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939/2017

Laki
vaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vaalilain (714/1998) 4, 84 ja 86 § sekä 188 §:n 1 momentin 3 kohta,
sellaisina kuin niistä ovat 4 § ja 188 §:n 1 momentin 3 kohta laissa 247/2002, 84 §:n

suomenkielinen sanamuoto laissa 563/2015 ja 86 § osaksi laissa 247/2002, sekä
lisätään lakiin uusi 5 a luku seuraavasti:

4 §

Vaalitoimitus

Vaalit toimitetaan järjestämällä ennakkoäänestys, kirjeäänestys ja vaalipäivän äänes-
tys. Ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen järjestämisestä kotimaassa vastaa
kunta sekä ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulkomailla ulkoasiainministeriö. Kirjeää-
nestyksen järjestämisestä vastaa oikeusministeriö.

5 a luku

Kirjeäänestys

66 a §

Oikeus kirjeäänestykseen

Äänioikeutettu, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa, ja muu äänioikeutettu, joka asuu tai
oleskelee ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän, saa äänestää kirjeit-
se ulkomailta (kirjeäänestys) siten kuin tässä luvussa säädetään.

66 b §

Kirjeäänestysasiakirjat

Kirjeäänestyksessä käytettävät asiakirjat (kirjeäänestysasiakirjat) ovat:
1) kirjeäänestyskuori;
2) 51 §:ssä tarkoitettu äänestyslippu;
3) kirjeäänestyksen vaalikuori;
4) kirjeäänestyksen lähetekirje;
5) kirjeäänestyksen lähetekuori;
6) kirjeäänestyksen äänestysohjeet.
Oikeusministeriö valmistuttaa kirjeäänestysasiakirjat.
HE 101/2017
PeVM 3/2017
EV 124/2017
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66 c §

Kirjeäänestysasiakirjojen tilaaminen

Äänestääkseen kirjeitse äänioikeutetun tulee tilata kirjeäänestysasiakirjat oikeusminis-
teriön tilauspalvelusta. Tilaus tulee tehdä kirjallisesti oikeusministeriön vahvistaman kaa-
van mukaisella lomakkeella.

Tilauksen voi tehdä aikaisintaan kolme kuukautta ennen vaalipäivää. Äänioikeutettu
vastaa itse siitä, että hän tilaa kirjeäänestysasiakirjat riittävän ajoissa, jotta hänen palaut-
tamansa kirjeäänestyksen lähetekuori saapuu asianomaisen kunnan keskusvaalilautakun-
nalle 66 e §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa.

Tilauksessa tulee mainita ainakin:
1) äänioikeutetun nimi ja henkilötunnus;
2) äänioikeutetun vakuutus siitä, että hän on äänioikeutettu kyseisissä vaaleissa ja että

hänellä ei ole kotikuntaa Suomessa tai että hän asuu tai oleskelee ulkomailla koko ennak-
koäänestysajanjakson ja vaalipäivän eikä hänellä siten ole mahdollisuutta äänestää Suo-
messa;

3) se ulkomailla oleva osoite, johon kirjeäänestysasiakirjat halutaan lähetettävän.
Tilauksen vastaanotettuaan oikeusministeriö lähettää viivytyksettä kirjeäänestysasia-

kirjat tilauksessa ilmoitettuun osoitteeseen.
Oikeusministeriön tilauspalvelun tiedot kirjeäänestysasiakirjat tilanneista eivät ole jul-

kisia ennen kuin vaalipäivän äänestys on päättynyt. Tilauspalveluun sisältyvät henkilötie-
dot hävitetään, kun vaalien tulos on tullut lainvoimaiseksi.

66 d §

Kirjeäänestyksen toimittaminen

Äänestäjä voi äänestää kirjeitse presidentinvaalissa aikaisintaan 38. päivänä ennen vaa-
lipäivää ja muissa vaaleissa aikaisintaan 31. päivänä ennen vaalipäivää.

Äänestäjän on itse huolehdittava oman vaalisalaisuutensa ja vaalivapautensa säilymi-
sestä äänestäessään kirjeitse.

Äänestäjän on itse selvitettävä sen vaalipiirin tai kunnan, jossa hän on äänioikeutettu,
ehdokaslistojen yhdistelmän tiedot sekä presidentinvaalin ehdokasluettelon ja europarla-
menttivaalien ehdokaslistojen yhdistelmän tiedot.

Äänestäjä täyttää äänestyslipun noudattaen, mitä 58 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään,
ja sulkee sen kirjeäänestyksen vaalikuoreen. Sen jälkeen äänestäjän on merkittävä kirjeää-
nestyksen lähetekirjeeseen täydellinen nimensä, suomalainen henkilötunnuksensa tai syn-
tymäaikansa ja osoitteensa, äänestämispaikka ja päiväys sekä omakätisesti allekirjoitetta-
va lähetekirjeessä oleva vakuutus siitä, että:

1) hän on äänioikeutettu kyseisissä vaaleissa ja että hänellä ei ole kotikuntaa Suomessa
tai että hän asuu tai oleskelee ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän
eikä hänellä siten ole mahdollisuutta äänestää Suomessa; ja

2) hän on itse täyttänyt äänestyslipun ja sulkenut sen vaalikuoreen vaalisalaisuutensa
ja vaalivapautensa säilyttäen.

Äänestäjän on huolehdittava, että kirjeäänestystä toimitettaessa paikalla on samanaikai-
sesti hänen lisäkseen kaksi 18 vuotta täyttänyttä henkilöä kirjeäänestyksen todistajina. To-
distajana ei voi toimia äänestäjän puoliso, lapsi tai vanhempi eikä myöskään vaaleissa eh-
dokkaana oleva, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Molemmat
todistajat allekirjoittavat omakätisesti kirjeäänestyksen lähetekirjeessä olevan vakuutuk-
sen siitä, että äänestäjä on äänestänyt vaalisalaisuuden säilyttäen ja niin, ettei hänen vaa-
livapauttaan ole loukattu. Molemmat todistajat merkitsevät lähetekirjeeseen lisäksi ni-
menselvennyksensä, syntymäaikansa ja osoitteensa.
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66 e §

Kirjeäänestyksen lähetekuoren postittaminen

Äänestäjän on osoitettava kirjeäänestyksen lähetekirje sen kunnan keskusvaalilauta-
kunnalle, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen, äänioikeuskun-
nakseen tai väestökirjanpitokunnakseen Suomessa. Äänestäjän on tarvittaessa itse selvi-
tettävä, mikä tämä kunta on.

Äänestäjän on suljettava kirjeäänestyksen vaalikuori ja allekirjoittamansa kirjeäänes-
tyksen lähetekirje kirjeäänestyksen lähetekuoreen siten, että lähetekirjeeseen merkitty
vastaanottajan osoite näkyy kuoren ikkunasta.

Äänestäjä vastaa itse omalla kustannuksellaan siitä, että kirjeäänestyksen lähetekuori
toimitetaan ulkomailta Suomeen asianomaisen kunnan keskusvaalilautakunnalle ja että se
on perillä keskusvaalilautakunnassa viimeistään 2. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello
19:ää. Tätä varten äänestäjän on varustettava lähetekuori riittävällä määrällä postimerkke-
jä ja annettava kuori asuin- tai oleskeluvaltionsa postilaitoksen kuljetettavaksi. Äänestäjä
voi halutessaan toimittaa lähetekuoren keskusvaalilautakunnalle myös käyttämällä kan-
sainvälistä kuriiripalvelua.

66 f §

Äänestäjän avustaminen kirjeäänestyksessä

Äänestäjä, jonka kyky tehdä äänestysmerkintä on oleellisesti heikentynyt, saa käyttää
avustajanaan valitsemaansa henkilöä 66 c–66 e §:ssä tarkoitetuissa toimenpiteissä. Avus-
tajana 66 d §:n 4 momentissa tarkoitetussa äänestystilanteessa ei kuitenkaan saa toimia
vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhem-
pansa eikä myöskään kumpikaan 66 d §:n 5 momentissa tarkoitetuista kirjeäänestyksen
todistajista. Avustajan velvollisuuksista on voimassa, mitä 58 §:n 3 momentissa ja 73 §:n
5 momentissa säädetään. Avustajan nimi ja osoite on merkittävä kirjeäänestyksen lähete-
kirjeeseen.

66 g §

Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastaminen kunnan keskusvaalilautakunnassa

Kunnan keskusvaalilautakunnalle saapuneet kirjeäänestysasiakirjat tarkastetaan nou-
dattaen, mitä 63 §:ssä säädetään.

Kirjeäänestys on 63 §:n 1–3 momentissa tarkoitettujen syiden lisäksi jätettävä huo-
mioon ottamatta, jos:

1) kirjeäänestyksen lähetekuoreen tehtyjen postitus- tai lähetysmerkintöjen perusteella
ei voida varmasti vakuuttua siitä, että kuori on postitettu tai lähetetty ulkomailta;

2) kirjeäänestyksen vaalikuori on avonainen ja voidaan päätellä, että avonaisuus johtuu
muusta kuin vaalikuoren teknisestä toimimattomuudesta, tai muutoin sellainen, ettei var-
masti voida vakuuttua, että äänestys on tapahtunut laissa säädetyin tavoin;

3) kirjeäänestyksen lähetekirjeestä puuttuvat 66 d §:n 5 momentissa tarkoitettujen kir-
jeäänestyksen todistajien allekirjoitukset.

Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen jälkeen keskusvaalilautakunnan on vaalisalai-
suus säilyttäen avattava hyväksytyt kirjeäänestyksen vaalikuoret, leimattava niissä olevat
äänestysliput ja suljettava leimatut äänestysliput 50 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin vaa-
likuoriin. Leimaaminen ja uudelleen kuoritus on tehtävä muissa kuin kuntavaaleissa en-
nen kuin vaalikuoret toimitetaan 64 §:n mukaisesti vaalipiirilautakunnalle ja kuntavaaleis-
sa viimeistään vaalipäivää edeltävänä lauantaina ennen kello 15:tä.
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84 §

Tuloksen laskennasta vastaavat viranomaiset

Ennakkoäänestyksessä ja kirjeäänestyksessä annettujen äänestyslippujen laskennasta
sekä vaalipäivän äänestyksessä annettujen äänestyslippujen tarkastuslaskennasta huoleh-
tii kokouksissaan:

1) eduskuntavaaleissa, presidentinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa vaalipiirilauta-
kunta;

2) kuntavaaleissa kunnan keskusvaalilautakunta.

86 §

Ennakkoäänten ja kirjeäänten laskenta

Vaalikuorissa olevien ennakkoäänestyksessä ja kirjeäänestyksessä annettujen äänestys-
lippujen tarkastaminen voidaan aloittaa vaalipäivänä aikaisintaan kello 15 tai erityisestä
syystä lautakunnan harkinnan mukaan aikaisemminkin, kuitenkin aikaisintaan kello 12.
Mitättömät äänestysliput erotetaan eri ryhmäksi. Muut äänestysliput jaotellaan siten, että
kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput ovat omana ryhmänään. Kussakin ryhmässä ole-
vien äänestyslippujen lukumäärä lasketaan.

Ennakkoäänestyksen ja kirjeäänestyksen yhdistetty tulos lasketaan kunnan kultakin ää-
nestysalueelta erikseen, lukuun ottamatta 82 §:ssä tarkoitettuja tapauksia.

Ennakkoäänten ja kirjeäänten laskennasta tiedotetaan oikeusministeriön määräämällä
tavalla.

188 §

Kustannusten jako vaaliviranomaisten välillä

Oikeusministeriö vastaa:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

3) äänestyslippujen, vaaliluetteloiden ja muiden vaaliasiakirjojen sekä vaalileimasin-
ten, sinetöimisvälineiden ja vaaliuurnien valmistamisesta sekä niiden lähettämisestä kun-
tien keskusvaalilautakunnille sekä lisäksi kirjeäänestysasiakirjojen lähettämisestä äänioi-
keutetuille aiheutuneista kustannuksista;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2018.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeusministeri Antti Häkkänen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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