 
Vihreä liitto r.p:ltä ja Vasemmistoliitto 
r.p:ltä. Saaduissa kommenteissa esitystä kan-
natettiin. 

 
 

4  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päi-
vänä heinäkuuta 2013. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 
 
 
 
 
 
 

Laki 

vaalilain muuttamisesta 

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, vara-
puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kui-
tenkin 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 asianomaises-
sa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa 
ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin mer-
kittyjä puolueita. Kunnallisvaaleissa jäsenten 
ja varajäsenten tulee kuitenkin vastaavasti 
edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaa-
leissa 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 keskus-
vaalilautakunnalle. 

 
 

16 § 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan työs-
kentely 

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-
lintosäännön määräyksiä pöytäkirjan laatimi-
sesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämises-
tä, asian jatkokokoukseen siirtämisestä, kun-
nanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan 
läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa, vi-
ranhaltijaesittelystä, oikeudesta ottaa asia 
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ylemmän toimielimen käsiteltäväksi eikä 
kunnan taloudesta. 

 
17 § 

Vaalitoimitsijat 

Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä 
ennakkoäänestyspaikassa, Suomen edustus-
tossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiää-
nestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kus-
sakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestys-
paikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimit-
sijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa 
vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi 
tai useampia. 

Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennak-
koäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen 
määrää kunnan keskusvaalilautakunta. Muu-
toin 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 yk-
si 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 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 kotikun-

ta on; 
10) rekisteriin ottamisen päivämäärä; 
11) väestötietojärjestelmästä ja varmenne-

palveluista annetun lain (661/2009) 36 §:ssä 
tarkoitettu turvakielto. 

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 käyttänyt 
äänioikeuttaan; 

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

Europarlamenttivaaleissa Suomessa ääni-
oikeutettu Euroopan unionin muun jäsenval-
tion kansalainen otetaan europarlamenttivaa-
lien äänioikeusrekisteriin, jos hän on kirjalli-
sesti ilmoittanut haluavansa käyttää äänioi-
keuttaan europarlamenttivaaleissa Suomessa. 
Lisäksi edellytetään, että hän ei ole, jos hä-
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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 momen-
tin sekä 19 §:n nojalla merkityt  tiedot lukuun 
ottamatta henkilötunnuksia ovat tarkastusta 
varten nähtävillä maistraateissa tai puhelimit-
se maksutta saatavissa niistä ja, sen mukaan 
kuin Väestörekisterikeskus määrää, myös 
muissa paikoissa arkipäivinä virka-aikana 41. 
päivästä ennen vaalipäivää. 

Maistraatit voivat antaa äänioikeusrekiste-
ristä otteita. Ote annetaan maksutta sille, jos-
ta otteessa on tietoja, ja tässä laissa tarkoite-
tulle 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 tar-
kastusta varten nähtävinä vain 18 §:n 2 mo-
mentin 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 lainvoimaisek-
si antanut päätöstä sille tehtyyn valitukseen. 

Jos joku on ilmeisen virheellisesti 26 §:n 
1 tai 5 momentin nojalla merkitty äänioikeus-
rekisterissä äänioikeutta vailla olevaksi, Vä-
estörekisterikeskus voi poistaa merkinnän 
lainvoimaisesta 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, mi-
tä 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 puoluei-
den ehdokaslistat ryhmiteltyinä vasemmalta 
oikealle, sitten yhteislistat vastaavalla tavalla 
ryhmiteltyinä ja lopuksi yhteislistaan kuulu-
mattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat 
aakkosjärjestyksessä allekkain. Ehdokkaille 
annetaan 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 eh-
dokaslistojen 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 ylhääl-
tä alaspäin. Yhteislistaan kuulumattomien 
ehdokkaiden tiedot merkitään äärimmäiseksi 
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oikealle allekkain numerojärjestyksessä ero-
tettuina selvästi toisistaan. 

Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdis-
telmään numero, nimi ja arvo, ammatti tai 
toimi 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 
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 ehdokasrekiste-
ri). 

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 sii-
tä, että tulostetta toimitetaan tarpeellinen 
määrä kuntien keskusvaalilautakunnille, vaa-
litoimikunnille ja kotimaan ennakkoäänes-
tyspaikkojen vaalitoimitsijoille sekä ulkoasi-
ainministeriölle jaettavaksi edelleen ennak-
koäänestyspaikkoina oleviin Suomen edus-
tustoihin ja suomalaisiin laivoihin. 

 
 

48 § 

Ennakkoäänestysajat 

Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoää-
nestyksen ajanjaksona: 

1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspai-
kassa kunnanhallituksen päätöksellä määrät-
tynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin en-
nen 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 yhtenä 
päivänä laivan päällikön määrääminä aikoi-
na; 

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

Sen lisäksi, mitä 1 momentin 1 kohdassa 
säädetään, ennakkoäänestystä ei toimiteta 
uudenvuodenaattona tai -päivänä, loppiaise-
na, ensimmäisenä pääsiäispäivänä, vapunaat-
tona tai -päivänä, helatorstaina, helluntaipäi-
vänä, juhannusaattona tai -päivänä, itsenäi-
syyspäivänä, jouluaattona eikä ensimmäisenä 
tai toisena joulupäivänä. 

Äänioikeutettu, joka 1 momentissa tarkoi-
tettuna aikana on saapunut asianomaiseen 
ennakkoäänestyspaikkaan, mutta ei ole voi-
nut käyttää äänioikeuttaan vielä tuona aikana, 
saa äänestää sanotun ajan päätyttyäkin. 
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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 nykyi-
nen osoite, jos lähetekirjeenä käytetään eril-
listä lähetekirjelomaketta tai kotiäänestyksen 
lähetekirjelomaketta, johon ei tehdä lähete-
kirjeen 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 ra-
joittunut, 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 europarla-
menttivaaleissa vaalipiiri ja kaikissa vaaleis-
sa kunta ja äänestysalue sekä jokaisesta hen-
kilöstä hänen täydellinen nimensä ja henkilö-
tunnuksensa. Jos äänioikeusrekisteriin on 
merkitty henkilön kohdalle 18 §:n 2 momen-
tin 11 kohdassa tai 4 momentin 5 kohdassa 
tarkoitettu tieto turvakiellosta, myös vaali-
luetteloon tulostetaan merkintä siitä. 

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

Kunnan keskusvaalilautakunnan on huo-
lehdittava siitä, että vaaliluettelot ovat ennen 
vaalipäivän äänestyksen alkamista vaalilau-
takuntien käytettävissä. Vaaliluettelot eivät 
ole julkisia, ennen kuin vaalipäivän äänestys 
on päättynyt. Jos presidentinvaalissa toimite-
taan toinen vaali, ensimmäisen vaalin vaali-
luettelot ovat julkisia vasta toisen vaalin vaa-
lipäivän äänestyksen päätyttyä. Vaaliluette-
lon tiedot eivät kuitenkaan ole julkisia niiden 
henkilöiden osalta, joiden kohdalle on tulos-
tettu 2 momentissa tarkoitettu merkintä tur-
vakiellosta. 

 
 

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 
tai, jos se ei ole mahdollista ilman äänestäjäl-
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le aiheutuvaa kohtuutonta haittaa, muutoin 
siten, että vaalisalaisuus säilyy. 

 
87 § 

Äänten tarkastuslaskenta 

Vaalipäivää seuraavana maanantaina vii-
meistään kello 12 on ryhdyttävä tarkasta-
maan vaalipäivän äänestyksessä annettuja 
äänestyslippuja sekä vaalilautakuntien ja 
82 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kuntien 
keskusvaalilautakuntien laskelmia. Tarkas-
tuslaskennassa on päätettävä, mitkä äänestys-
liput luetaan ehdokkaiden hyväksi ja mitkä 
jätetään mitättöminä 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 vaali-
en tulos valitusosoituksineen tiedoksipanolla 
lautakunnassa ja ilmoitettava tiedoksipanos-
saan myös, kuka on kunkin valitun varaedus-
taja, sekä laadittava viipymättä kullekin vali-
tulle valtakirja ja toimitettava valtakirjat vii-
pymättä 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 ää-
nimäärät 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 
kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 
seitsemän päivän ajaksi; 

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

3) annettava tieto vaalien tuloksesta oike-
usministeriölle sen määräämällä tavalla. 

 
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 vaali-
asiamies ei saa olla puolueen vaaliasiamie-
henä eikä muun yhteislistan vaaliasiamiehenä 
kuin mihin hänen valitsijayhdistyksensä kuu-
luu eikä toisen valitsijayhdistyksen vaali-
asiamiehenä. 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 puolu-
een, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamiehestä, on soveltuvin osin voimassa 
hänen varamiehestään. 

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

3) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja. 
Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on 

päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake-
mus, merkittävä siihen henkilötunnuksensa 
sekä vakuutettava siinä, että ehdokas on vaa-
likelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäse-
net ovat itse allekirjoittaneet perustamisasia-
kirjan. 

 
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 ei-
kä 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 puolu-
een tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehes-
tä, on soveltuvin osin voimassa hänen vara-
miehestään. 

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 1500, saa va-
litsijayhdistyksen kuitenkin perustaa vähin-
tään kolme äänioikeutettua kunnan asukasta 
ja kunnassa, jonka asukasluku on yli 1500, 
mutta enintään 2000, saa valitsijayhdistyksen 
perustaa vähintään viisi äänioikeutettua kun-
nan 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-
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 jäse-
nenä kahdessa tai useammassa valitsijayhdis-
tyksessä, kunnan keskusvaalilautakunnan on 
poistettava hänen nimensä kaikista perusta-
misasiakirjoista. 
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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, ammat-
ti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen; 
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 kunnas-
sa; ja 

4) puoluetta edustavan yhdistyksen antama 
ilmoitus puolueen vaaliasiamiehen ja hänen 
varamiehensä nimestä, henkilötunnuksesta 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 vaalikelpoi-
sia. 

 
 

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, merkittävä siihen henkilötunnuksensa 
sekä vakuutettava siinä, että ehdokas on vaa-
likelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäse-
net ovat itse allekirjoittaneet perustamisasia-
kirjan. 

 
 
 
 

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 vaali-
asiamies ei saa olla puolueen vaaliasiamie-
henä eikä muun yhteislistan vaaliasiamiehenä 
kuin mihin hänen valitsijayhdistyksensä kuu-
luu 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 puolu-
een, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamiehestä, on soveltuvin osin voimassa 
hänen varamiehestään. 

Puolueen on viimeistään 48. päivänä ennen 
vaalipäivää ilmoitettava Helsingin vaalipiiri-
lautakunnalle puolueen vaaliasiamiehen ja 
hänen varamiehensä nimi, henkilötunnus ja 
yhteystiedot. 
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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, ammat-
ti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen 
sekä kotikunta; Etunimen rinnalla tai sen si-
jasta 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 anta-
ma vakuutus, ettei hän ole suostunut ehdok-
kaaksi samoissa vaaleissa muussa Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa eikä menettänyt vaali-
kelpoisuuttaan europarlamenttivaaleissa ko-
tivaltiossaan sekä ilmoitus siitä, minkä jäsen-
valtion kansalainen hän on, missä vaalipiiris-
sä tai kunnassa hänet viimeksi on kotivaltios-
saan otettu europarlamenttivaalien vaaliluet-
teloon ja mikä oli hänen viimeinen osoitteen-
sa kotivaltiossaan. 

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

 
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 parla-
mentin jäsenen toimi sekä vakuutus, ettei hän 
ole samoissa vaaleissa suostunut puolueen 
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 kotival-
tiossaan sekä ilmoitus siitä, minkä jäsenvalti-
on kansalainen hän on, missä vaalipiirissä tai 
kunnassa hänet viimeksi on kotivaltiossaan 
otettu europarlamenttivaalien vaaliluetteloon 
ja mikä oli hänen viimeinen osoitteensa koti-
valtiossaan; 

4) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja. 
Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on 

päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake-
mus, merkittävä siihen henkilötunnuksensa 
sekä vakuutettava siinä, että ehdokas on vaa-
likelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäse-
net ovat itse allekirjoittaneet perustamisasia-
kirjan. 

 
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. 

 
184 § 

Vaaliasiamiesten ja vaalitarkkailijoiden läs-
näolo-oikeus 

Vaalilautakunnan, kunnan keskusvaalilau-
takunnan ja vaalipiirilautakunnan kokouksis-
sa, jotka pidetään ehdokkaiden numeroiden 
määräämistä, äänestyslippujen järjestämistä 
tai laskemista taikka vaalien tuloksen mää-
räämistä varten, puolueiden ja yhteislistojen 
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sekä yhteislistaan kuulumattomien valitsi-
jayhdistysten vaaliasiamiehillä taikka heidän 
kutakin vaaliviranomaista varten erikseen 
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 lopettamis-
ta, vaaleja toimittamatta valittavien valtuutet-
tujen valituksi julistamista tai vaalien tulok-
sen vahvistamista varten, sattuu pyhäpäiväksi 
tai arkilauantaiksi taikka juhannus- tai joulu-
aatoksi, pidetään seuraavaa arkipäivää mää-
räpäivänä. Oikeusministeriöllä on tarvittaessa 
oikeus siirtää tällainen määräpäivä lähinnä 
soveliaaksi päiväksi, jos vaalit on valituksen 
johdosta määrätty uusittaviksi tai jos on mää-
rätty toimitettaviksi uudet eduskuntavaalit tai 
valtuutettujen täydennysvaalit taikka jos pre-
sidentinvaali on määrätty aloitettavaksi uu-
delleen tai valtuutettujen vaalit toimitettavik-
si uutena aikana. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 

20  . 
————— 

 
Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2013 

 
 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 
 
 
 
 

Laki 

vaalilain muuttamisesta 

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: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

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 ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi 
vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu pu-
heenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu 
jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joi-
ta on kuitenkin oltava vähintään kolme. 

Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan 
jäsenten että niiden varajäsenten tulee mah-
dollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa 
vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa 
ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin mer-
kittyjä puolueita. Kunnallisvaaleissa jäsenten 
ja varajäsenten tulee kuitenkin vastaavasti 
edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleis-
sa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 
Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimi-
kunnan varajäsenet laitoksissa toimitettavaa 
ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen 

15 § 

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen 
vaaleja asetettava: 

1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilau-
takunta, johon kuuluu puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kui-
tenkin 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 asianomaises-
sa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa 
ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin mer-
kittyjä puolueita. Kunnallisvaaleissa jäsenten 
ja varajäsenten tulee kuitenkin vastaavasti 
edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaa-
leissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryh-
miä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaali-
toimikunnan varajäsenet laitoksissa toimitet-
tavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava 
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järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. 
Vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi ol-
la vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäse-
nenä. 

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

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 keskus-
vaalilautakunnalle. 
 

 
16 § 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan työs-
kentely 

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat 
päätösvaltaisia kolmijäsenisinä. 

Vaalilautakunta nimeää vaalipäivän äänes-
tystä varten yhden tai useamman vaaliavusta-
jan. 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 hallin-
tosäännön määräyksiä pöytäkirjan laatimises-
ta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämisestä, 
asian jatkokokoukseen siirtämisestä, kunnan-
hallituksen edustajan ja kunnanjohtajan läs-
näolo- ja puheoikeudesta kokouksissa, viran-
haltijaesittelystä, oikeudesta ottaa asia ylem-
män toimielimen käsiteltäväksi eikä kunnan 
taloudesta. 
 

16 § 

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan työs-
kentely 

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 tarkoitet-
tua äänioikeusrekisterin ja muiden oikeusmi-
nisteriön tietojärjestelmien käyttämistä var-
ten. 

Vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan ei 
sovelleta kuntalain 50 §:ssä tarkoitetun hal-
lintosäännön määräyksiä pöytäkirjan laatimi-
sesta, tarkastamisesta ja nähtävänä pitämises-
tä, asian jatkokokoukseen siirtämisestä, kun-
nanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan 
läsnäolo- ja puheoikeudesta kokouksissa, vi-
ranhaltijaesittelystä, oikeudesta ottaa asia 
ylemmän toimielimen käsiteltäväksi eikä 
kunnan taloudesta. 
 

 
17 § 

Vaalitoimitsijat 

Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä 
ennakkoäänestyspaikassa, Suomen edustus-
tossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiää-
nestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kus-
sakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestys-
paikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimitsi-
jaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa 
vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi tai 
useampia. 

Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennak-

17 §

Vaalitoimitsijat 

Ennakkoäänestyksestä kotimaan yleisessä 
ennakkoäänestyspaikassa, Suomen edustus-
tossa ja suomalaisessa laivassa sekä kotiää-
nestyksestä huolehtivat vaalitoimitsijat. Kus-
sakin kotimaan yleisessä ennakkoäänestys-
paikassa on oltava ainakin kaksi vaalitoimit-
sijaa. Muissakin ennakkoäänestyspaikoissa 
vaalitoimitsijoita voi tarvittaessa olla kaksi 
tai useampia. 

Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennak-
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koäänestyspaikkaan määrää kunnan keskus-
vaalilautakunta. Muutoin vaalitoimitsijoina 
ovat: 

1) Suomen edustustossa sen päällikkö tai 
hänen nimeämänsä henkilö; 

2) suomalaisessa laivassa sen päällikkö tai 
hänen määräämänsä laivassa palveleva henki-
lö; 

3) kotiäänestyksessä kunnan keskusvaali-
lautakunnan puheenjohtajan määräämä vaa-
litoimikunnan jäsen tai varajäsen. 

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 saapuvil-
la yksi vaalitoimitsija. Kunkin yksittäisen ko-
tiäänestyksen toimittamisesta huolehtii yksi 
vaalitoimitsija. 

Asianomaisissa vaaleissa ehdokkaana oleva 
henkilö ei voi olla vaalitoimitsijana. 
 

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 yk-
si 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 Suo-

messa; 
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 kotikun-

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 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 kotikun-
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ta 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 Suomen 
alueeseen, merkitään sen sijasta Helsingin 
kaupunki. Äänioikeutettu kuuluu tällöin val-
tuuston 8 §:n 1 momentin nojalla niitä äänioi-
keutettuja varten määräämään äänestysaluee-
seen, joita ei ole väestötietojärjestelmässä 
merkitty minkään kiinteistön kohdalle. 

Äänioikeusrekisterin perustamisen jälkeen 
äänioikeutetun kohdalle rekisteriin merkitään: 
 

1) kuolintieto, jos äänioikeutettu on kuollut; 
 

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

3) tiedot mahdollisesta oikaisuvaatimukses-
ta ja siihen annetuista päätöksistä; 

4) tieto siitä, onko äänioikeutettu käyttänyt 
äänioikeuttaan. 
 
 
 
 

Europarlamenttivaaleissa Suomessa äänioi-
keutettu Euroopan unionin muun jäsenvaltion 
kansalainen otetaan europarlamenttivaalien 
äänioikeusrekisteriin, jos hän on kirjallisesti 
ilmoittanut haluavansa käyttää äänioikeuttaan 
europarlamenttivaaleissa Suomessa. Lisäksi 
edellytetään, että hän ei ole, jos hänellä ilmoi-
tuksen jälkeen on ollut jatkuvasti kotikunta 
Suomessa, peruuttanut ilmoitustaan. Ilmoitus 
ja sen peruutus on tehtävä maistraatille vii-
meistään 80. päivänä ennen vaalipäivää en-
nen kello 16. 
 

ta on; 
10) rekisteriin ottamisen päivämäärä; 
11) väestötietojärjestelmästä ja varmenne-

palveluista annetun lain (661/2009) 36 §:ssä 
tarkoitettu turvakielto. 

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 oikaisuvaatimukses-
ta ja siihen annetuista päätöksistä; 

4) tieto siitä, onko äänioikeutettu käyttänyt 
äänioikeuttaan; 

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

Europarlamenttivaaleissa Suomessa ääni-
oikeutettu Euroopan unionin muun jäsenval-
tion kansalainen otetaan europarlamenttivaa-
lien 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. 
 

 
23 § 

Äänioikeusrekisterin tietojen tarkastaminen 

Äänioikeusrekisterin 18 §:n 2 ja 3 momen-
tissa tarkoitetut tiedot lukuun ottamatta henki-

23 § 

Äänioikeusrekisterin tietojen tarkastaminen 

Äänioikeusrekisteriin 18 §:n 2 ja 3 momen-
tin sekä 19 §:n nojalla merkityt  tiedot lu-
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lötunnuksia ovat tarkastusta varten nähtävillä 
maistraateissa tai puhelimitse maksutta saata-
vissa niistä ja, sen mukaan kuin Väestörekis-
terikeskus määrää, myös muissa paikoissa ar-
kipäivinä virka-aikana 41. päivästä ennen 
vaalipäivää. 

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

Väestörekisterikeskus tiedottaa virallisessa 
lehdessä ja muulla sopivaksi katsomallaan ta-
valla äänioikeusrekisterin tietojen saatavilla-
pidosta sekä siitä, miten oikaisuvaatimus teh-
dään. 

Jos maistraatti on määrännyt väestötietolain 
(507/1993) 25 §:n 4 momentissa tarkoitetun 
henkilötietoja koskevan luovutuskiellon, ää-
nioikeusrekisterissä olevista henkilötiedoista 
voidaan pitää tarkastusta varten nähtävinä 
vain tämän lain 18 §:n 2 momentin 2, 7 ja 
10 kohdassa tarkoitetut tiedot. 
 

kuun ottamatta henkilötunnuksia ovat tarkas-
tusta varten nähtävillä maistraateissa tai pu-
helimitse maksutta saatavissa niistä ja, sen 
mukaan kuin Väestörekisterikeskus määrää, 
myös muissa paikoissa arkipäivinä virka-
aikana 41. päivästä ennen vaalipäivää. 

Maistraatit voivat antaa äänioikeusrekiste-
ristä otteita. Ote annetaan maksutta sille, jos-
ta otteessa on tietoja, ja tässä laissa tarkoite-
tulle viranomaiselle. 

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

Jos äänioikeusrekisteriin on merkitty henki-
lön kohdalle 18 §:n 2 momentin 11 kohdassa 
tai 4 momentin 5 kohdassa tarkoitettu tieto 
turvakiellosta, äänioikeusrekisterissä olevista 
henkilötiedoista voidaan pitää tarkastusta 
varten nähtävinä vain 18 §:n 2 momentin 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 lainvoimaisek-
si antanut päätöstä sille tehtyyn valitukseen. 

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

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 lainvoimaisek-
si antanut päätöstä sille tehtyyn valitukseen. 

Jos joku on ilmeisen virheellisesti 26 §:n 
1 tai 5 momentin nojalla merkitty äänioi-
keusrekisterissä äänioikeutta vailla olevaksi, 
Väestörekisterikeskus voi poistaa merkinnän 
lainvoimaisesta 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. 
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41 § 

Ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen 

Ehdokashakemukset käsittelevän viran-
omaisen on laadittava 31. päivänä ennen vaa-
lipäivää pidettävässä kokouksessaan ehdokas-
listojen yhdistelmä, jossa on samalle puolelle 
lehteä painettuna: 

1) yhteinen otsikko sen selvittämiseksi, mi-
tä vaaleja varten yhdistelmä on laadittu; sekä 

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

Vaaliliittoon kuulumattomien ja vaaliliiton 
muodostaneiden puolueiden ehdokaslistat se-
kä yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomi-
en valitsijayhdistysten ehdokaslistat sijoite-
taan 37 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun 
järjestykseen siten, että ensin ovat puolueiden 
ehdokaslistat ryhmiteltyinä vasemmalta oike-
alle, sitten yhteislistat vastaavalla tavalla 
ryhmiteltyinä ja lopuksi yhteislistaan kuulu-
mattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat 
aakkosjärjestyksessä allekkain. Ehdokkaille 
annetaan 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 ehdokaslis-
tat erotetaan riittävän selkeästi vaaliliittoon 
kuulumattomien puolueiden ehdokaslistoista. 
Vaaliliiton muodostaneiden puolueiden ehdo-
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 palstalle ylhäältä alaspäin tai, 
jos se ei ole ehdokkaiden suuren lukumäärän 
vuoksi tarkoituksenmukaista, kahdelle tai 
useammalle vierekkäiselle palstalle riveittäin 
vasemmalta oikealle. Yhteislistaan kuulumat-
tomien ehdokkaiden tiedot merkitään äärim-
mäiseksi oikealle allekkain numerojärjestyk-
sessä erotettuina selvästi toisistaan. 

Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdistel-
mään numero, nimi ja arvo, ammatti tai toimi 

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, mi-
tä vaaleja varten yhdistelmä on laadittu; sekä 

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

Vaaliliittoon kuulumattomien ja vaaliliiton 
muodostaneiden puolueiden ehdokaslistat se-
kä yhteislistat ja yhteislistaan kuulumattomi-
en valitsijayhdistysten ehdokaslistat sijoite-
taan 37 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuun 
järjestykseen siten, että ensin ovat puoluei-
den ehdokaslistat ryhmiteltyinä vasemmalta 
oikealle, sitten yhteislistat vastaavalla tavalla 
ryhmiteltyinä ja lopuksi yhteislistaan kuulu-
mattomien valitsijayhdistysten ehdokaslistat 
aakkosjärjestyksessä allekkain. Ehdokkaille 
annetaan 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 eh-
dokaslistojen 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 ylhääl-
tä alaspäin. Yhteislistaan kuulumattomien 
ehdokkaiden tiedot merkitään äärimmäiseksi 
oikealle allekkain numerojärjestyksessä ero-
tettuina selvästi toisistaan. 

 
 
 
Jokaisesta ehdokkaasta merkitään yhdis-

telmään numero, nimi ja arvo, ammatti tai 
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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 tieto-
ja ehdokkaasta ei saa merkitä, paitsi jos ne 
ovat tarpeen henkilöllisyyden täsmentämisek-
si. Yhdistelmään ei merkitä henkilötunnuksia. 

 
Puolueiden nimet merkitään yhdistelmään 

noudattaen puoluelain (10/1969) 4 §:n ja yh-
distyslain (503/1989) 9 §:n 2 momentin sään-
nöksiä. Yhteislistalle merkitään sille ehdotet-
tu nimitys tai, jos se ei huomautuksen jäl-
keenkään ole sen mukainen kuin siitä II osas-
sa säädetään tai jos ehdotusta ei ole tehty, eh-
dokashakemukset käsittelevä viranomainen 
määrää nimityksen, joka ilmaisee vain yhteis-
listan järjestyksen yhdistelmässä muihin yh-
teislistoihin nähden. Yhteislistaan kuulumat-
tomalle valitsijayhdistykselle ei merkitä nimi-
tystä. 
 

toimi 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 
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 ehdokasrekiste-
ri). 

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 sekä henkilö-
tunnus. 

Ehdokasrekisteristä annetaan maksutta tie-
toja ehdokkaalle, ehdokkaan asettaneelle puo-
lueelle ja yhteislistalle sekä tässä laissa tar-
koitetuille viranomaisille. 

Oikeusministeriö laatii tarvittaessa valta-
kunnallisesta ehdokasrekisteristä tulosteen, 
johon otetaan vaalipiireittäin tai kunnittain 
kunkin ehdokkaan tiedot henkilötunnusta lu-
kuun ottamatta. Ministeriö huolehtii siitä, että 

43 § 

Valtakunnallinen ehdokasrekisteri 

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

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 sii-
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tulostetta toimitetaan tarpeellinen määrä kun-
tien keskusvaalilautakunnille, vaalitoimikun-
nille ja kotimaan ennakkoäänestyspaikkojen 
vaalitoimitsijoille sekä ulkoasiainministeriöl-
le jaettavaksi edelleen ennakkoäänestyspaik-
koina oleviin Suomen edustustoihin ja suo-
malaisiin laivoihin. 
 

tä, että tulostetta toimitetaan tarpeellinen 
määrä kuntien keskusvaalilautakunnille, vaa-
litoimikunnille ja kotimaan ennakkoäänes-
tyspaikkojen vaalitoimitsijoille sekä ulkoasi-
ainministeriölle jaettavaksi edelleen ennak-
koäänestyspaikkoina oleviin Suomen edus-
tustoihin ja suomalaisiin laivoihin. 
 

 
48 § 

Ennakkoäänestysajat 

Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoää-
nestyksen ajanjaksona: 

1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspai-
kassa kunnanhallituksen päätöksellä määrät-
tynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin en-
nen kello 8:aa eikä kello 20:n jälkeen eikä 
lauantaisin ja sunnuntaisin ennen kello 10:tä 
eikä kello 16: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 määräämi-
nä aikoina; 

4) suomalaisessa laivassa vähintään yhtenä 
päivänä laivan päällikön määrääminä aikoina; 
 

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

Sen lisäksi, mitä 1 momentin 1 kohdassa 
säädetään, ennakkoäänestystä ei toimiteta uu-
denvuodenaattona tai -päivänä, loppiaisena, 
ensimmäisenä pääsiäispäivänä, vapunaattona 
tai -päivänä, helluntaipäivänä, juhannusaatto-
na tai -päivänä, itsenäisyyspäivänä, jouluaat-
tona eikä ensimmäisenä tai toisena joulupäi-
vänä. 

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. 
 

48 § 

Ennakkoäänestysajat 

Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoää-
nestyksen ajanjaksona: 

1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspai-
kassa kunnanhallituksen päätöksellä määrät-
tynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin en-
nen 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 yhtenä 
päivänä laivan päällikön määrääminä aikoi-
na; 

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

Sen lisäksi, mitä 1 momentin 1 kohdassa 
säädetään, ennakkoäänestystä ei toimiteta 
uudenvuodenaattona tai -päivänä, loppiaise-
na, ensimmäisenä pääsiäispäivänä, vapunaat-
tona tai -päivänä, helatorstaina, helluntaipäi-
vänä, juhannusaattona tai -päivänä, itsenäi-
syyspäivänä, jouluaattona eikä ensimmäisenä 
tai toisena joulupäivänä. 

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

hetekirjeeseen tehdä 60 §:n 2 momentissa tar-
koitettua 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 äänestys-
lipun ja sulkenut sen leimattuna vaalikuoreen. 

 
Kotiäänestyksessä äänestäjän on lisäksi al-

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

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 nykyi-
nen osoite, jos lähetekirjeenä käytetään eril-
listä lähetekirjelomaketta tai kotiäänestyksen 
lähetekirjelomaketta, johon ei tehdä lähete-
kirjeen 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 ra-
joittunut, 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 äänestysalueit-
tain ja että luettelot toimitetaan kuntien kes-
kusvaalilautakunnille hyvissä ajoin ennen 
vaalipäivää. Ministeriö voi määrätä, että kes-
kusvaalilautakunta tulostaa vaaliluettelot 
kunnan äänestysalueiden osalta. Ministeriö 
voi myös määrätä, että vaaliluetteloissa olevat 
tiedot toimitetaan keskusvaalilautakunnalle 
konekielisinä. 

Vaaliluetteloihin otetaan vain ne henkilöt, 
jotka äänioikeusrekisteriin tehtyjen merkintö-
jen mukaan eivät ole käyttäneet äänioikeut-
taan ennakkoäänestyksessä. Vaaliluettelot tu-

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-
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lostetaan äänestysalueittain henkilöiden nimi-
en mukaisessa aakkosjärjestyksessä tai oike-
usministeriön määräämällä tavalla. Vaaliluet-
teloissa ovat otsikkotietoina eduskuntavaa-
leissa, presidentinvaalissa ja europarlamentti-
vaaleissa vaalipiiri ja kaikissa vaaleissa kunta 
ja äänestysalue sekä jokaisesta henkilöstä hä-
nen täydellinen nimensä ja henkilötunnuksen-
sa. 

 
 
 
 
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 huoleh-
dittava 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. 
 

lostetaan äänestysalueittain henkilöiden ni-
mien mukaisessa aakkosjärjestyksessä tai oi-
keusministeriön määräämällä tavalla. Vaali-
luetteloissa ovat otsikkotietoina eduskunta-
vaaleissa, presidentinvaalissa ja europarla-
menttivaaleissa vaalipiiri ja kaikissa vaaleis-
sa kunta ja äänestysalue sekä jokaisesta hen-
kilöstä hänen täydellinen nimensä ja henkilö-
tunnuksensa. Jos äänioikeusrekisteriin on 
merkitty henkilön kohdalle 18 §:n 2 momen-
tin 11 kohdassa tai 4 momentin 5 kohdassa 
tarkoitettu tieto turvakiellosta, myös vaali-
luetteloon tulostetaan merkintä siitä. 

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

Kunnan keskusvaalilautakunnan on huo-
lehdittava siitä, että vaaliluettelot ovat ennen 
vaalipäivän äänestyksen alkamista vaalilau-
takuntien käytettävissä. Vaaliluettelot eivät 
ole julkisia, ennen kuin vaalipäivän äänestys 
on päättynyt. Jos presidentinvaalissa toimite-
taan toinen vaali, ensimmäisen vaalin vaali-
luettelot ovat julkisia vasta toisen vaalin vaa-
lipäivän äänestyksen päätyttyä. Vaaliluette-
lon tiedot eivät kuitenkaan ole julkisia niiden 
henkilöiden osalta, joiden kohdalle on tulos-
tettu 2 momentissa tarkoitettu merkintä tur-
vakiellosta. 
 

 
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 äänioikeutetuksi, 
europarlamenttivaaleissa ehdokaslistojen yh-
distelmässä olevaa ehdokasta ja presidentin-
vaalissa ehdokasluettelossa olevaa ehdokasta. 

 
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 

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 
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siten, että vaalisalaisuus säilyy. tai, jos se ei ole mahdollista ilman äänestä-
jälle aiheutuvaa kohtuutonta haittaa, muu-
toin siten, että vaalisalaisuus säilyy. 
 

 
87 § 

Äänten tarkastuslaskenta 

Vaalipäivää seuraavana maanantaina kello 
9 on ryhdyttävä tarkastamaan vaalipäivän ää-
nestyksessä annettuja äänestyslippuja sekä 
vaalilautakuntien ja 82 §:n 4 momentissa tar-
koitettuja kuntien keskusvaalilautakuntien 
laskelmia. Tarkastuslaskennassa on päätettä-
vä, mitkä äänestysliput luetaan ehdokkaiden 
hyväksi ja mitkä jätetään mitättöminä huomi-
oon ottamatta. 

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

87 § 

Äänten tarkastuslaskenta 

Vaalipäivää seuraavana maanantaina vii-
meistään kello 12 on ryhdyttävä tarkasta-
maan vaalipäivän äänestyksessä annettuja 
äänestyslippuja sekä vaalilautakuntien ja 
82 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kuntien 
keskusvaalilautakuntien laskelmia. Tarkas-
tuslaskennassa on päätettävä, mitkä äänestys-
liput luetaan ehdokkaiden hyväksi ja mitkä 
jätetään mitättöminä 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 kello 
18 aloitettavassa kokouksessa. 

Vaalipiirilautakunnan on julkaistava vaalien 
tulos valitusosoituksineen tiedoksipanolla 
lautakunnassa ja ilmoitettava tiedoksipanos-
saan myös, kuka on kunkin valitun varaedus-
taja, sekä laadittava viipymättä kullekin vali-
tulle valtakirja ja toimitettava valtakirjat vii-
pymättä eduskuntaan annettaviksi valituille. 

Vaalipiirilautakunnan tulee heti antaa tieto 
vaalin tuloksesta oikeusministeriölle sen mää-
räämällä tavalla sekä lisäksi vaalipiirin kunti-
en keskusvaalilautakunnille sekä ilmoitettava 
tulos ja valittujen vertausluvut ja äänimäärät 
niitä puolueita edustavissa, vaalipiirissä eni-
ten leviävissä sanomalehdissä, joista ehdok-
kaita on valittu. 
 

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 vaali-
en tulos valitusosoituksineen tiedoksipanolla 
lautakunnassa ja ilmoitettava tiedoksipanos-
saan myös, kuka on kunkin valitun varaedus-
taja, sekä laadittava viipymättä kullekin vali-
tulle valtakirja ja toimitettava valtakirjat vii-
pymättä 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 ää-
nimäärät niitä puolueita edustavissa, vaalipii-
rissä eniten leviävissä sanomalehdissä, joista 
ehdokkaita on valittu. 
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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 viipy-
mättä: 

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 il-
moitukset kunnassa saatetaan tiedoksi; sekä 

3) annettava tieto vaalien tuloksesta oike-
usministeriölle sen määräämällä tavalla. 
 

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 
kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 
seitsemän päivän ajaksi; 

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

3) annettava tieto vaalien tuloksesta oike-
usministeriölle sen määräämällä tavalla. 
 

 
120 § 

Vaaliasiamiehet 

Kullakin ehdokkaita asettavalla puolueella 
ja ehdokkaan asettavalla valitsijayhdistyksellä 
tulee olla vaalipiirissä vaaliasiamies (puolu-
een vaaliasiamies ja valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamies) ja jokaisella vaaliasiamiehellä va-
ramies. Lisäksi yhteislistan muodostaneitten 
valitsijayhdistysten on valtuutettava jonkin 
valitsijayhdistyksen vaaliasiamies toimimaan 
yhteislistan vaaliasiamiehenä ja toinen hänen 
varamiehenään. 

Puolueen tai yhteislistan vaaliasiamies ei 
saa olla toisen puolueen tai yhteislistan vaa-
liasiamiehenä. Valitsijayhdistyksen vaali-
asiamies ei saa olla puolueen vaaliasiamiehe-
nä eikä muun yhteislistan vaaliasiamiehenä 
kuin mihin hänen valitsijayhdistyksensä kuu-
luu eikä toisen valitsijayhdistyksen vaali-
asiamiehenä. 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 puolu-

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 vaali-
asiamies ei saa olla puolueen vaaliasiamiehe-
nä eikä muun yhteislistan vaaliasiamiehenä 
kuin mihin hänen valitsijayhdistyksensä kuu-
luu eikä toisen valitsijayhdistyksen vaali-
asiamiehenä. 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 puolu-
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een, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamiehestä, on soveltuvin osin voimassa 
hänen varamiehestään. 

Puolueen on viimeistään 48. päivänä ennen 
vaalipäivää ilmoitettava vaalipiirilautakunnal-
le puolueen vaaliasiamiehen ja hänen vara-
miehensä nimi ja yhteystiedot. 
 

een, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamiehestä, on soveltuvin osin voimassa 
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 ehdokaslis-
taksi, jossa ehdokkaasta on 122 §:n 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetut tiedot; 

2) ehdokkaan allekirjoittama ja hänen hen-
kilötunnuksellaan varustettu suostumus hänet 
asettaneen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi 
ja suostumus ottaa vastaan edustajantoimi se-
kä vakuutus, ettei hän ole samoissa vaaleissa 
suostunut toisen valitsijayhdistyksen eikä 
puolueen ehdokkaaksi eikä ehdokkaaksi toi-
sessa vaalipiirissä; ja 

3) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja. 
Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on 

päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake-
mus ja vakuutettava siinä, että ehdokas on 
vaalikelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jä-
senet ovat itse allekirjoittaneet perustamis-
asiakirjan. 
 

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 vaaleis-
sa suostunut toisen valitsijayhdistyksen eikä 
puolueen ehdokkaaksi eikä ehdokkaaksi toi-
sessa vaalipiirissä; ja 

3) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja. 
Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on 

päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake-
mus, merkittävä siihen henkilötunnuksensa 
sekä vakuutettava siinä, että ehdokas on vaa-
likelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäse-
net ovat itse allekirjoittaneet perustamisasia-
kirjan. 
 

 
131 § 

Vaaliasiamiehet 

Kullakin ehdokkaan asettavalla puolueella 
ja ehdokkaan asettavalla valitsijayhdistyksellä 
tulee olla vaaliasiamies ja jokaisella vaali-
asiamiehellä varamies. 

Puolueen vaaliasiamies ei saa olla toisen 
puolueen vaaliasiamiehenä. Valitsijayhdis-
tyksen vaaliasiamies ei saa olla puolueen eikä 
toisen valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehenä. 
Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaali-
asiamies ei saa olla vaalipiirilautakunnan eikä 
kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai 

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 ei-
kä toisen valitsijayhdistyksen vaaliasiamie-
henä. Puolueen tai valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamies ei saa olla vaalipiirilautakunnan 
eikä kunnan keskusvaalilautakunnan jäsene-
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varajäsenenä. 
Vaaliasiamiehen puolesta saa tässä laissa 

tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen tai oi-
kaisun tehdä hänen kirjallisesti valtuuttaman-
sa henkilö. Mitä tässä laissa säädetään puolu-
een tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehestä, 
on soveltuvin osin voimassa hänen varamie-
hestään. 

Puolueen ja valitsijayhdistyksen on viimeis-
tään 48. päivänä ennen vaalipäivää ilmoitet-
tava Helsingin vaalipiirilautakunnalle puolu-
een tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen 
ja hänen varamiehensä nimi ja yhteystiedot. 
 

nä tai varajäsenenä. 
Vaaliasiamiehen puolesta saa tässä laissa 

tarkoitetun hakemuksen, ilmoituksen tai oi-
kaisun tehdä hänen kirjallisesti valtuuttaman-
sa henkilö. Mitä tässä laissa säädetään puolu-
een tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehes-
tä, on soveltuvin osin voimassa hänen vara-
miehestään. 

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 ilmoittaa ase-
tetut ehdokkaat tiedonannolla oikeusministe-
riölle. Ilmoitus on tehtävä heti, kun ehdok-
kaiden keskinäinen järjestys on 37 §:n 1 ja 
4 momentin mukaisesti määrätty tai, jos 
36 §:n 3 momentissa tarkoitettu huomautus 
on tehty, viimeistään 38. päivänä ennen vaa-
lipäivää. Ministeriön on julkaistava lautakun-
nan tiedonanto viipymättä Suomen säädösko-
koelmassa. 
 

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. Kunnan asukasluvun 
vähäisyyden johdosta oikeusministeriö voi 
määrätä, että valitsijayhdistyksen saa perustaa 
pienempikin määrä äänioikeutettuja kunnan 
asukkaita. Valitsijayhdistyksen perustajia on 
kuitenkin oltava vähintään kolme. Ministeri-
ön päätös on julkaistava Suomen säädösko-
koelmassa viimeistään vaalivuoden touko-
kuun aikana. 
 

Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla päi-
vätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja, 
jossa on oltava seuraavat tiedot: 

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 1500, saa va-
litsijayhdistyksen kuitenkin perustaa vähin-
tään kolme äänioikeutettua kunnan asukasta 
ja kunnassa, jonka asukasluku on yli 1500, 
mutta enintään 2000, saa valitsijayhdistyksen 
perustaa vähintään viisi äänioikeutettua 
kunnan asukasta. 

Valitsijayhdistys perustetaan laatimalla 
päivätty ja allekirjoitettu perustamisasiakirja, 
jossa on oltava seuraavat tiedot: 
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1) maininta siitä, mitkä kunnallisvaalit ovat 
kyseessä; 

2) ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti tai toi-
mi enintään kahta ilmaisua käyttäen; 

3) jokaisen jäsenen nimi, syntymäaika ja 
osoite; 

4) jokaisen jäsenen allekirjoittama vakuutus 
siitä, että hän on kysymyksessä olevissa vaa-
leissa asianomaisessa kunnassa äänioikeutet-
tu; 

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. 
 

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 jäse-
nenä kahdessa tai useammassa valitsijayhdis-
tyksessä, kunnan keskusvaalilautakunnan on 
poistettava hänen nimensä kaikista perusta-
misasiakirjoista. 
 

 
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, ammatti 
tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen; 
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 vaaleis-
sa suostunut toisen puolueen eikä valitsijayh-
distyksen ehdokkaaksi; 

3) puolueen nimen kirjoittamiseen oikeutet-
tujen antama ilmoitus siitä, että yhdistys, jon-
ka puolesta puolueen vaaliasiamies esiintyy, 
edustaa puolueen henkilöjäseniä kunnassa; ja 
 

4) puoluetta edustavan yhdistyksen antama 
ilmoitus puolueen vaaliasiamiehen ja hänen 
varamiehensä nimestä ja yhteystiedoista sekä 

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, ammat-
ti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen; 
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 vaaleis-
sa suostunut toisen puolueen eikä valitsijayh-
distyksen 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, henkilötunnuksesta ja 
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yhdistyksen puolueen vaaliasiamiehelle ja 
hänen varamiehelleen antama valtakirja. 

 
Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja 

allekirjoitettava ehdokashakemus ja vakuutet-
tava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia. 

yhteystiedoista sekä yhdistyksen puolueen 
vaaliasiamiehelle ja hänen varamiehelleen 
antama valtakirja. 

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

 
155 § 

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemus 

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen 
on liitettävä: 

1) ehdotus valitsijayhdistyksen ehdokaslis-
taksi, jossa ehdokkaasta on 153 §:n 1 momen-
tin 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 vaaleis-
sa 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 jä-
senet ovat itse allekirjoittaneet perustamis-
asiakirjan. 
 

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 vaaleis-
sa suostunut toisen valitsijayhdistyksen eikä 
puolueen ehdokkaaksi; ja 

3) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja. 
Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on 

päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake-
mus, merkittävä siihen henkilötunnuksensa 
sekä vakuutettava siinä, että ehdokas on vaa-
likelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäse-
net ovat itse allekirjoittaneet perustamisasia-
kirjan. 
 

 
170 § 

Vaaliasiamiehet 

Kullakin ehdokkaita asettavalla puolueella 
ja ehdokkaan asettavalla valitsijayhdistyksellä 
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 vaali-
asiamies ei saa olla puolueen vaaliasiamiehe-
nä eikä muun yhteislistan vaaliasiamiehenä 

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 vaali-
asiamies ei saa olla puolueen vaaliasiamiehe-
nä eikä muun yhteislistan vaaliasiamiehenä 
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kuin mihin hänen valitsijayhdistyksensä kuu-
luu 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 puolu-
een, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamiehestä, on soveltuvin osin voimassa 
hänen varamiehestään. 

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

kuin mihin hänen valitsijayhdistyksensä kuu-
luu 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 puolu-
een, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen vaa-
liasiamiehestä, on soveltuvin osin voimassa 
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 liitettä-
vä: 

1) ehdotus puolueen ehdokaslistaksi, jossa 
on mainittava siinä järjestyksessä kuin eh-
dokkaat ehdokaslistojen yhdistelmässä asete-
taan, kunkin ehdokkaan nimi ja arvo, ammatti 
tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen se-
kä kotikunta; Etunimen rinnalla tai sen sijasta 
voidaan käyttää yleisesti tunnettua ehdokkaan 
puhuttelunimeä tai etunimeä lyhennettynä; 
Ehdokaslistassa ei saa olla muita merkintöjä, 
paitsi jos ne ovat tarpeen ehdokkaan henkilöl-
lisyyden 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 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-

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, ammat-
ti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen 
sekä kotikunta; Etunimen rinnalla tai sen si-
jasta 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 anta-
ma vakuutus, ettei hän ole suostunut ehdok-
kaaksi samoissa vaaleissa muussa Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa eikä menettänyt vaali-
kelpoisuuttaan europarlamenttivaaleissa ko-
tivaltiossaan sekä ilmoitus siitä, minkä jä-
senvaltion kansalainen hän on, missä vaali-
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nassa hänet viimeksi on kotivaltiossaan otettu 
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 vaalikelpoisuu-
den menettäminen ei ole asianomaisen viran-
omaisen tiedossa. 

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

piirissä tai kunnassa hänet viimeksi on koti-
valtiossaan otettu europarlamenttivaalien 
vaaliluetteloon ja mikä oli hänen viimeinen 
osoitteensa kotivaltiossaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puolueen vaaliasiamiehen on päivättävä ja 

allekirjoitettava ehdokashakemus ja vakuu-
tettava siinä, että ehdokkaat ovat vaalikelpoi-
sia. 
 

 
174 § 

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemus 

Valitsijayhdistyksen ehdokashakemukseen 
on liitettävä: 

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

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

3) ehdokkaaksi asetetun Euroopan unionin 
muun jäsenvaltion kansalaisen antama vakuu-
tus, ettei hän ole suostunut ehdokkaaksi sa-
moissa 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-

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 parla-
mentin jäsenen toimi sekä vakuutus, ettei hän 
ole samoissa vaaleissa suostunut puolueen 
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 kotival-
tiossaan sekä ilmoitus siitä, minkä jäsenval-
tion kansalainen hän on, missä vaalipiirissä 
tai kunnassa hänet viimeksi on kotivaltios-
saan otettu europarlamenttivaalien vaaliluet-
teloon ja mikä oli hänen viimeinen osoitteen-
sa kotivaltiossaan; 
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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 jä-
senet ovat itse allekirjoittaneet perustamis-
asiakirjan. 
 

 
 
 
 

4) valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja. 
Valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on 

päivättävä ja allekirjoitettava ehdokashake-
mus, merkittävä siihen henkilötunnuksensa 
sekä vakuutettava siinä, että ehdokas on vaa-
likelpoinen ja että valitsijayhdistyksen jäse-
net ovat itse allekirjoittaneet perustamisasia-
kirjan. 
 

 
177 § 

Ehdokkaina olevista Euroopan unionin muun 
jäsenvaltion kansalaisista ilmoittaminen 

Helsingin vaalipiirilautakunnan on viipy-
mättä ehdokaslistojen yhdistelmien laatimisen 
jälkeen ilmoitettava Väestörekisterikeskuk-
selle kaikki ehdokaslistojen yhdistelmään ote-
tut Euroopan unionin muun jäsenvaltion kan-
salaiset. Väestörekisterikeskuksen on viipy-
mättä lähetettävä tieto ehdokaslistojen yhdis-
telmään ottamisesta kunkin tällaisen ehdok-
kaan kotivaltion asianomaiselle viranomaisel-
le. 
 

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. 
 

 
184 § 

Vaaliasiamiesten ja vaalitarkkailijoiden läs-
näolo-oikeus 

Vaalilautakunnan, kunnan keskusvaalilau-
takunnan ja vaalipiirilautakunnan kokouk-
sissa, jotka pidetään ehdokkaiden numeroiden 
määräämistä, äänestyslippujen järjestämistä 
tai laskemista taikka vaalien tuloksen mää-
räämistä varten, puolueiden ja yhteislistojen 
sekä yhteislistaan kuulumattomien valitsi-
jayhdistysten vaaliasiamiehillä taikka heidän 
kutakin vaaliviranomaista varten erikseen kir-
jallisesti valtuuttamillaan henkilöillä on oike-
us olla läsnä. Sama oikeus on vaaleja tarkkai-
levalla oikeusministeriötä edustavalla taikka 
sen valtuuttamalla henkilöllä. 
 

184 §

Vaaliasiamiesten ja vaalitarkkailijoiden läs-
näolo-oikeus 

Vaalilautakunnan, kunnan keskusvaalilau-
takunnan ja vaalipiirilautakunnan kokouksis-
sa, jotka pidetään ehdokkaiden numeroiden 
määräämistä, äänestyslippujen järjestämistä 
tai laskemista taikka vaalien tuloksen mää-
räämistä varten, puolueiden ja yhteislistojen 
sekä yhteislistaan kuulumattomien valitsi-
jayhdistysten vaaliasiamiehillä taikka heidän 
kutakin vaaliviranomaista varten erikseen 
kirjallisesti valtuuttamillaan henkilöillä on 
oikeus olla läsnä. 

 
 
Oikeusministeriö voi valtuuttaa kotimaisen 

tai ulkomaisen vaalitarkkailijan koko maan 
alueelle ja kunnan keskusvaalilautakunta 
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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 an-
netaan ote tai jäljennös muulle kuin sille, jota 
asiakirja koskee, taikka tässä laissa tarkoitet-
tuja tai siitä johtuvia tehtäviä hoitavalle vi-
ranomaiselle, siitä on jätettävä henkilötun-
nuksen yksilönumero ja tarkistusmerkki pois. 
Tietojen massaluovutuksesta säädetään erik-
seen. 
 

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. 

 
 
Jos määräpäivä, joka on säädetty tai määrät-

ty muuta kuin vaalipäivän äänestystä, ennak-
koäänestyksen aloittamista tai lopettamista, 
vaaleja toimittamatta valittavien valtuutettu-
jen valituksi julistamista tai vaalien tuloksen 
vahvistamista varten, sattuu pyhäpäiväksi tai 
arkilauantaiksi taikka juhannus- tai jouluaa-
toksi, pidetään seuraavaa arkipäivää määrä-
päivänä. Oikeusministeriöllä on tarvittaessa 
oikeus siirtää tällainen määräpäivä lähinnä 
soveliaaksi päiväksi, jos vaalit on valituksen 
johdosta määrätty uusittaviksi tai jos on mää-
rätty toimitettaviksi uudet eduskuntavaalit tai 
valtuutettujen täydennysvaalit taikka jos pre-
sidentinvaali on määrätty aloitettavaksi uu-
delleen tai valtuutettujen vaalit toimitettaviksi 

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 lopettamis-
ta, vaaleja toimittamatta valittavien valtuutet-
tujen valituksi julistamista tai vaalien tulok-
sen vahvistamista varten, sattuu pyhäpäiväksi 
tai arkilauantaiksi taikka juhannus- tai joulu-
aatoksi, pidetään seuraavaa arkipäivää mää-
räpäivänä. Oikeusministeriöllä on tarvittaessa 
oikeus siirtää tällainen määräpäivä lähinnä 
soveliaaksi päiväksi, jos vaalit on valituksen 
johdosta määrätty uusittaviksi tai jos on mää-
rätty toimitettaviksi uudet eduskuntavaalit tai 
valtuutettujen täydennysvaalit taikka jos pre-
sidentinvaali on määrätty aloitettavaksi uu-
delleen tai valtuutettujen vaalit toimitettavik-
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uutena aikana. 
——— 

 

si uutena aikana. 
——— 

 
 
 
 



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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


