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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaalilain muut-
tamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutet-
tavaksi. Päätöksenteko kotimaan yleisistä 
ennakkoäänestyspaikoista siirretään valtio-
neuvostolta kunnille. Kunnat päättäisivät sii-
tä, kuinka monta yleistä ennakkoäänestys-
paikkaa kunnassa on ja missä ne sijaitsevat. 
Vaalitoimitsijoita kussakin kotimaan yleises-
sä ennakkoäänestyspaikassa tulisi olla sa-
manaikaisesti vähintään kaksi, ja heidät mää-
räisi tehtäväänsä kunnan keskusvaalilauta-
kunta. Ennakkoäänet laskettaisiin äänestys-
alueittain, ja vaalisalaisuuden turvaamista 
pienissä äänestysalueissa tehostettaisiin. Pre-
sidentinvaalin ensimmäisen ja toisen vaalin 
välinen aika ehdotetaan lyhennettäväksi kol-
mesta viikosta kahteen viikkoon. Valtion ja 
kuntien vaalikustannusten jakoa ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että kaikissa vaaleissa 

valtio huolehtisi keskitetyistä materiaali- ja 
tietojärjestelmäkustannuksista ja kunta muis-
ta kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oi-
keusministeriö kuitenkin suorittaisi kunnille 
niiden äänioikeutettujen lukumäärään perus-
tuvan korvauksen, jolla katettaisiin vaalien 
järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja. 
Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi 
kuntajaon ja maakuntajaon muutoksista ai-
heutuneet vastaavat muutokset vaalipiirija-
koon sekä joukko pienehköjä teknisluonteisia 
muutoksia.  

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
se on hyväksytty ja vahvistettu. Sitä sovellet-
taisiin ensimmäisen kerran maaliskuussa 
2003 toimitettavissa eduskuntavaaleissa. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1.  Johdanto 

Suomen  vaalilainsäädäntöä on viimeksi 
perusteellisesti  muutettu  8  päivänä loka-
kuuta 1998 voimaan tulleella vaalilailla 
(714/1998). Vaalilakiin yhdistettiin aiemmat 
erilliset lait kansanedustajain vaaleista, pre-
sidentinvaalista, europarlamenttivaaleista ja 
kunnallisvaaleista. Vaalilakien yhtenäistämi-
sen ohessa vaalisäännöksiin tehtiin tuolloin 
joitakin pienehköjä tarkistuksia. Vaalilakia 
on sovellettu neljässä vaalissa, vuoden 1999 
eduskuntavaaleissa, vuoden 1999 europarla-
menttivaaleissa, vuoden 2000 presidentinvaa-
lissa  ja  vuoden 2000 kunnallisvaaleissa, 
joista kertyneiden kokemusten pohjalta voi-
daan arvioida lain toimivuutta. 

Vaalijärjestelmämme toimii hyvin eikä 
suurempia muutospaineita sen suhteen ole 
nähtävissä. Myös vaalilaki sinänsä on toimi-
nut hyvin, mistä osoituksena on erityisesti se, 
että kaikki edellä mainitut vaalit toimitettiin 
ilman suurempia ongelmia. Vaalikokemukset 
toivat esiin vain pieniä lainmuutostarpeita 
liittyen lähinnä ääntenlaskentaan, vaaliluette-
loiden julkisuuteen ja ennakkoäänestysme-
nettelyyn. Suuremmat muutostarpeet liittyvät 
kuitenkin siihen, että vaalien toimintaympä-
ristössä on viime vuosina tapahtunut ja ta-
pahtuu edelleen eräitä merkittäviä muutoksia, 
jotka antavat aiheen myös vaalilainsäädän-
nön muuttamiselle. 

Vaalijärjestelmän  muutostarpeita, siltä 
osin kuin on kysymys suhteellisuuden pa-
remmasta toteutumisesta eduskuntavaaleissa, 
on selvitetty  vaalitoimikunta 2000:ssa, joka 
luovutti mietintönsä (KM 2001:8) oikeusmi-
nisteriölle kesäkuussa 2001. Tämän hank-
keen jatkovalmistelusta ei vielä ole tehty pää-
töksiä.  

 

2.  Nykyt i la  ja  sen arvioint i  

2.1. Äänestyspaikat 

Yleistä 

Perustuslain  14 §:n 3 momentin mukaan  
julkisen  vallan  tehtävänä on edistää yksilön 
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen 
toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koske-
vaan päätöksentekoon. Vaalilain 4 §:n mu-
kaan yleiset vaalit toimitetaan  järjestämällä  
ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys. 
Ennakkoäänestysajanjakso kestää kotimaassa 
seitsemän päivää ja ulkomailla neljä päivää 
alkaen keskiviikkona 11. päivänä ennen vaa-
lipäivää ja päättyen ulkomailla lauantaina 8. 
päivänä ennen vaalipäivää ja kotimaassa tiis-
taina 5. päivänä ennen vaalipäivää. Vaalipäi-
vä on  sunnuntai ja silloin äänestyspaikat 
ovat avoinna koko maassa kello 9–20.  

 
 

Kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat 

Ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys 
ovat toisiinsa nähden tasavertaisessa asemas-
sa. Äänestäjällä on täysi oikeus valita, äänes-
tääkö hän vaalipäivänä vai ennakkoon. En-
nakkoon äänestäneiden osuus kaikista äänes-
täneistä on viimeisen kymmenen vuoden ai-
kana ollut lähes aina korkea, noin 40-47 %. 
Vain vuoden 1996 yhdistetyissä kunnallis-
vaaleissa ja europarlamenttivaaleissa sekä 
vuoden 2000 kunnallisvaaleissa ennakkoon 
äänestäneiden osuus jäi alle 40 %:n. Seuraa-
vassa esitetään ennakkoon äänestäneiden lu-
kumäärät ja heidän suhteellinen osuutensa 
kaikista äänestäneistä vuosina 1991–2000 
toimitetuissa vaaleissa: 
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  Ennakkoon Ennakkoon 
äänestäneet äänestänei- 
  den   osuus 
  kaikista ää- 
  nestäneistä  
 

Eduskunta- 
vaalit 1991 1 120 619 40,5 % 
Kunnallis- 
vaalit 1992 1 027 334 38,1 % 
Presidentin- 
vaali 1994/I 1 359 880 42,4 % 
Presidentin- 
vaali 1994/II 1 500 212 46,7 % 
Eduskunta- 
vaalit 1995 1 205 331 43,2 % 
Kunnallis- 
vaalit 1996    844 203 34,9 % 
Europarlament- 
tivaalit 1996    810 703 34,4 % 
Eduskunta- 
vaalit 1999 1 081 296 40,1 % 
Europarlament- 
tivaalit 1999    585 084 47,0 % 
Presidentin- 
vaali 2000/I 1 366 233 44,5 % 
Presidentin- 
vaali 2000/II 1 517 061 47,4 % 
Kunnallis- 
vaalit 2000    844 867 37,7 % 

 
 
Suurin osa ennakkoäänistä (noin 96 %) an-

netaan kotimaan yleisissä ennakkoäänestys-
paikoissa, joissa kuka tahansa äänioikeutettu 
voi äänestää. Muut ennakkoäänet annetaan 
laitoksissa, kotiäänestyksinä ja ulkomailla 
olevissa ennakkoäänestyspaikoissa.  

Vuoteen 1996 saakka voimassa olleen lain-
säädännön mukaan kotimaan yleisinä ennak-
koäänestyspaikkoina olivat asetuksella 
säädetyt Suomen Posti Oyj:n postikonttorit ja 
sen tilapäiset ennakkoäänestyspaikat. Ennak-
koäänestys on järjestetty Posti- ja lennätinlai-
toksen, sittemmin Posti- ja Telelaitoksen ja 
lopulta Suomen Posti Oyj:n postikonttoreissa 
aina vuoden 1970 eduskuntavaaleista lähtien. 
Tuolloin, ja pitkälle sen jälkeenkin, Posti ja 
sen postikonttorit olivat valtion virastoja ja 
niiden henkilöstö virkamiehiä. Lisäksi posti-
konttoreita oli koko maassa riittävästi ajatel-
len niiden saavutettavuutta. Tilanne kuiten-

kin muuttui 1990-luvulla, jolloin liikeyrityk-
seksi muuttunut Suomen Posti Oyj alkoi 
merkittävästi lakkauttaa postikonttoreitaan. 
Vaalien ennakkoäänestyspaikkoina toiminei-
den postikonttorien ja Postin tilapäisten en-
nakkoäänestyspaikkojen määrät vuosina 
1991–2000 toimitetuissa vaaleissa olivat seu-
raavat: 

 
  Posti-  Postin tila- 
  konttorit päiset en- 
    nakkoäänes- 

tyspaikat 
 

Eduskunta- 
vaalit 1991 1 027  - 
Kunnallis- 
vaalit 1992 928  39 
Presidentin- 
vaali 1994 903  20 
Eduskunta- 
vaalit 1995 901  21 
Kunnallis- 
vaalit 1996 784  6 
Europarlament- 
tivaalit 1996 784  6 
Eduskunta- 
vaalit 1999 538  5 
Europarlament- 
tivaalit 1999 538  5 
Presidentin- 
vaali 2000 537  19 
Kunnallis- 
vaalit 2000 472  4 

 
 
Ennakkoäänestyspaikkoina olevien posti-

konttoreiden määrä on siis kymmenessä vuo-
dessa vähentynyt alle puoleen. Vuoden 2000 
kunnallisvaaleissa postikonttoreita ei ollut 
enää lainkaan 94:ssä Manner-Suomen kun-
nassa. Näissä kunnissa postipalveluista huo-
lehtivat asiamiespostit, jotka ovat yleensä 
kauppoja, kioskeja, huoltoasemia ja vastaa-
via. Asiamiespostit eivät kuitenkaan yleensä 
täytä ennakkoäänestyspaikoille asetettavia 
vaatimuksia muun muassa vaalivarmuus-, ti-
la- ja vastuukysymysten takia.  

Vuonna 1992 Ahvenanmaan posti irrottau-
tui Suomen Posti Oyj:stä omaksi maakunta-
hallituksen alaiseksi liikeyrityksekseen. Tä-
mä ei kuitenkaan ole vaikuttanut ennakkoää-
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nestyspaikkojen lukumäärään tai sijaintiin 
Ahvenanmaalla: niitä on ollut 13–15 kaikissa 
vuosina 1994–2000 toimitetuissa valtiollisis-
sa vaaleissa. 

Vuoden 1996 alusta voimassa olleen lain-
säädännön mukaan ennakkoäänestyksen voi 
järjestää jokin muukin taho kuin Posti. Oike-
usministeriön tehtävänä on arvioida se, mikä 
taho voi huolehtia tehtävästä luotettavasti, 
sujuvasti ja taloudellisesti ja solmia sopi-
mukset asianomaisten tahojen kanssa. Yleiset 
ennakkoäänestyspaikat säädetään valtioneu-
voston asetuksella ja Ahvenanmaalla tasaval-
lan presidentin asetuksella (vaalilain 9 §). 
Ministeriö on tehnyt sopimuksen ennakkoää-
nestyksen järjestämisestä Suomen Posti 
Oyj:n ja Ahvenanmaan postin kanssa kaikis-
sa vaaleissa vuodesta 1996 lähtien. Koska 
vaalilain mukaan jokaisessa kunnassa tulee 
olla vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka 
(jollei erityisestä syystä muuta johdu) ja kos-
ka vuoden 1999 eduskuntavaaleista lähtien 
useissa kunnissa ei ole ollut enää yhtään pos-
tikonttoria, ministeriö on tehnyt tällaisten 
kuntien kanssa sopimukset siitä, että kyseiset 
kunnat järjestävät, oikeusministeriön mak-
samaa korvausta vastaan, ennakkoäänestyk-
sen itse omissa virastoissaan. Vuoden 2000 
kunnallisvaaleissa toteutettiin lisäksi järjeste-
ly, jossa kaikki kunnat, siis myös ne, joissa 
oli vähintään yksi postikonttori, saivat perus-
taa tarpeelliseksi katsomansa määrän lisää 
ennakkoäänestyspaikkoja kuntaan. Kaiken 
kaikkiaan kunnan ennakkoäänestyspaikkoja 
oli kyseisissä kunnallisvaaleissa 139 kunnas-
sa yhteensä 182. Kokemukset kuntien järjes-
tämästä ennakkoäänestyksestä ovat olleet 
hyviä: äänestystoimitus on sujunut kuntien 
ennakkoäänestyspaikoissa yhtä hyvin kuin 
postikonttoreissa. 

Vaikka kotimaan yleisten ennakkoäänes-
tyspaikkojen määrä on kymmenessä vuodes-
sa vähentynyt noin puoleen, se ei kuitenkaan 
ole vaikuttanut ennakkoon äänestäneiden 
määrään, joka on samaisena ajanjaksona py-
synyt jatkuvasti korkeana ja ollut pikemmin-
kin lisääntymään päin. Voidaan kuitenkin to-
deta, että joidenkin, lähinnä haja-
asutusalueiden asukkaiden ennakkoäänes-
tysmahdollisuudet ovat voineet hankaloitua. 
Toisaalta monet syrjäseutujen asukkaat ää-
nestävät edelleen enimmäkseen vaalipäivänä. 

Vaalipäivän äänestyspaikat 

Kun ennakkoon äänestäneiden määrä on ol-
lut noussut, vaalipäivänä äänestävien määrä 
on vastaavasti pienentynyt. Kunnat ovat rea-
goineet tähän kehitykseen vähentämällä ää-
nestysalueiden ja näin ollen myös vaalipäi-
vän äänestyspaikkojen lukumäärää. Vaalilain 
8 §:n mukaan äänestysalueista kunnassa 
päättää valtuusto. Äänestysalueiden luku-
määrät vuosina 1991-2000 toimitetuissa vaa-
leissa ovat olleet seuraavat: 

 
Äänestys-
alueita 

Eduskuntavaalit 1991            4 736 
Kunnallisvaalit 1992  4 349 
Presidentinvaali 1994  3 993 
Eduskuntavaalit 1995  3 731 
Kunnallisvaalit 1996  3 502 
Europarlamenttivaalit 1996 3 502 
Eduskuntavaalit 1999  3 314 
Europarlamenttivaalit 1999 3 314 
Presidentinvaali 2000  3 219 
Kunnallisvaalit 2000  3 086 

 
Kymmenessä vuodessa vaalipäivän äänes-

tyspaikkojen määrä on siis vähentynyt noin 
35 %. Äänestysalueiden lakkauttamisen syitä 
ovat olleet muun muassa taloudelliset kysy-
mykset (säästöt), vaikeus saada riittävästi 
vaalilautakunnan työstä kiinnostuneita luot-
tamusmiehiä sekä huoli vaalisalaisuuden säi-
lymisestä, mikä taas liittyy ennakkoäänestyk-
sen kasvuun. Äänestysalueiden lakkauttami-
sen voidaan katsoa jossain määrin hankaloit-
taneen äänestäjien mahdollisuuksia äänestää 
vaalipäivänä, erityisesti harvaan asutuilla 
seuduilla.  

Äänestysalueen optimaalista kokoa arvioi-
taessa tulisi ottaa huomioon se, että sen tulisi 
olla yhtäältä riittävän suuri, jotta vaalisalai-
suus äänestyksessä säilyisi, mutta toisaalta 
myös riittävän pieni, jotta vaalipäivän äänes-
tyspaikat olisivat kohtuullisen lähellä mah-
dollisimman monia äänestäjiä ja jotta äänes-
tyspaikalle ei vaalipäivänä muodostuisi suu-
rempia ruuhkia. Vuoden 2000 presidentin-
vaalissa yleisin äänestysalueen koko oli 
1 000-1 999 äänioikeutettua, jollaisia oli noin 
25 % kaikista äänestysalueista. Vain 6 %:ssa 
äänestysalueista oli enemmän kuin 3 000 ää-
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nioikeutettua ja vain 1,3 %:ssa enemmän 
kuin 4 000 äänioikeutettua. Toisaalta voi-
massa olevan vaalilain mukaisia pieniä ää-
nestysalueita eli alle 120 äänioikeutetun ää-
nestysalueita oli noin 2% ja alle 300 äänioi-
keutetun äänestysalueita 21 % kaikista äänes-
tysalueista.  

 
Muut äänestyspaikat 

Muut äänestyspaikat ovat kaikki ennakko-
äänestyspaikkoja: kotimaassa laitokset ja 
eräissä tapauksissa äänestäjän koti (kotiää-
nestys) sekä ulkomailla valtioneuvoston ase-
tuksella määrättävät Suomen edustustot ja 
suomalaiset laivat. Näitä paikkoja koskevia 
merkittäviä kehittämistarpeita ei ole nähtä-
vissä.  

 
Nykytilan arviointia 

Äänestyspaikkoja koskevassa päätöksente-
ossa voidaan katsoa olevan epäjohdonmukai-
suutta. Kun äänestysalueista eli käytännössä 
vaalipäivän äänestyspaikoista kunnassa päät-
tää valtuusto, kunnassa olevista yleisistä en-
nakkoäänestyspaikoista säädetään valtioneu-
voston asetuksella, joka esitellään oikeusmi-
nisteriöstä. Viimeisimmissä vaaleissa useat 
kunnat ovat olleet tyytymättömiä kunnassa 
olevien yleisten ennakkoäänestyspaikkojen 
määrään ja tehneet esityksiä oikeusministeri-
ölle niiden lisäämiseksi. Jotkut kunnat ovat 
myös ilmoittaneet olevansa halukkaita järjes-
tämään koko ennakkoäänestyksen kunnan vi-
rastoissa vaikka kunnassa olisikin postikont-
tori. Valmistellessaan kotimaan yleisistä en-
nakkoäänestyspaikoista vuoden 2000 kunnal-
lisvaaleissa annettua valtioneuvoston asetusta 
(709/2000) oikeusministeriö onkin joutunut 
arvioimaan, mikä on sopiva yleisten ennak-
koäänestyspaikkojen lukumäärä kussakin 
kunnassa ja mitkä paikat kunnissa ovat tähän 
tarkoitukseen sopivia sekä missä niiden tulisi 
sijaita. Tällaisen arvioinnin ei kuitenkaan 
enää nykyisin voida katsoa kuuluvan minis-
teriötason tehtäviin. Ministeriöllä ei myös-
kään ole käytännössä mahdollisuuksia suorit-
taa tällaista arviointia. Sen sijaan kunta itse 
voi parhaiten arvioida kunnassa tarvittavien 
ennakkoäänestyspaikkojen määrän, niiden si-
jainnin ja sen, mikä paikka on sovelias en-

nakkoäänestyspaikaksi. Samalla tavallahan 
kunta arvioi myös tarvittavien äänestysaluei-
den lukumäärän ja äänestyspaikkojen sijain-
nin ja sopivuuden. Siksi päätöksenteko kai-
kista kunnassa olevista äänestyspaikoista oli-
si luontevaa siirtää kokonaan kunnan 
vastuulle. 

Kuntien   asema   on   turvattu  perustus-
laissa,  joten  niitä  ja  niiden virastoja voi-
daan pitää  pysyvinä  organisaatioina. Sen si-
jaan esimerkiksi  Suomen  Posti Oyj toimii 
liiketaloudellisin perustein, jolloin postikont-
toreiden pysyvyys ja lukumäärä maan eri 
osissa on epävarmemmalla pohjalla. Suomen 
Posti Oyj:n 31 päivänä lokakuuta 2001 jul-
kaiseman luettelon mukaan sillä on koko 
maassa 326 omaa toimipaikkaa (postikontto-
ria) 176 kunnassa. Tulevaisuudessa posti-
konttorien määrä voi edelleen vähentyä. Vaa-
livarmuuden ja vaalien yleisen luotettavuu-
den näkökulmasta olisi eduksi, jos vaalivi-
ranomaistehtävät olisivat pysyvällä organi-
saatiolla. Tämä myös osaltaan vähentäisi 
muiden vaaliviranomaisten, muun muassa 
oikeusministeriön työtä. Vaalivarmuutta li-
säisi sekin, että ennakkoäänestyksen ja vaali-
päivän äänestyksen järjestäminen olisivat 
saman viranomaisen vastuulla. 

Äänestysalueiden vähentäminen saattaa yh-
täältä parantaa vaalisalaisuuden säilymistä, 
mutta toisaalta vaikeuttaa äänestäjien mah-
dollisuuksia äänestää vaalipäivänä. Perusoi-
keuksien toteutumisen kannalta jälkimmäistä 
näkökohtaa tulisi pitää tärkeämpänä, koska 
vaalisalaisuus voidaan vaalilaissa säädetyin 
toimenpitein turvata myös pienissä äänestys-
alueissa. Äänestysalueiden lakkauttamista ei 
myöskään välttämättä voida kompensoida 
ennakkoäänestysmahdollisuuksien lisäämi-
sellä, koska monet äänestäjät haluavat äänes-
tää nimenomaan vaalipäivänä, esimerkiksi 
sen vuoksi, että he haluavat ensin seurata 
vaalikampanjan loppuun asti ja äänestää vas-
ta sitten. 

 
2.2. Äänestystoimitus 

Ennakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänes-
tyksen tekninen toimittaminen ei yleisesti ot-
taen kaipaa juurikaan kehittämistä. Äänestä-
minen on molemmissa äänestystavoissa ää-
nestäjän kannalta helppoa, nopeaa, sujuvaa ja 
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vaalisalaisuuden säilymisen kannalta varmaa. 
Vaaleista saadut kokemukset ovat kuitenkin 
antaneet aihetta pohtia eräitä vaaliviran-
omaisten työhön liittyviä yksityiskohtia. 

Vaalilain mukaan yleisessä ennakkoäänes-
tyspaikassa tulee olla vähintään yksi vaali-
toimitsija, joka huolehtii äänestyksen toimit-
tamisesta. Käytännössä, erityisesti vilkkaissa 
kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikois-
sa, vaalitoimitsijoita on ollut enemmän kuin 
yksi, yleensä kolme ja kaikkein suurimmissa 
paikoissa jopa toistakymmentä. Vaalitoimit-
sijoiden lukumäärä ja heidän asemansa herät-
tävät aika ajoin keskustelua: Jotkut äänestäjät 
ovat olleet huolissaan äänestämisen turvalli-
suudesta, lähinnä vaalisalaisuuden säilymi-
sestä silloin, kun ennakkoäänestystä hoitaa 
vain yksi vaalitoimitsija. Vertailun vuoksi 
todettakoon, että vaalipäivän äänestyksestä 
huolehtiva vaalilautakunta on päätösvaltai-
nen kolmijäsenisenä. Toisaalta kysymyksiä 
on herättänyt myös se, että vaalitoimitsija tai 
vaalitoimitsijat eivät ole luottamushenkilöitä 
kuten vaalilautakunnan jäsenet, vaan pääasi-
assa virkamiehiä. On muun muassa esitetty, 
että ennakkoäänestyspaikkoihinkin tulisi ni-
metä luottamusmiehistä koostuva ennakko-
äänestystoimikunta. Vaikka nykykäytännössä 
ei ongelmia juurikaan ole ollut havaittavissa, 
vaalitoimitsijoiden vähimmäislukumäärän li-
sääminen näyttäisi vaalivarmuuden ja myös 
käytännön tarpeiden kannalta perustellulta.  

Suomalaisissa laivoissa voi äänestää ulko-
maan ennakkoäänestysaikana (neljä päivää) 
niiden henkilökunta. Laivoissa äänestäneiden 
määrät ovat olleet erittäin pieniä: noin 150 
äänestäjää vaalia kohden eli vähemmän kuin 
prosentin kymmenys kaikista äänestäneistä. 
Laivat liikkuvat joskus sellaisilla vesillä, joil-
ta on vaikea saada toimitettua ennakkoäänes-
tysasiakirjoja (lähetekuoria) eteenpäin siten, 
että ne ehtisivät määräaikaan mennessä asi-
anomaisiin kuntiin kotimaassa. Joskus myös 
laivojen siirtymiset satamasta toiseen saatta-
vat viedä useita päiviä. Tähän on esitetty rat-
kaisuksi, että ennakkoäänestys laivoilla voi-
taisiin aloittaa aiemmin kuin 11. päivänä en-
nen vaalipäivää. Tiedot ehdokkaista tulisi täl-
löin toimittaa laivoille muulla tavalla kuin 
ehdokaslistojen yhdistelmän muodossa, esi-
merkiksi internet-yhteyttä tai telefaksia käyt-
täen.  Muun  muassa  Ruotsin ja Tanskan 

vaalilainsäädännössä ennakkoäänestys lai-
vassa voidaan aloittaa aiemmin kuin ennak-
koäänestys muutoin. 

 
2.3. Ääntenlaskenta 

Ennakkoäänestyksen lisääntyminen on vai-
kuttanut monella tavalla vaalien ääntenlas-
kentaan. Ensinnäkin vaalipäivän äänestyksen 
vaalisalaisuus on saattanut vaarantua pienissä 
äänestysalueissa. Jos pienen äänestysalueen 
äänioikeutetuista suuri osa äänestää ennak-
koon, jää vaalipäivänä äänestävien määrä 
vastaavasti pieneksi. Perinteisesti on katsottu 
vaalisalaisuuden voivan vaarantua silloin, 
kun yhdessä laskettavia äänestyslippuja on 
vähemmän kuin 50. Voimassa olevan vaali-
lain mukaan sellaisen äänestysalueen äänes-
tysliput, jossa on vähemmän kuin 120 ääni-
oikeutettua, on yhdistettävä laskennassa jon-
kin toisen äänestysalueen äänestyslippuihin. 
Säännös on kuitenkin osoittautunut ongel-
malliseksi niissä tapauksissa, joissa äänestys-
alueessa on hieman yli 120 äänioikeutettua: 
esimerkiksi jos äänestysalueessa on 130 ää-
nioikeutettua ja heistä äänestää 90 siten, että 
45 äänestää ennakkoon ja toiset 45 vaalipäi-
vänä. Äänestysalueen vaalipäivän äänestys-
lippuja ei tällöin voida yhdistää toisen äänes-
tysalueen äänestyslippuihin, vaikka yhdessä 
laskettavia äänestyslippuja onkin vähemmän 
kuin 50. Ongelmallisia tilanteita saattaa syn-
tyä myös niissä kunnissa, joissa on vain yksi 
äänestysalue, jolloin vaalipäivänä annettuja 
äänestyslippuja ei voida laskennassa yhdistää 
mihinkään.  

Toiseksi ennakkoäänestyksen lisääntymi-
nen on jonkin verran hankaloittanut vaalitu-
losten yksityiskohtaista analysointia. Kun 
vaalipäivän äänet lasketaan kussakin äänes-
tysalueessa erikseen, voidaan vaalien tulok-
sen perusteella analysoida poliittisia voi-
masuhteita kunnan eri äänestysalueissa. Täs-
tä ovat perinteisesti olleet kiinnostuneita tie-
dotusvälineet, puolueet ja tutkijat. Ennakko-
äänet on kuitenkin laskettu vain kunnittain eli 
kaikki kunnassa annetut ennakkoäänet äänes-
tysalueesta riippumatta ovat muodostaneet 
yhden laskentakokonaisuuden. Koska ennak-
koon äänestää noin 40–47 % äänestysalueen 
äänioikeutetuista, jää vaalituloksen äänestys-
alueittainen analysointi pelkästään vaalipäi-
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vän äänestyksen tuloksen varaan, joka siis 
kertoo vain hieman yli puolet todellisesta ti-
lanteesta. 

Kolmanneksi epäilyt vaalisalaisuuden säi-
lymisestä vaalipäivän äänestyksessä ja tieto 
siitä, että ennakkoäänet lasketaan kunnittain, 
on osaltaan saattanut vaikuttaa ennakkoää-
nestyksen lisääntymiseen. Jotkut äänestäjät 
saattavat haluta varmistaa vaalisalaisuutensa 
ja äänestävät siksi ennakkoon. 

 
2.4. Presidentinvaalin ensimmäisen ja toi-

sen vaalin välinen aika 

Suomessa siirryttiin välittömään, tarvittaes-
sa kaksivaiheiseen presidentinvaaliin vuonna 
1991 annetulla hallitusmuodon muutoksella 
(laki 1074/1991). Hallituksen esityksessä 
(HE 232/1988 vp) ehdotettiin, että presiden-
tinvaalin ensimmäisen ja toisen vaalin väli-
nen aika olisi neljä viikkoa. Ehdotusta perus-
teltiin sillä, että tätä lyhyemmässä ajassa toi-
sen vaalin ennakkoäänestystä ei ehdittäisi 
asianmukaisesti toimittaa. Neljä viikkoa kat-
sottiin tarvittavan lähinnä toisen vaalin ehdo-
kasluettelon toimittamiseen ajoissa ennakko-
äänestyspaikkoina oleviin Suomen edustus-
toihin eri puolille maailmaa. Eduskunta kui-
tenkin lyhensi vaalien välisen ajan kolmeen 
viikkoon muuttamalla ehdokasluettelon toi-
mittamistapaa siten, että jos luetteloa ei to-
dennäköisesti ehditä toimittaa edustustoon 
ajoissa, riittää, että sinne toimitetaan tieto lu-
ettelon sisällöstä luotettavalla tavalla. 

Ensimmäisen kerran presidentinvaali toi-
mitettiin suorana kaksivaiheisena vaalina 
vuonna 1994 ja toisen kerran vuonna 2000. 
Erityisesti vuoden 2000 vaalissa käytiin run-
saasti julkista keskustelua vaalien välisen 
ajan pituudesta. Kolmen viikon aikaa pidet-
tiin yleisesti liian pitkänä. Ensimmäisen vaa-
lin vaalikampanja oli alkanut syksyllä 1999 
ja toisen vaalin kahden ehdokkaan näkemyk-
set ja mielipiteet olivat suurimmaksi osaksi 
tulleet äänestäjille tutuiksi jo tämän kampan-
jan aikana. Toisen vaalin vaalikampanja ei 
välttämättä sisältänytkään asiasisällöllisesti 
enää kovin paljon uutta. Siksi kolmen viikon 
vaalitaistelu tuntui jossakin määrin väsyttä-
vän niin ehdokkaita, äänestäjiä kuin tiedotus-
välineitäkin. 

Arvioitaessa  ensimmäisen  ja  toisen vaa-

lin välistä aikaa vaalien teknisen toimittami-
sen näkökulmasta voidaan todeta, että tapah-
tumat ja toimenpiteet ensimmäisen vaalin 
vaalipäivän ja toisen vaalin ennakkoäänes-
tyksen alkamisen välillä (yhdeksän päivän 
ajanjakso) ovat varsin verkkaisia ja muodol-
lisia. Ensimmäisen vaalin tuloksen tarkastus-
laskenta aloitetaan heti vaalipäivää seuraava-
na maanantaina. Käytännössä kaikki vaalipii-
rilautakunnat saavat tarkastuslaskennan suo-
ritettua maanantain kuluessa. Vuoden 2000 
presidentinvaalissa viimeisin Manner-
Suomen vaalipiirilautakunta merkitsi tarkas-
tuslaskentansa valmiiksi vaalitietojärjestel-
mään maanantaina kello 19.57. Suurimmissa 
vaalipiireissä laskenta oli nopeaa: Helsingin 
vaalipiirilautakunnassa tarkastuslaskenta saa-
tiin valmiiksi jo kello 13 ja Uudenmaan vaa-
lipiirilautakunnassa kello 15. Ainoastaan 
pienimmässä  vaalipiirissä  eli  Ahvenan-
maan  vaalipiirilautakunnassa  tulos valmis-
tui vasta tiistain puolella, mikä johtui siitä, 
että äänestyslippuja toimitettiin kunnista vaa-
lipiirilautakunnalle melko verkkaiseen tah-
tiin. 

Ensimmäisen  vaalin tulos vahvistetaan 
vaalipäivää  seuraavana  keskiviikkona  kello 
18  aloitettavissa  vaalipiirilautakuntien ko-
kouksissa. Helsingin vaalipiirilautakunta 
pääsee vahvistamaan koko maan tuloksen jo 
samana iltana.  Seuraavana  päivänä eli tors-
taina oikeusministeriö esittelee tuloksen val-
tioneuvostolle, joka toteaa vaalin tuloksen ja 
tarvittaessa sen, että toinen vaali toimitetaan 
kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä 
saaneen ehdokkaan välillä. Perjantaista tiis-
taihin ei ole tapahtumia ja keskiviikkona eli 
10. päivänä ensimmäisen vaalin vaalipäivän 
jälkeen aloitetaan toisen vaalin ennakkoää-
nestys.  

Kolmen  viikon  ajanjakson  lyhentäminen 
kahteen  viikkoon  tarkoittaisi käytännössä 
sitä, että toisen vaalin ehdokasluetteloa ei 
ehdittäisi saada ajoissa edes kotimaan ennak-
koäänestyspaikkoihin, ulkomaan ennakkoää-
nestyspaikoista puhumattakaan. Kun toisen 
vaalin kahden ehdokkaan ehdokasnumerot 
eivät kuitenkaan nykyisin enää muutu heillä 
ensimmäisessä vaalissa olleista numeroista - 
toisin kuin vuonna 1994 toimitetussa ensim-
mäisessä suorassa vaalissa - voidaan kysyä, 
tuleeko ennakkoäänestyspaikoissa ehdotto-



 HE 1/2002 vp  
  
   

 

10

masti olla virallinen ehdokasluettelo jo heti 
ennakkoäänestyksen alkaessa vai riittäisikö, 
että sinne toimitetaan aluksi vain tieto eh-
dokkaista luotettavalla tavalla nykytekniik-
kaa hyödyntäen. 

Suomen lisäksi presidentinvaali toimitetaan 
tarvittaessa kaksivaiheisena suorana vaalina 
Euroopan valtioista muun muassa Ranskassa, 
Portugalissa, Itävallassa, Venäjällä, Puolassa, 
Slovakiassa ja Bulgariassa. Näissä valtioissa 
ensimmäisen ja toisen vaalin välinen aika on 
yleensä kaksi viikkoa, Portugalissa tosin 
kolme viikkoa. Tässä on kuitenkin huomatta-
va, ettei näissä valtioissa ole samanlaista en-
nakkoäänestysmenettelyä kuin Suomessa, 
vaan vaalit toimitetaan lähes yksinomaan 
vaalipäivän äänestyksinä. 

 
 

2.5. Vaalikustannusten jako valtion ja 
kuntien välillä 

Yleistä 

Voimassa  olevan  vaalilain 188 §:n mu-
kaan oikeusministeriö vastaa vaalitietojärjes-
telmän kustannuksista, erityisesti äänioikeus-
rekisterin ja ehdokasrekisterin sekä keskite-
tyn laskentajärjestelmän käytöstä aiheutuvis-
ta kustannuksista. Ministeriö ei kuitenkaan 
vastaa kuntien hankkimien tuloslaskentaoh-
jelmistojen kustannuksista. Lisäksi ministeriö 
vastaa vaalimateriaalin (esimerkiksi äänes-
tysliput ja ilmoituskortit) laatimis- ja lähet-
tämiskustannuksista, kotimaan yleisten en-
nakkoäänestyspaikkojen, Suomen edustusto-
jen ja laivojen vaalitoimitsijoiden menoista 
sekä vaalipiirilautakuntien menoista. Kunta 
vastaa keskusvaalilautakunnan, vaalilauta-
kuntien, vaalitoimikuntien ja kotiäänestyksen 
vaalitoimitsijoiden menoista sekä tuloslas-
kentaohjelmistojen kustannuksista. Europar-
lamenttivaaleissa kuntien menot kuitenkin 
korvataan valtion varoista.  

 
Valtion vaalimenot vuosina 1999 ja 2000 

Vuonna 1999,  jolloin  toimitettiin edus-
kuntavaalit ja europarlamenttivaalit sekä 
valmistauduttiin seuraavan vuoden presiden-
tinvaaliin, oikeusministeriön vaalimenot oli-
vat 127 092 875 markkaa (noin 21,4 miljoo-

naa euroa). Näistä eduskuntavaalien osuus oli 
noin 52 miljoonaa markkaa, europarlament-
tivaalien osuus noin 64 miljoonaa markkaa 
sisältäen noin 24 miljoonaa markkaa kunnille 
korvattuja menoja sekä vuoden 2000 presi-
dentinvaalin osuus noin 11 miljoonaa mark-
kaa. Vuonna 2000 oikeusministeriön vaali-
menot olivat 110 979 850 markkaa (noin 
18,7 miljoonaa euroa), josta presidentinvaa-
lin osuus oli noin 74 miljoonaa markkaa ja 
kunnallisvaalien osuus noin 37 miljoonaa 
markkaa.  

Oikeusministeriön vaalikustannuksista suu-
rimman menoerän aiheuttaa kotimaan ennak-
koäänestys. Esimerkiksi vuoden 1999 edus-
kuntavaaleissa pelkkä ennakkoäänestyksen 
järjestäminen maksoi ministeriölle noin 21 
miljoonaa markkaa ja lisäksi ennakkoäänes-
tysasiakirjojen postimaksut olivat noin 1,5 
miljoonaa markkaa. Vastaavasti vuoden 2000 
kaksivaiheisessa presidentinvaalissa, jossa 
ennakkoäänestysaktiivisuus oli muita vaaleja 
korkeampi, ennakkoäänestyksen kokonais-
kustannukset olivat noin 53 miljoonaa mark-
kaa. Lähes kaikki ennakkoäänestyskulut on 
suoritettu Suomen Posti Oyj:lle, joka on ollut 
ennakkoäänestyksen pääasiallinen järjestäjä. 
Lisäksi ministeriö on kustantanut ennakko-
äänestyksen järjestämisen myös niissä kun-
nissa, joissa ei ole ollut postkonttoria. Loput 
oikeusministeriön vaalimenoista aiheutuvat 
vaalitietojärjestelmästä, vaalimateriaalista ja 
vaalipiirilautakuntien kuluista. 

 
Kuntien vaalimenot vuosina 1999 ja 2000 

Kuntien vaalimenot vuonna 1999 olivat yh-
teensä 57 640 000 markkaa (noin 9,7 miljoo-
naa euroa). Kun tästä vähennetään oikeusmi-
nisteriön europarlamenttivaaleista maksamat 
korvaukset eli 24 078 000 markkaa, jää kun-
tien menoiksi 33 562 000 markkaa (noin 5,6 
miljoonaa euroa). Kuntien vaalimenot vuon-
na 2000 olivat yhteensä 84 782 000 markkaa 
(noin 14,2 miljoonaa euroa). 

Kunnan vaalikustannukset muodostuvat 
pääosin keskusvaalilautakunnan, vaalilauta-
kuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten palkki-
oista, tuloslaskentaohjelmistojen hankinnasta 
sekä eräistä yleisluontoisista menoista (muun 
muassa kuulutusten julkaiseminen ja äänes-
tyskoppien valmistaminen).  
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Nykytilan arviointia 

Kunnat ovat osallistuneet yleisten vaalien 
toimittamiskustannuksiin vuoden 1907 edus-
kuntavaaleista saakka. Kun vuonna 1994 jär-
jestettiin valtiollinen neuvoa-antava EU-
kansanäänestys, korvattiin kunnille siitä ai-
heutuneet kulut jälkikäteen valtion varoista. 
Sama menettely omaksuttiin myös vuonna 
1998 annetulla lailla kumotussa Suomesta 
Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien 
vaaleista annetussa laissa (272/1995), mikä 
on käytännössä tarkoittanut, että ministeriö 
vastaa kaikista europarlamenttivaalien me-
noista. Menettelyä perusteltiin hallituksen 
esityksessä (351/1994 vp) sillä, että europar-
lamenttivaalit liittyvät valtiolliseen päätök-
sentekoon eikä vaaleilla juuri ole kosketusta 
kuntien toimintaan. Samaa perustelua voitai-
siin kuitenkin soveltaa myös eduskuntavaa-
leihin ja presidentinvaaliin, koska myös ne 
liittyvät pääasiassa valtiolliseen päätöksente-
koon.  

Useimpien kuntien taloudellinen tilanne on 
1990-luvulta lähtien ollut vaikea. Monet 
kunnat ovat joutuneet tinkimään palveluis-
taan ja leikanneet menojaan. Taloudellista ra-
situsta lisäsivät osaltaan vuosiin 1999 ja 2000 
sattuneet neljät yleiset vaalit. Useissa kunnis-
sa säästökohteita on pyritty hakemaan myös 
vaalimenoista ja osin tästä syystä jotkut kun-
nat ovat vähentäneet äänestysalueitaan jak-
sossa 2.1 selostetulla tavalla.  

Arvioitaessa vaalikustannusten nykytilaa 
voidaan todeta, että vaalikustannusten jakau-
tuminen valtion ja kuntien välillä on osin 
epäjohdonmukaista, koska ennakkoäänestyk-
sen kustannuksista huolehtii valtio ja vaali-
päivän äänestyksen kustannuksista kunnat. 
Tämä on saattanut osaltaan vaikuttaa siihen, 
että jotkut kunnat ovat pyrkineet suosimaan 
ennakkoäänestämistä alueellaan vaalipäivän 
äänestyksen kustannuksella. Perusoikeuksien 
toteutumisen kannalta ei kuitenkaan voida pi-
tää hyväksyttävänä kehityksenä sitä, että ää-
nioikeutettujen mahdollisuudet äänestää ha-
luamanaan ajankohtana, joko ennakkoon tai 
vaalipäivänä, heikkenevät julkisen vallan, 
tässä tapauksessa kuntien huonon taloudelli-
sen tilanteen johdosta. Toinen vaalikustan-
nusten epäjohdonmukaisuus liittyy siihen, et-
tä valtio korvaa kuntien vaalimenot europar-

lamenttivaaleissa, mutta ei muissa valtiolli-
sissa vaaleissa. Vielä voidaan todeta, että 
kuntien taloudellista rasitusta vaalien järjes-
tämisessä ei liene syytä pyrkiä ainakaan li-
säämään nykyisestä. 

 
3.  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1. Esityksen päätavoitteet 

Esityksen päätavoite on entisestään paran-
taa vaalijärjestelmän toimivuutta. Tavoittee-
na on äänioikeutettujen äänestysmahdolli-
suuksien lisääminen siirtämällä kaikkia ko-
timaan äänestyspaikkoja koskeva päätöksen-
teko kunnille, valtion ja kuntien vaalikustan-
nusten jakoperusteiden muuttaminen siten, 
että kuntien taloudellinen rasitus vaalien jär-
jestämisessä vähenee, ennakkoäänestysme-
nettelyn terävöittäminen, vaalisalaisuuden 
turvaamisedellytysten parantaminen sekä 
presidentin valintamenettelyn nopeuttaminen 
ja vaalikampanjan terävöittäminen lyhentä-
mällä presidentinvaalin ensimmäisen ja toi-
sen vaalin välistä aikaa kolmesta viikosta 
kahteen viikkoon. 

 
3.2. Keskeiset ehdotukset 

Kotimaan äänestyspaikat 

Esityksessä ehdotetaan, että sekä ennakko-
äänestyspaikoista että vaalipäivän äänestys-
paikoista kunnassa määräisi kunta itse. Vaa-
lipäivän äänestyspaikkojen osalta esitys ei 
toisi muutosta nykyiseen sääntelyyn, mutta 
yleisten ennakkoäänestyspaikkojen osalta 
päätösvalta siirtyisi valtioneuvostolta kunnil-
le. Kunnalla voidaan katsoa olevan parhaat 
edellytykset arvioida, kuinka monta yleistä 
ennakkoäänestyspaikkaa ja vaalipäivän ää-
nestyspaikkaa kunnassa tulisi olla ja missä 
päin kuntaa niiden tulisi sijaita. Kussakin 
kunnassa tulisi kuitenkin olla vähintään yksi 
yleinen ennakkoäänestyspaikka, jollei erityi-
sestä syystä muuta johdu, ja kunnan jokaisel-
la äänestysalueella yksi vaalipäivän äänes-
tyspaikka. Päätökset äänestyspaikoista tekisi 
kunnanhallitus. Niistä ei enää säädettäisi val-
tioneuvoston asetuksella. Äänestysalueista 
kunnassa määräisi edelleen valtuusto.  
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Kunta    voisi    määrätä    yleiseksi   en-
nakkoäänestyspaikaksi    pääasiassa   omia 
virastojaan   ja  laitoksiaan.  Soveltuvia   en-
nakkoäänestyspaikkoja olisivat esimerkiksi 
kunnantalo, kirjastot, koulut ja palvelukes-
kukset. Kunta voisi myös hankkia ennakko-
äänestyksessä tarvittavat tilat tai henkilöstön 
taikka molemmat joko kokonaan tai osaksi 
joltakin muulta kunnassa toimivalta luotetta-
valta organisaatiolta. Tällaisina tahoina tuli-
sivat kysymykseen lähinnä vain kunnassa 
olevat valtion virastot tai suurten julkisoi-
keudellisten laitosten, kuten Kansaneläkelai-
toksen toimipaikat  taikka  Suomen  Posti 
Oyj:n postikonttorit ja Ahvenanmaan postin 
toimipaikat. Yleisessä ennakkoäänestyspai-
kassa  ja  vaalipäivän  äänestyspaikassa tulisi  
olla riittävästi  tilaa  äänestystoimituksen 
suorittamista varten. Paikkaa valittaessa tulisi 
myös pyrkiä  varmistamaan,  että paikka  on 
aatteellisten ja taloudellisten kytkentöjen 
kannalta  mahdollisimman  puolueeton. Tä-
mä tarkoittaisi käytännössä,  että  esimerkiksi 
kunnassa  toimivat liikeyritykset tai uskon-
nolliset tilat eivät voisi tulla kysymykseen 
ennakkoäänestyspaikkoina. Ainoat poikke-
ukset tästä voisivat olla Suomen Posti Oyj ja 
Ahvenanmaan posti, mitä puoltaisi niiden pe-
rinteinen asema ennakkoäänestyksen järjestä-
jänä. Niin sanotut asiamiespostit eivät kui-
tenkaan voisi tulla kysymykseen, koska ne 
toimivat useimmiten edellä tarkoitettujen lii-
keyritysten yhteydessä. Jos kunta järjestäisi 
ennakkoäänestyksen muualla kuin omissa ti-
loissaan, se vastaisi myös siitä aiheutuvista 
kustannuksista. Ehdotettu sääntely ei käytän-
nössä toisi muutoksia vaalipäivän äänestys-
paikkoihin, jotka ovat tähänkin asti olleet 
kunnan omissa tiloissa, enimmäkseen kou-
luissa ja virastotaloissa. 

Kunnanhallituksen  tulisi huolehtia siitä, et-
tä  sen  päätöksen mukaiset yleiset ennakko-
äänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat  
sekä  niiden  yhteystiedot merkitään oikeus-
ministeriön vaalitietojärjestelmään kuuluvaan 
äänestyspaikkarekisteriin, jota ylläpitäisi Vä-
estörekisterikeskus. Äänestyspaikkarekisteri 
perustettaisiin syksyllä 2002 vuoden 2003 
eduskuntavaaleja varten ja sen jälkeen rekis-
teri olisi jatkuvasti käytettävissä eli kunnat 
voisivat tehdä rekisteriin muutoksia sitä mu-
kaa kuin äänestyspaikat kunnassa muuttuvat. 

Tämä voisi osaltaan edistää sitä tavoitetta, et-
tä samalla tapaa kuin vaalipäivän äänestys-
paikoista, myös ennakkoäänestyspaikoista tu-
lisi kunnassa mahdollisimman pysyviä eli et-
tä ne eivät vaihtuisi vaalista toiseen muutoin 
kuin perustellusta syystä. 

Kunnan olisi huolehdittava siitä, että kus-
sakin vaalissa äänestyspaikkarekisterin tiedot 
päivitetään viimeistään 51. päivänä ennen 
vaalipäivää. Esityksessä ehdotetaan, että vaa-
leissa olisivat äänestyspaikkoina ne yleiset 
ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänes-
tyspaikat, jotka kyseisenä ajankohtana ovat 
rekisterissä. Kunta ei tämän ajankohdan jäl-
keen voisi enää kyseisten vaalien osalta 
muuttaa äänestyspaikkojaan, vaan muutokset 
voisivat koskea vasta seuraavia vaaleja. Sa-
ma koskisi myös niitä tapauksia, joissa kun-
nanhallituksen päätökseen on haettu kunta-
lain mukaisesti oikaisua tai joissa kunnanhal-
lituksen oikaisuvaatimukseen antamaan pää-
tökseen on haettu muutosta kunnallisvalituk-
sella hallinto-oikeudelta. Vaikka oikaisuvaa-
timus- tai valitusmenettely olisi kesken vielä 
51. päivänä ennen vaalipäivää, äänestyspaik-
koina kyseessä olevissa vaaleissa olisivat sa-
nottuna ajankohtana rekisterissä olevat pai-
kat. Sen sijaan oikaisuvaatimus- tai valitus-
prosessin tuloksena muuttuneet äänestyspai-
kat voisivat olla voimassa seuraavissa vaa-
leissa. Äänestyspaikkojen ja niiden tietojen 
lukkoon lyöminen viimeistään 51. päivänä 
ennen vaalipäivää on tärkeää muun muassa 
siksi, että kyseisen päivän jälkeisenä päivänä 
aloitetaan äänioikeutettujen ja heidän tieto-
jensa poiminta väestötietojärjestelmästä ää-
nioikeusrekisteriin. Yksi näistä tiedoista on 
äänestäjän äänestyspaikka vaalipäivänä, joka 
mainitaan myös äänioikeutetulle lähetettä-
vässä ilmoituskortissa.  

Mahdollisimman aikainen varmuus vaalien 
äänestyspaikoista myös parantaisi niitä kos-
kevan tiedottamisen edellytyksiä. Ennakko-
äänestyspaikkoja koskevan tiedottamisen te-
hostamiseksi ehdotetaan, että oikeusministe-
riö vastaisi tarkoituksenmukaisella tavalla 
kaikkia yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja 
koskevasta koko maan laajuisesta tiedottami-
sesta. Tarkoituksenmukainen tapa voisi olla 
esimerkiksi ennakkoäänestyspaikkatietojen 
kokoaminen oikeusministeriön internet-
sivuille, josta ne olisivat niin tiedotusvälinei-
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den kuin äänestäjienkin saatavissa. Käytettä-
vissä olevien määrärahojen puitteissa minis-
teriö voisi lisäksi harkita maksutonta puhe-
linpalvelua, johon soittamalla äänestäjä saisi 
tietää lähimmän ennakkoäänestyspaikan si-
jainnin ja aukioloajan. Palvelunumero voitai-
siin mainita äänestäjille lähetettävissä ilmoi-
tuskorteissa. Ennakkoäänestyspaikkoja kos-
kevasta tiedottamisesta kunnan sisällä vastai-
si, kuten nykyisinkin, kunta itse. 

Päätöksenteon yhtenäisyyden vuoksi ehdo-
tetaan vielä, että kunnanhallitus tekisi pää-
tökset myös eräistä laitosäänestyspaikoista. 
Voimassa olevan lain mukaan nämä päätök-
set tekee kunnan keskusvaalilautakunta. 

 
 

Ennakkoäänestyksen toimittaminen 

Kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen 
aukiolopäivät ja -kellonajat 

Koska kotimaan yleisistä ennakkoäänes-
tyspaikoista päättäminen ehdotetaan siirret-
täväksi valtioneuvostolta kunnille, seuraa sii-
tä, että kuntien tulisi määrätä myös ennakko-
äänestyspaikkojen aukiolopäivistä ja päivit-
täisistä aukioloajoista.  

Esityksessä ehdotetaan, että yleiset ennak-
koäänestyspaikat olisivat avoinna kaikkina 
ennakkoäänestysajanjaksoon kuuluvina päi-
vänä, jollei kunnanhallitus erityisestä syystä 
toisin määrää. Pääsääntö siis olisi, että en-
nakkoäänestyspaikka on avoinna kaikkina 
seitsemänä päivänä keskiviikosta tiistaihin. 
Erityisestä syystä kunnanhallitus voisi kui-
tenkin päättää, että joku ennakkoäänestys-
paikka tai jotkut niistä eivät ole avoinna koko 
ennakkoäänestysajanjaksoa vaan ainoastaan 
joinakin jaksoon sattuvina päivinä, esimer-
kiksi vain arkipäivinä tai vain jakson kolme-
na ensimmäisenä päivänä. Erityisenä syynä 
pidettäisiin lähinnä kunnan tai kunnan osan 
vähäiseksi arvioitua ennakkoäänestäjien 
määrää. Ehdotettu sääntely mahdollistaisi 
esimerkiksi sen, että alueeltaan laajan, mutta 
asukasluvultaan pienen kunnan kunnanhalli-
tus perustaisi kunnan eri osiin vain yhtenä 
päivänä avoinna olevia ennakkoäänestys-
paikkoja, jolloin samat vaalitoimitsijat siir-
tyisivät päivittäin ennakkoäänestyspaikasta 
toiseen. Näin voitaisiin kätevästi järjestää 

ennakkoäänestysmahdollisuus myös haja-
asutusalueiden äänioikeutetuille. Kunnan ää-
nioikeutetuille ja kunnassa oleskeleville mui-
den kuntien äänioikeutetuille ei tulisi kuiten-
kaan aiheutua kohtuutonta haittaa siitä, että 
ennakkoäänestyspaikka ei ole avoinna kaik-
kina seitsemänä päivänä. Kunnan tulisikin 
pyrkiä siihen, että siellä olisi vähintään yksi 
sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on 
avoinna kaikkina seitsemänä päivänä. 

Kunnanhallitus määräisi myös ennakkoää-
nestyspaikkojen päivittäisistä aukioloajoista. 
Ennakkoäänestystä ei kuitenkaan voisi aloit-
taa arkipäivisin ennen kello 8:aa eikä viikon-
loppuna ennen kello 10:tä. Vastaavasti en-
nakkoäänestyspaikka tulisi sulkea arkipäivi-
sin viimeistään kello 20 ja viikonloppuna 
viimeistään kello 16. Sanotut ajat vastaisivat 
nykyisin voimassa olevia käytäntöjä. 

 
 

Vaalitoimitsijoiden määrääminen ja luku-
määrä kotimaan yleisissä ennakkoäänestys-
paikoissa 

Ennakkoäänestystoimituksen yleisen luo-
tettavuuden lisäämiseksi ehdotetaan, että 
kussakin kotimaan yleisessä ennakkoäänes-
tyspaikassa tulisi olla yhtäaikaisesti vähin-
tään kaksi vaalitoimitsijaa. Voimassa olevan 
lain mukaan vähimmäisvaatimus on yksi 
vaalitoimitsija. Käytännössä ehdotus ei aihe-
uttaisi suurta muutosta, koska vilkkaissa en-
nakkoäänestyspaikoissa on nykyisinkin ollut 
useampi kuin yksi vaalitoimitsija. 

Vaalitoimitsijat määräisi tehtäviinsä kun-
nan keskusvaalilautakunta. Näin myös sil-
loin, kun kunta on hankkinut ennakkoäänes-
tyshenkilökunnan joltakin muulta organisaa-
tiolta, esimerkiksi paikalliselta postikonttoril-
ta. Keskusvaalilautakunta olisi asiassa luon-
teva päätöksentekijä, koska se vastaa vaalien 
yleisestä toimittamisesta kunnan alueella. 
Vaalitoimitsijat toimisivat virkavastuulla, ku-
ten nykyisinkin. He olisivat myös velvollisia 
noudattamaan keskusvaalilautakunnan heille 
antamia määräyksiä ja ohjeita. Nykyiseen ta-
paan oikeusministeriö kuitenkin antaisi vaali-
toimitsijoille viralliset toimintaohjeet. Kes-
kusvaalilautakunta huolehtisi myös vaalitoi-
mitsijoiden koulutuksesta. Oikeusministeriö 
puolestaan huolehtisi kouluttajakoulutuksesta 
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eli kouluttaisi nykyiseen tapaan keskusvaali-
lautakunnat. Ministeriö voisi myös harkita 
muiden koulutusmuotojen käyttämistä, esi-
merkiksi internetin kautta tapahtuvaa verk-
kokoulutusta. 

 
 

Ennakkoäänestyksen tekninen toimittaminen 

Kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspai-
kassa tapahtuvan ennakkoäänestyksen tekni-
seen toimittamiseen ehdotetaan tehtäväksi 
seuraavat pienehköt tarkistukset.  

Ennakkoäänestyspaikassa  annetut   lähete-
kuoret,  jotka  sisältävät vaalikuoreen sulje-
tun äänestyslipun ja lähetekirjeen, tulee voi-
massa olevan lain mukaan toimittaa viivy-
tyksettä kuoren vastaanottajaksi merkitylle 
kunnan keskusvaalilautakunnalle. Koska suu-
ri osa, joidenkin tutkimusten mukaan jopa 
noin 80 % ennakkoon äänestävistä äänestää 
oman kuntansa alueella olevissa ennakkoää-
nestyspaikoissa, suurin osa lähetekuorista 
toimitetaan ennakkoäänestyspaikasta juuri 
oman kunnan keskusvaalilautakunnalle. Vaa-
litoimitsija ja laitosäänestyksessä vaalitoimi-
kunta voi lähettää nämä lähetekuoret postitse 
tai luovuttaa ne suoraan keskusvaalilauta-
kunnalle. Lähetekuorten edelleen toimittami-
sen tehostamiseksi ja terävöittämiseksi ehdo-
tetaan, että kunkin kunnan keskusvaalilauta-
kunta määräisi siitä, miten sille toimitetaan 
kunnassa olevista ennakkoäänestyspaikasta 
ne lähetekuoret, jotka on sille osoitettu. Tämä 
olisi luontevaa senkin johdosta, että keskus-
vaalilautakunta määrää vaalitoimitsijat tehtä-
viinsä. Menettely myös auttaisi keskusvaali-
lautakuntaa nykyistä paremmin suunnittele-
maan lähetekuorten vastaanoton ja käsittelyn. 
Ennakkoäänestyspaikassa annetut, muiden 
kuntien keskusvaalilautakunnille osoitetut 
lähetekuoret tulisi toimittaa näille keskusvaa-
lilautakunnille, kuten nykyisinkin, postitse tai 
muulla luotettavalla tavalla, jona voitaneen 
pitää lähinnä vain kuriirikuljetuksia. Vaali-
toimitsijan ja vaalitoimikunnan tulisi ottaa 
kuittaus lähetekuorten vastaanottamisesta sil-
tä, jolle kuoret luovutetaan. 

Vaalipäivän äänestyspaikkojen niin sanot-
tua vaalirauhaa eli esimerkiksi vaalimainon-
nan kieltoa koskeva sääntely, joka on ollut 
lähes muuttumattomana voimassa jo vuoden 

1906 vaalilaista lähtien, koskee paitsi itse ää-
nestyspaikkaa, myös sen välitöntä läheisyyt-
tä. Yhtenäisyyden vuoksi ehdotetaan, että 
samanlainen sääntely saatettaisiin voimaan 
myös ennakkoäänestyspaikan välittömän lä-
heisyyden suhteen. Voimassa olevan lain 
mukaan vaalirauha koskee vain ennakkoää-
nestyspaikan sisäpuolta ja useissa vaaleissa 
tästä on aiheutunut joitakin ongelmia, kun 
esimerkiksi ehdokas on pysäköinyt kampan-
japerävaununsa postikonttorin eteen tai kun 
ennakkoäänestyspaikan pihalle on pystytetty 
yksityinen vaalimainosteline. Ehdotuksen 
mukaan vaalitoimitsijoilla olisi siis oikeus 
kieltää tämäntyyppinen toiminta tarkoituk-
senmukaisella tavalla, viime kädessä poliisi-
voimiin turvautuen. 

 
Ääntenlaskenta 

Vaalien ääntenlaskennan osalta ehdotetaan 
kahta muutosta: ennakkoäänten laskemista 
äänestysalueittain ja vaalisalaisuuden tur-
vaamisen tehostamista pienissä äänestysalu-
eissa. 

Vaalien tuloksiin liittyvän tietopalvelun pa-
rantamiseksi ehdotetaan, että ennakkoäänet 
laskettaisiin kunnassa äänestysalueittain. Tä-
tä varten kunnan keskusvaalilautakunnan tu-
lisi jo valmistavina toimenpiteinä huolehtia 
siitä, että ennakkoäänestysasiakirjat myös la-
jitellaan äänestysalueittain ennen laskennan 
aloittamista. 

Vaalisalaisuuden turvaamisen tehostami-
seksi pienissä äänestysalueissa ehdotetaan 
seuraavia toimenpiteitä.  

Tilanteissa, joissa joko äänestysalueen hy-
väksyttyjen vaalikuorten (eli ennakkoäänten) 
lukumäärä on vähemmän kuin 50 tai joissa 
voidaan perustellusti arvioida, että äänestys-
alueella äänestää vaalipäivänä vähemmän 
kuin 50 henkilöä, kunnan keskusvaalilauta-
kunnan olisi määrättävä, että kyseisen äänes-
tysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet 
lasketaan yhdessä. Valtiollisissa vaaleissa 
äänestysalueen vaalikuoria ei tällöin toimitet-
taisi vaalipiirilautakunnalle. Äänestysalueen 
vaalilautakunta ei suorittaisi vaalipäivänä an-
nettujen äänten alustavaa laskentaa, vaan 
toimittaisi äänestysliput keskusvaalilauta-
kunnalle, joka sitten yhdistäisi ne äänestys-
alueen vaalikuorissa oleviin äänestyslippui-
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hin (ennakkoääniin) ja suorittaisi tämän ää-
nestyslippukokonaisuuden alustavan lasken-
nan. 

Niissä tapauksissa, joissa äänestysalue on 
niin pieni, että perustellusti voidaan arvioida, 
että äänestysalueella äänestää ennakkoon ja 
vaalipäivänä yhteensä vähemmän kuin 50 
henkilöä, kunnan keskusvaalilautakunnan 
olisi määrättävä, että tällaisen äänestysalueen 
ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet on lasket-
tava yhdessä jonkin toisen äänestysalueen 
ennakkoäänten ja vaalipäivän äänten kanssa. 
Näidenkään äänestysalueiden vaalikuoria ei 
siten valtiollisissa vaaleissa toimitettaisi vaa-
lipiirilautakunnalle. Keskusvaalilautakunta 
yhdistäisi yhdeksi kokonaisuudeksi neljä ää-
nestyslippuerää, pienen äänestysalueen en-
nakkoäänet ja vaalipäivän äänet sekä siihen 
yhdistetyn äänestysalueen ennakkoäänet ja 
vaalipäivän äänet, sekä huolehtisi itse tämän 
äänestyslippukokonaisuuden alustavasta las-
kennasta. 

Alustavan laskennan tultua suoritetuksi 
keskusvaalilautakunta toimittaisi edellä tar-
koitetut äänestysliput muissa kuin kunnallis-
vaaleissa vaalipiirilautakunnalle tarkastuslas-
kentaa varten. Tarkastuslaskennassa, ja siten 
myös vaalien lopullisessa tuloksessa, äänes-
tyslippuja käsiteltäisiin alustavan laskennan 
mukaisina kokonaisuuksina. 

 
Presidentinvaalin ensimmäisen ja toisen vaa-
lin välinen aika 

Presidentinvaalin ensimmäisen ja toisen 
vaalin välinen aika ehdotetaan lyhennettä-
väksi kolmesta viikosta kahteen viikkoon. 
Toisen vaalin vaalipäivä olisi siten toisena 
sunnuntaina ensimmäisen vaalipäivän jäl-
keen. Kahden edellisen presidentinvaalin ko-
kemukset ovat osoittaneet, että nykyinen 
kolmen viikon aika on yleisesti koettu liian 
pitkäksi. Muutoksella pyritään nopeuttamaan 
presidentin valintamenettelyä ja terävöittä-
mään toisen vaalin kampanjointia. 

Ehdotuksen  mukaan  jokainen  vaalipiiri-
lautakunta  suorittaisi ensimmäisen vaalin 
äänten tarkastuslaskennan vaalipäivää seu-
raavana maanantaina alkaen kello 9 ja vah-
vistaisi vaalin tuloksen omalta osaltaan tiis-
taina  kello 10 aloitettavassa kokouksessa. 
Ottaen huomioon vuoden 2000 presidentin-

vaalista saadut kokemukset tämän ajan (25 
tuntia) voidaan käytännössä katsoa olevan 
tarkastuslaskentaan riittävä.  

Vaalipiirilautakunnat ilmoittaisivat vahvis-
tamansa tuloksen heti, eli käytännössä tiistai-
na ennen puolta päivää Helsingin vaalipiiri-
lautakunnalle, joka sitten vahvistaisi välittö-
mästi koko maan tuloksen ja ilmoittaisi sen 
oikeusministeriölle. Voidaan arvioida, että 
käytännössä tieto olisi oikeusministeriöllä 
viimeistään kello 13. Ministeriö toteaisi tu-
loksen ja, jos toinen vaali olisi toimitettava, 
antaisi asiasta heti Suomen säädöskokoel-
massa julkaistavan kuulutuksen. Näin ollen 
virallinen tieto toisen vaalin toimittamisesta 
olisi olemassa tiistaina hyvissä ajoin ennen 
virka-ajan päättymistä. Toisen vaalin ennak-
koäänestys alkaisi heti ensimmäisen vaalin 
tuloksen vahvistamispäivää seuraavana päi-
vänä eli keskiviikkona 3. päivänä ensimmäi-
sen vaalin vaalipäivän jälkeen (ja 11. päivänä 
ennen toisen vaalin vaalipäivää) ja jatkuisi 
kotimaassa seitsemän päivää ja ulkomailla 
neljä päivää, kuten nykyisinkin. 

Vaalien välisen ajan lyhentämisessä on ai-
emmin koettu ongelmaksi erityisesti se, että 
toisen vaalin virallisia ehdokasluetteloita ei 
mahdollisesti ehdittäisi ajoissa toimittaa ko-
timaassa ja ulkomailla oleviin ennakkoäänes-
tyspaikkoihin. Koska toisen vaalin ennakko-
äänestys alkaisi ehdotuksen mukaan jo en-
simmäisen vaalin tuloksen vahvistamispäivää 
seuraavana päivänä eli keskiviikkona kello 8, 
tämä olisi jopa todennäköistä myös kotimaan 
ennakkoäänestyspaikkojen osalta. Esitykses-
sä ehdotetaankin, että kunkin ennakkoäänes-
tyspaikan vaalitoimitsijan ja vaalitoimikun-
nan tulisi huolehtia siitä, että toisen vaalin 
ehdokasluettelon tiedot ovat ennakkoäänes-
tyksen alkaessa esillä ennakkoäänestyspai-
kassa oikeusministeriön määräämällä tavalla. 
Ministeriö voisi tiistaina julkaista ehdokas-
luettelon tiedot esimerkiksi internet-
sivuillaan, josta ne olisivat tulostettavissa tai 
toimittaa ne ennakkoäänestyspaikkoihin säh-
köpostina tai telefaksilla. Ennakkoäänestys-
paikassa voitaisiin käyttää myös etukäteen 
laadittuja pohjaluetteloita, joihin ehdokastie-
dot siirrettäisiin. Ehdokastietoja pidettäisiin 
esillä ennakkoäänestyspaikassa tässä väliai-
kaisessa muodossa kunnes varsinaiset ehdo-
kasluettelot saapuvat. Virallisten ehdokastie-
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tojen muodolla ei voitane presidentinvaalin 
toisessa vaalissa katsoa olevan välttämättä 
yhtä suurta merkitystä kuin muissa vaaleissa, 
koska molemmat ehdokkaat kampanjoivat 
samoilla ehdokasnumeroilla kuin ensimmäi-
sessäkin vaalissa. Ehdokasnumerot ovat siten 
tulleet äänestäjille tutuiksi jo ennen kuin he 
saapuvat toisessa vaalissa ennakkoäänestys-
paikalle. 

Toisessa vaalissa tarvittava muu vaalimate-
riaali, esimerkiksi äänestysliput, toimitettai-
siin vaaliviranomaisille hyvissä ajoin ennen 
toista vaalia ja sen ennakkoäänestystä. 

 
Vaalikustannusten jako valtion ja kuntien vä-
lillä 

Esityksessä ehdotetaan, että oikeusministe-
riö vastaisi kaikissa vaaleissa vaalitietojärjes-
telmän kustannuksista, mukaan lukien myös 
kuntien tuloslaskentaohjelmistojen kustan-
nukset, ilmoituskorttien ja vaalimateriaalin 
kustannuksista, ennakkoäänestyksen lähete-
kuorten postimaksuista, ulkomailla tapahtu-
van ennakkoäänestyksen kustannuksista sekä 
vaalipiirilautakuntien kustannuksista. Kunti-
en käyttämät tuloslaskentaohjelmistot ovat 
tähän asti olleet kuntien itsensä kustantamia. 
Hyödyt ohjelmistojen käytöstä ovat kuitenkin 
erityisesti valtiollisissa vaaleissa koituneet 
enemmänkin muille tahoille kuin kunnille it-
selleen, muun muassa tiedotusvälineille. Li-
säksi tuloslaskennan jatkokehittämisen näkö-
kulmasta olisi perusteltua, että laskentaoh-
jelmistojen käytön kustannuksista vastaisi 
keskitetysti oikeusministeriö.  

Kukin kunta vastaisi keskusvaalilautakun-
nan, vaalilautakuntien, vaalitoimikuntien ja 
kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen 
vaalitoimitsijoiden toiminnasta aiheutuneista 
kustannuksista sekä kaikista muistakin vaali-
en toimittamisesta kunnassa aiheutuneista 
kustannuksista, pois lukien edellä sanotut oi-
keusministeriön vastuulla olevat kustannuk-
set. Kunta vastaisi siten myös yleisen ennak-
koäänestyksen kustannuksista, joista tähän 
asti on huolehtinut oikeusministeriö. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että oikeus-
ministeriö suorittaisi kaikissa valtiollisissa 
vaaleissa eli eduskuntavaaleissa, presidentin-
vaalissa ja europarlamenttivaaleissa jokaisel-
le kunnalle kertakorvauksen, jonka määrä 
olisi ministeriön vahvistama euromäärä ker-
rottuna kunnan Suomessa asuvien äänioikeu-
tettujen lukumäärällä. Korvauksen on tarkoi-
tus kattaa kuntien vaalitoiminnasta aiheutu-
via menoja. Jos presidentinvaalissa toimite-
taan toinen vaali, korvaus suoritettaisiin kak-
sinkertaisena. Ministeriö vahvistaisi korva-
usperusteen hyvissä ajoin ennen vaaleja ja 
suorittaisi korvauksen kunnan tilille sen jäl-
keen, kun äänioikeusrekisteri on tullut lain-
voimaiseksi, jolloin myös äänioikeutettujen 
lukumäärät ovat selvillä. Ennen vahvistamis-
ta ministeriö neuvottelisi korvauksen määräs-
tä Suomen Kuntaliiton ja valtiovarainminis-
teriön kanssa. Arvioitaessa korvauksen mää-
rää tulisi tarkoituksena olla se, että korvaus 
kattaisi mahdollisimman täydellisesti kunnil-
le valtiollisista vaaleista aiheutuneet kustan-
nukset. Kunnallisvaaleissa kertakorvausta ei 
suoritettaisi, vaan valtio vastaisi vain keskite-
tyistä tietojärjestelmä-, materiaali- ja posti-
tuskustannuksista sekä ulkomaan ennakko-
äänestyksen kustannuksista ja kunta muista 
kustannuksista.  

Käytännössä ehdotus vähentäisi merkittä-
västi kuntien vaalimenoja eduskuntavaaleissa 
ja presidentinvaalissa, mutta lisäisi niitä kun-
nallisvaaleissa. Europarlamenttivaalien osalta 
ehdotus ei aiheuttaisi merkittäviä muutoksia.  

Seuraavassa esitetään eräitä esimerkkejä 
korvauksen määrästä ja sen vaikutuksesta eri 
kokoisille kunnille suoritettaviin korvauksiin 
sekä kunnille suoritettavaan kokonaiskorva-
ukseen. Summat perustuvat vuoden 1999 
eduskuntavaalien äänioikeutettujen lukumää-
riin. Taulukkoa luetaan siten, että jos korvaus 
olisi esimerkiksi 1,7 euroa äänioikeutettua 
kohden,  kunnille suoritettava kokonaiskor-
vaus olisi 6 712 050 euroa (noin 39 900 000 
markkaa), Helsingille suoritettava korvaus 
726 979 euroa (noin 4 300 000 markkaa) ja 
niin edelleen. 
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 Korvaus: 1,7 euroa  2,1 euroa  2,5 euroa  
   (noin 10 mk)  (noin 12,5 mk)  (noin 15 mk) 
Kunnat: 
Kaikki kunnat  6 712 050 euroa  8 291 356 euroa  9 870 662 euroa 
yhteensä  (39 900 000 mk) (49 300 000 mk) (58 700 000 mk) 
 
Helsinki  726 979 euroa  898 033 euroa  1 069 087 euroa 
   (4 300 000 mk)  (5 300 000 mk)  (6 300 000 mk) 
Vantaa   217 724 euroa  268 953 euroa  320 182 euroa 
   (1 300 000 mk)  (1 600 000 mk)  (1 900 000 mk) 
Pori   102 606 euroa  126 749 euroa  150 892 euroa 
   (610 000 mk)  (750 000 mk)  (900 000 mk) 
Janakkala  20 129 euroa  24 866 euroa  29 602 euroa 
   (120 000 mk)  (150 000 mk)  (180 000 mk) 
Nilsiä   9 384 euroa  11 529 euroa  13 800 euroa 
   (56 000 mk)  (68 000 mk)  (82 000 mk) 
Kodisjoki  702 euroa  867 euroa  1 032 euroa 
   (4 200 mk)  (5 200 mk)  (6 100 mk) 
 
 

Kunnalle suoritettavalle korvaukselle voi-
taisiin määrätä myös jonkinlainen vähim-
mäisraja, esimerkiksi äänioikeutettujen mää-
rästä riippumatta vähintään 1600 euroa (9440 
markkaa), koska äänioikeutettujen määrään 
perustuva korvaus ei kaikkein pienimmissä 
kunnissa ehkä riittäisi välttämättömien kiin-
teiden kulujen kattamiseen. 

Seuraavassa taulukossa tarkastellaan kaikki 

neljä vaalia huomioon ottaen valtion ja kun-
tien nettovaalimenojen kehitystä vuosien 
2003-2006 aikana siinä tapauksessa, että ker-
takorvaus olisi 1,7 euroa äänioikeutettua 
kohden. Taulukosta havaitaan, että valtion 
kokonaismenot lisääntyisivät ja kuntien vas-
taavasti vähenisivät noin 5,9 miljoonaa euroa 
(35 miljoonaa markkaa). 

 
 
   Nykytilanne:   Ehdotus: 
   milj. ������   milj. ������ 
   Valtio  Kunnat  Valtio   Kunnat 
Eduskuntavaalit  8,8 (52)  5,8 (34)  12,2 (72) 2,4 (14) 
Presidentinvaali  14,4 (85) 7,6 (45)  21,0 (124) 1,0 (6) 
Europarlamenttivaalit 10,8 (64) -  10,1 (60) 0,7 (4) 
Kunnallisvaalit  6,3 (37)  6,7 (40)  2,9 (17)  10,1 (60) 
Yhteensä  40,3 (238) 20,1 (119) 46,2 (273) 14,2 (84) 
Erotus       +5,9 (+35) -5,9 (-35) 
 
 

Taulukossa eduskuntavaalien ehdotettu val-
tion kustannus 12,2 miljoonaa euroa (72 mil-
joonaa markkaa) on saatu siten, että vuoden 
1999 eduskuntavaalien toteutuneesta kustan-
nuksesta 8,8 miljoonaa euroa (52 miljoonaa 
markkaa) on vähennetty ennakkoäänestyksen 
kustannukset 3,6 miljoonaa euroa (21 mil-
joonaa markkaa)  ja  sen  jälkeen summaan 
on lisätty tuloslaskentaohjelmistojen kuluja 

170 000 euroa (miljoona markkaa) ja kunnil-
le suoritettava kertakorvaus 6,7 miljoonaa 
euroa (40 miljoonaa markkaa). Vastaavasti 
kuntien kustannukset 2,4 miljoonaa euroa (14 
miljoonaa markkaa) on saatu siten, että toteu-
tuneeseen kustannukseen 5,8 miljoonaa eu-
roa (34 miljoonaa markkaa) on lisätty ennak-
koäänestyksen kustannukset ja siitä on vä-
hennetty kunnille suoritettava kertakorvaus ja 
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tuloslaskentaohjelmistojen kulut. Muiden 
vaalien osalta laskelmat on tehty samalla pe-
riaatteella.  

Ehdotuksella pyritään parantamaan kuntien 
edellytyksiä huolehtia siitä, että perusoikeuk-
siin kuuluvan äänioikeuden käyttäminen 
kunnassa olisi äänioikeutetuille kohtuullisen 
vaivatonta eli lähinnä siitä, että äänestys-
paikkoja on kunnassa riittävästi. Ehdotusta 
perustellaan lisäksi sillä, että muualla tässä 
esityksessä ehdotetaan kunnan vastuuta vaa-
lien järjestämisessä monin tavoin lisättäväk-
si, jolloin vastuun lisääntymistä kompensoi-
taisiin korvausten lisäämisellä. Vielä halu-
taan ehdotuksella lisätä valtion ja kuntien vä-
lisen kustannusten jaon johdonmukaisuutta. 
Kuntien kustannusvastuun vähentäminen val-
tiollisissa vaaleissa on perusteltua siksi, että 
valtiolliset vaalit liittyvät lähinnä vain valti-
olliseen päätöksentekoon. Vastaavasti kunti-
en kustannusvastuun lisäämistä kunnallisvaa-
leissa voidaan perustella sillä, että kunnallis-
vaalit ovat keskeinen osa kunnallista päätök-
sentekoa. 

Äänioikeutettujen lukumääriin perustuvaa 
kertakorvausmenettelyä voidaan pitää hallin-
non kannalta selkeänä, toteuttamistavaltaan 
helppona ja kuntia tasapuolisesti kohteleva-
na. Menettely olisi myös omiaan kannusta-
maan kuntia taloudellisuuteen vaalimenois-
saan. Voimassa olevan lain mukaan valtion 
korvaus kunnille europarlamenttivaaleissa 
suoritetaan siten, että kukin kunta toimittaa 
oikeusministeriölle jälkikäteen laskun. Tämä 
käytäntö on kuitenkin osoittautunut monin 
tavoin epätyydyttäväksi. Kuntien menoperus-
teet ovat usein varsin erilaisia, esimerkiksi 
vaalivirkailijoiden palkkiot vaihtelevat eri 
kunnissa suuresti. Laskujen tekeminen kun-
nissa ja erityisesti niiden käsittely ja tarkas-
taminen ministeriössä aiheuttavat melko pal-
jon lisätyötä. Lisäksi kunnilta saapuneet las-
kut ovat olleet, paitsi hankalasti tarkastetta-
via, myös epäyhtenäisesti laadittuja: joku 
kunta saattaa laskuttaa merkittäviäkin sum-
mia sellaisesta toiminnasta, josta toinen sa-
mankokoinen kunta ei laskuta. Tarkkojen ja 
kaikkia kuntia tasapuolisesti kohtelevien oh-
jeidenkaan antaminen ei käytännössä ole ol-
lut mahdollista. Siten tässä esityksessä ei eh-
dotetakaan vaalimenojen korvaamista jälki-
käteen laskun mukaan. 

Muut ehdotukset 

Vaalipiirijako 

Vuoden 2001 alusta tulivat voimaan seu-
raavat kuntajaon muutokset: Pirkanmaan 
vaalipiiriin kuulunut Kuoreveden kunta ja 
Keski-Suomen vaalipiiriin kuulunut Jämsän 
kaupunki yhdistyivät uudeksi Jämsän kun-
naksi, Etelä-Savon vaalipiiriin kuuluneet 
Anttolan kunta, Mikkelin maalaiskunta ja 
Mikkelin kaupunki yhdistyivät uudeksi Mik-
kelin kaupungiksi sekä Oulun vaalipiiriin 
kuulunut Temmeksen kunta lakkautettiin ja 
sen alueet liitettiin naapurikuntiin, pääosin 
Tyrnävän kuntaan. Vaalilain 5 §:n mukaan 
vaalipiirijaon tulee pohjautua maakuntaja-
koon, josta päättää valtioneuvosto. Kuoreve-
den kunnan ja Jämsän kaupungin lakkautta-
misesta ja uuden Jämsän kunnan perustami-
sesta annetun valtioneuvoston päätöksen 
(605/2000) mukaan uusi Jämsän kunta kuu-
luu niihin tuomiopiireihin ja hallintoalueisiin, 
joihin Jämsän kaupunki kuului. Siten Jämsän 
kunta, nyttemmin Jämsän kaupunki, kuuluisi 
Keski-Suomen vaalipiiriin.  

Maakunnista annettua valtioneuvoston pää-
töstä (147/1998) on muutettu vuoden 2002 
alusta voimaan tulleella valtioneuvoston pää-
töksellä siten, että Kangaslammin kunta on 
siirtynyt Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-
Savon maakuntaan.  

Tämän johdosta vaalipiirijakoon ehdote-
taan tehtäväksi seuraavat kuntajaon ja maa-
kuntajaon muuttumisesta johtuvat tekniset 
muutokset: Vaalilain 5 §:ssä olevasta kunta-
luettelosta poistettaisiin Anttola, Kuorevesi, 
Mikkelin maalaiskunta ja Temmes, ja Kan-
gaslammin kunta siirrettäisiin Etelä-Savon 
vaalipiiristä Pohjois-Savon vaalipiiriin. 

 
 

Äänestysaluejako 

Voimassa olevan lain mukaan valtuuston 
tulee tehdä äänestysaluejakoa koskeva päätös 
viimeistään huhtikuussa, jotta päätöksen mu-
kainen äänestysaluejako tulisi voimaan sa-
man vuoden lokakuun 15 päivänä. Jos päätös 
tehdään huhtikuun jälkeen, se tulee voimaan 
vasta seuraavan vuoden lokakuun 15 päivä-
nä. Päätös tehdään vain silloin, kun voimassa 
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olevaa äänestysaluejakoa muutetaan. Kunnan 
on heti ilmoitettava äänestysaluejakopäätök-
sestä maistraatille. Menettelyssä on joskus 
ilmennyt eräitä käytännön ongelmia: kunta 
saattaa kyllä tehdä päätöksen sanotussa mää-
räajassa, mutta ei ilmoita sitä maistraatille tai 
ilmoittaa sen vasta kuukausia myöhemmin. 
Tämä on aiheuttanut tarpeettomia hankaluuk-
sia ja lisätyötä Väestörekisterikeskukselle ja 
maistraateille. Siksi ehdotetaankin, että kun-
nan (valtuuston) tulisi paitsi tehdä, myös il-
moittaa äänestysaluejakopäätös maistraatille 
huhtikuun loppuun mennessä. Tällöin pää-
töksen mukainen äänestysaluejako tulisi 
voimaan saman vuoden lokakuun 15 päivänä. 
Jos päätös kuitenkin esimerkiksi tehtäisiin 
huhtikuussa, mutta ilmoitettaisiin maistraatil-
le vasta toukokuussa, se tulisi voimaan vasta 
seuraavan vuoden lokakuun 15 päivänä. Il-
moitus tehtäisiin maistraatille sen määrää-
mällä tavalla. 

 
Ennakkoäänestysaika suomalaisessa laivassa 

Esityksessä ehdotetaan, että ennakkoäänes-
tys suomalaisessa laivassa voitaisiin aloittaa 
jo 18. päivänä ennen vaalipäivää, kun se nyt 
voidaan aloittaa 11. päivänä ennen vaalipäi-
vää. Tätä perustellaan sillä, että laivat saatta-
vat tehdä pitkiäkin merimatkoja eri puolilla 
maailmaa tai olla voimassa olevan ennakko-
äänestysajan aikana sellaisessa satamassa, 
josta ennakkoäänestysasiakirjojen (lähete-
kuorten) postittaminen ei ole mahdollista si-
ten, että ne ehtisivät kotimaanhan säädettyyn 
määräaikaan mennessä. Ehdotettu muutos ei 
käytännön syistä koskisi presidentinvaalin 
toisen vaalin ennakkoäänestystä. 

 
Vaalikuoren avonaisuus 

Voimassa  olevan lain mukaan kunnan 
keskusvaalilautakunnan on jätettävä ennak-
koäänestys huomioon ottamatta, jos vaali-
kuori on avonainen. Tällöin vaalikuori ja 
muut asiakirjat on liitetty sellaisenaan kes-
kusvaalilautakunnan pöytäkirjaan. Keskus-
vaalilautakunta ei siis saa katsoa vaalikuoren 
sisään, mutta ei myöskään sulkea sitä. Pöytä-
kirjaan liitetty avonainen vaalikuori yhdessä 
lähetekirjeen kanssa saattaa kuitenkin vaa-
rantaa vaalisalaisuuden. Vaalikuori on yleen-

sä avonainen siksi, että kuoren liimaus on 
pettänyt tai että äänestäjä on epähuomiossa 
unohtanut liimata sen eikä vaalitoimitsija ole 
muistanut huomauttaa asiasta. Siksi voidaan-
kin arvioida, että ennakkoäänestyksiä joudu-
taan hylkäämään joskus äänestäjästä johtu-
mattomista syistä. Esityksessä ehdotetaan, et-
tä vaalikuoren avonaisuus ei enää olisi perus-
te sille, että ennakkoäänestys jätetään huomi-
oon ottamatta. Oikeusministeriö voisi antaa 
määräykset siitä, että keskusvaalilautakunnan 
olisi suljettava avonaiset vaalikuoret vaalisa-
laisuus säilyttäen, minkä jälkeen ne liitettäi-
siin muiden hyväksyttävien vaalikuorten 
joukkoon. 

 
Turvakielto 

Esityksessä  ehdotetaan,  että jos maistraat-
ti on määrännyt henkilölle tämän pyynnöstä 
väestötietolain (507/1993) 25 §:n 4 momen-
tissa tarkoitetun niin sanotun turvakiellon, 
henkilön äänioikeusrekisterissä olevista tie-
doista olisivat maistraateissa julkisesti nähtä-
vinä vain nimi, äidinkieli ja rekisteriin otta-
misen päivämäärä. Turvakiellon tarkoitukse-
na on estää esimerkiksi henkilön osoite- ja 
asuinpaikkatietojen luovuttaminen muille 
kuin viranomaisille. Vastaavan muutoksen 
tekeminen myös vaalilakiin on siksi perustel-
tua. Väestötietojärjestelmässä 31 päivänä lo-
kakuuta 2001 olleen tilanteen mukaan  turva-
kieltoja oli 1 656 henkilöllä. 

 
Presidentinvaalin vaaliluetteloiden julkisuus 

Voimassa olevan lain mukaan vaaliluettelot 
ovat julkisia sen jälkeen, kun vaalitoimitus 
on vaalipäivänä kello 20 päättynyt. Presiden-
tinvaalissa, jossa on mahdollisesti kaksi vaa-
litoimitusta, tästä on aiheutunut se, että en-
simmäisen vaalin vaaliluettelot ovat tulleet 
julkisiksi vaalipäivänä kello 20, jolloin niistä 
on voinut saada äänestämistä (ja äänestämät-
tä jättämistä) koskevia tietoja ensimmäisen ja 
toisen vaalin välisenä aikana. Vuoden 2000 
presidentinvaalin kokemusten mukaan tätä ei 
voida pitää asianmukaisena. Siksi ehdote-
taan, että presidentinvaalissa ensimmäisen 
vaalin vaaliluettelot ja äänioikeusrekisteriin 
tehdyt äänestämistä koskevat merkinnät tuli-
sivat julkisiksi vasta, kun toisen vaalin vaali-
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toimitus on päättynyt eli toisen vaalin vaali-
päivänä kello 20. 

 
 

4.  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä   siirrettäisiin   kotimaan yleisiä 
ennakkoäänestyspaikkoja  koskeva  päätök-
senteko  valtioneuvostolta  kunnille.  Esitys  
lisäisi kunnan mahdollisuuksia huolehtia tar-
koituksenmukaisella tavalla siitä, että kun-
nassa on riittävä määrä äänestyspaikkoja. 
Tämä  puolestaan  parantaisi   äänioikeutettu-
jen äänestämismahdollisuuksia. Kunnan ja 
kunnan keskusvaalilautakunnan vastuu ja 
tehtävät vaalien järjestämisessä lisääntyisi-
vät.  

Vaalien ääntenlaskentaa koskevat ehdotuk-
set parantaisivat vaalien tulospalvelua ja tur-
vaisivat riittävällä tavalla vaalisalaisuuden 
säilymisen pienilläkin äänestysalueilla. Pre-
sidentinvaalin ensimmäisen ja toisen vaalin 
välisen ajan lyhentäminen terävöittäisi vaali-
kampanjaa, nopeuttaisi presidentin valinta-
menettelyä ja säästäisi vaalikampanjakustan-
nuksia. 

Maakuntajaon muutoksen vuoksi ehdotettu 
Kangaslammin kunnan siirto jo ennestäänkin 
pienestä Etelä-Savon vaalipiiristä Pohjois-
Savon vaalipiiriin saattaa osaltaan ja yhdessä 
muuttoliikkeen kanssa vaikuttaa siihen, että 
Etelä-Savon vaalipiiristä valitaan vuoden 
2003 eduskuntavaaleissa vain kuusi kansan-
edustajaa, mikä olisi alin vaalipiireistä valit-
tavien edustajien määrä koko maassa.             

Esitys lisäisi valtion ja vähentäisi vastaa-
vasti kuntien vaalikustannuksia. Se, kuinka 
suuri muutos olisi, riippuisi kunnille suoritet-
tavan kertakorvauksen määrästä, josta on esi-
tetty esimerkkejä jaksossa 3.2. Kaikki neljä 
vaalia (eduskuntavaalit, europarlamenttivaa-
lit, kunnallisvaalit ja presidentinvaali) huo-
mioon ottaen valtion vaalimenot vuosina 
2003–2006 kasvaisivat arviolta 
– noin 5,9 miljoonaa euroa (35 miljoonaa 
markkaa), jos kertakorvaus olisi 1,7 euroa ja  
– noin 12,7 miljoonaa euroa (75 miljoonaa 
markkaa), jos kertakorvaus olisi 2,1 euroa 
sekä  
– noin 9,5 miljoonaa euroa (115 miljoonaa 
markkaa), jos kertakorvaus olisi 2,5 euroa. 

Jos kertakorvaus olisi 1,7 euroa äänioikeu-

tettua kohden, valtion kustannukset lisääntyi-
sivät eduskuntavaaleissa arviolta noin 3,4 
miljoonalla eurolla (20 miljoonalla markalla) 
ja presidentinvaalissa noin 6,6 miljoonalla 
eurolla (39 miljoonalla markalla). Toisaalta 
valtion kustannukset vähenisivät kunnallis-
vaaleissa noin 3,4 miljoonalla eurolla (20 
miljoonalla markalla). Europarlamenttivaali-
en kustannuksiin esityksellä ei olisi suurta 
vaikutusta. Vuositasolla laskettuina valtion 
vaalimenot vuosina 2003–2006 muuttuisivat 
nykyisestä tasosta suurin piirtein seuraavasti: 
– Vuosi 2003 (eduskuntavaalit): lisäystä noin 
3,4 miljoonaa euroa (20 miljoonaa markkaa); 
– Vuosi 2004 (europarlamenttivaalit ja kun-
nallisvaalit): vähennystä noin 4,0 miljoonaa 
euroa (24 miljoonaa markkaa); 
– Vuosi 2005: (ei vaaleja); 
– Vuosi 2006 (presidentinvaali): lisäystä noin 
6,6 miljoonaa euroa (39 miljoonaa markkaa). 

Kuntien vaalimenot vähenisivät vastaavasti 
vuosina 2003 ja 2006, mutta nousisivat 
vuonna 2004. 

 
 

5.  Asian valmiste lu 

Oikeusministeriön yleisen osaston vaaliyk-
sikössä laadittiin keväällä 2000 virkatyönä 
muistio ”Vaalijärjestelmän kehittäminen 
2001–2006” (24.3.2000). Muistiossa käsitel-
tiin vaalijärjestelmän teknisiä kehittämistar-
peita vuoden 1999 eduskuntavaaleista, vuo-
den 1999 europarlamenttivaaleista ja vuoden 
2000 presidentinvaalista saatujen käytännön 
kokemusten valossa.  

Oikeusministeriö asetti 11 päivänä joulu-
kuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli, 
kyseisen muistion ja ministeriön johtoryh-
män muistion johdosta 13 päivänä syyskuuta 
2000 tekemän päätöksen pohjalta laatia eh-
dotus tarpeellisiksi muutoksiksi vaalilakiin 
siltä osin kuin on kysymys: 

1) ennakkoäänestyksen järjestämisen anta-
misesta kuntien tehtäväksi, ennakkoäänes-
tysviranomaisten henkilömäärän lisäämisestä 
ja ennakkoäänestysmenettelyn muusta tekni-
sestä kehittämisestä; 

2) vaalisalaisuuden säilymiseen äänten las-
kennassa liittyvien ongelmien poistamisesta; 

3) valtion ja kuntien välisen vaalikustan-
nusten jaon uudelleen järjestämisestä; 
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4) presidentinvaalin ensimmäisen ja toisen 
vaalin välisen ajan lyhentämisestä kahteen 
viikkoon; ja 

5) eräiden kunta- ja maakuntajaon muutos-
ten edellyttämistä muutoksista vaalipiirija-
koon; sekä 

6) muista vähäisistä teknisistä muutoksista, 
jotka työn aikana havaitaan välttämättömiksi 
tehdä vaalilakiin ennen vuoden 2003 edus-
kuntavaaleja. 

Työryhmä kuuli työnsä kestäessä Suomen 
Kuntaliittoa ja valtiovarainministeriötä.  

Työryhmä luovutti hallituksen esityksen 
muotoon laaditun mietintönsä oikeusministe-

riölle 18 päivänä kesäkuuta 2001. Mietinnös-
tä pyydettiin lausunnot 40 taholta, ja ne saa-
tiin 28 taholta. Lausunnoista on oikeusminis-
teriössä laadittu tiivistelmä. Yleisesti ottaen 
lausunnoissa suhtauduttiin myönteisesti työ-
ryhmän tekemiin ehdotuksiin. Esitys on laa-
dittu virkatyönä oikeusministeriössä työryh-
män mietinnön ja siitä annettujen lausuntojen 
pohjalta. 

Esityksestä on käyty kuntalain 8 §:n mu-
kainen neuvottelu ja kunnallistalouden ja        
-hallinnon neuvottelukunta on esityksen käsi-
tellyt. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotuksen perustelut  

4 §. Vaalitoimitus. Pykälässä säädettäisiin, 
että kunta vastaa kotimaassa tapahtuvan en-
nakkoäänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen 
järjestämisestä ja ulkoasiainministeriö ulko-
mailla tapahtuvan ennakkoäänestyksen jär-
jestämisestä. Muutos nykytilanteeseen olisi 
se, että kunta on vastuussa myös yleisen en-
nakkoäänestyksen järjestämisestä, kun siitä 
nyt vastaa valtio. 

5 §. Vaalipiirit eduskuntavaaleissa. Pykä-
lään tehtäisiin vuoden 2001 alussa voimaan 
tulleista kuntajaon muutoksista ja vuoden 
2002 alusta voimaan tullusta maakuntajaon 
muutoksesta aiheutuneet tekniset muutokset. 
Luetteloista poistettaisiin Anttola, Kuorevesi, 
Mikkelin maalaiskunta ja Temmes. Kangas-
lampi siirrettäisiin Etelä-Savon vaalipiiristä 
Pohjois-Savon vaalipiiriin.  

8 §. Äänestysalueet. Pykälän 2 momenttia  
ehdotetaan muutettavaksi siten, että valtuus-
ton tulisi, paitsi tehdä äänestysaluejakopäätös 
myös ilmoittaa siitä maistraatille saman vuo-
den huhtikuun loppuun mennessä. Tällöin 
päätöksen mukainen äänestysaluejako tulisi 
voimaan saman vuoden lokakuun 15 päivänä. 
Jos päätös kuitenkin esimerkiksi tehtäisiin 
huhtikuussa, mutta ilmoitettaisiin maistraatil-
le vasta toukokuussa, se tulisi voimaan vasta 
seuraavan vuoden lokakuun 15 päivänä. Il-
moitus tehtäisiin maistraatille sen määrää-
mällä tavalla. Päätös äänestysaluejaosta teh-
täisiin nykyiseen tapaan vain silloin, kun 
kunta haluaa muuttaa voimassa olevaa äänes-
tysaluejakoaan. Kerran tehty jako olisi siis 
aina voimassa siihen saakka, kunnes sitä 
muutetaan. 

9 §. Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän 
äänestyspaikat. Pykälässä säädetään ennak-
koäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestys-
paikoista. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että kunnanhallitus päät-
täisi siitä, mitkä ovat kunnassa olevat koti-
maan yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaali-
päivän äänestyspaikat. Kotimaan yleisiä en-
nakkoäänestyspaikkoja tulisi jokaisessa kun-
nassa olla vähintään yksi, jollei erityisestä 

syystä, esimerkiksi kunnan oloista muuta 
johdu. Vaalipäivän äänestyspaikkoja tulisi, 
kuten nykyisin, olla yksi jokaisella äänestys-
alueella. Muutosta voimassa olevaan lakiin 
merkitsisi se, että kunnanhallitus määräisi 
myös kunnassa olevista kotimaan yleisistä 
ennakkoäänestyspaikoista, joista nykyään 
säädetään valtioneuvoston asetuksella ja Ah-
venanmaan maakunnassa tasavallan presi-
dentin asetuksella.  

Kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikko-
jen osalta kunnanhallituksen tulisi päättää sii-
tä, kuinka monta niitä kunnassa on ja missä 
ne sijaitsevat. Lakiin lisättäväksi ehdotetussa 
48 a §:ssä säädettäisiin niistä vaatimuksista, 
joita yleiselle ennakkoäänestyspaikalle on 
asetettava. Vaatimukset huomioon ottaen so-
veliaita yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja voi-
sivat olla lähinnä vain kunnan omat virastot, 
esimerkiksi kunnantalot, kirjastot, koulut ja 
eri palvelukeskukset.  

Kunta voisi kuitenkin myös hankkia en-
nakkoäänestyksen toimittamisen joko koko-
naan tai osaksi joltakin luotettavalta ja tehtä-
vään sopivalta muulta organisaatiolta. Kun-
nan tulisi kuitenkin varmistua siitä, että han-
kittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota 
vaalitoimitus edellyttää. Käytännössä kysy-
mykseen tulevia organisaatioita olisivat lä-
hinnä vain kunnassa olevat valtion virastot 
tai julkisoikeudellisten laitosten, kuten Kan-
saneläkelaitoksen toimipaikat taikka Suomen 
Posti Oyj:n postikonttorit ja Ahvenanmaan 
postin toimipaikat. Kunta sopisi kyseisen or-
ganisaation kanssa siitä, että ennakkoäänes-
tys järjestetään organisaation tiloissa ja hen-
kilökunnalla. Mahdollista olisi luonnollisesti 
myös, että kunta hankkii organisaatiolta vain 
henkilöstön tai vain tilat.  

Vaikka Suomen Posti Oyj ja Ahvenanmaan 
posti ovatkin liikeyrityksiä, niiden perintei-
nen asema ennakkoäänestyksen järjestäjinä 
puoltaa kuitenkin sitä, että postikonttorit voi-
sivat, kunnanhallituksen harkinnan mukaan, 
olla edelleen kunnassa ennakkoäänestyspaik-
koina. Sen sijaan niin sanotut asiamiespostit 
tai muut liikeyritykset eivät voisi olla ennak-
koäänestyspaikkoina. Tältä osin viitataan 48 
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a §:n perusteluihin. Käytännössä oikeusmi-
nisteriö voisi neuvotella Suomen Posti Oyj:n 
ja Ahvenanmaan postin kanssa puitesopi-
muksen siitä, mitkä postikonttorit ovat käy-
tettävissä ennakkoäänestyspaikkoina ja mil-
laista korvausta vastaan. Tämän puitesopi-
muksen mukaan kukin kunta voisi sitten ar-
vioida oman tilanteensa ja mahdollisesti teh-
dä sopimuksen paikallisen Postin kanssa en-
nakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan 
alueella olevissa postikonttoreissa. Kunta 
huolehtisi itse Postille tai muulle organisaati-
olle suoritettavasta korvauksesta. Valtiollisis-
sa vaaleissa kunnat kuitenkin saisivat oike-
usministeriöltä kaikkiin vaalikuluihinsa tar-
koitetun kertakorvauksen, joka siten kattaisi 
myös ennakkoäänestyksestä aiheutuneita ku-
luja. Tältä osin viitataan 188 §:n perustelui-
hin.  

Kuntalain 2 §:n 3 momentin mukaan kunta 
hoitaa sille laissa säädetyt tehtävät itse tai yh-
teistoiminnassa muiden kuntien kanssa ja 
kunta voi hankkia tehtävien hoidon edellyt-
tämiä palveluja myös muilta palvelujen tuot-
tajilta. Tehtävien uskomista ulkopuolisille ra-
joittaa kuitenkin velvollisuus pitää huolta 
julkisuus-, salassapito-, vastuu- ja oikeustur-
vanäkökohtien huomioon ottamisesta. Nämä 
näkökohdat tuleekin ottaa huomioon myös 
silloin, kun kunta tekee päätöksiä vaalitoimi-
tuksen järjestämisestä. 

Jos kunta hankkii ennakkoäänestyspalvelun 
kunnassa olevalta valtion virastolta tai vas-
taavalta taikka Suomen Posti Oyj:ltä tai Ah-
venanmaan postilta, hankinnassa ei tulisi so-
veltaa julkisista hankinnoista annetun lain 
(1505/1992) säännöksiä tarjouskilpailusta. 
Hankinnassa olisi kyse perusoikeuksiin kuu-
luvan äänioikeuden käyttämiseen tarkoitetun 
äänestyspaikan valinnasta. Lisäksi vaalien 
erityisen luonteen vuoksi äänestyspaikalle tu-
lisi asettaa tiettyjä vaatimuksia. Näistä syistä 
potentiaalisia palvelun tarjoajia on vähän, ja  
joissakin kunnissa niitä ei ole lainkaan. Näin 
ollen tarjouskilpailua ei voitane pitää tarkoi-
tuksenmukaisena. Kyseiset hankinnat teh-
täisiinkin suorahankintoina.  

Pykälän 1 momentin 3 kohtaa ehdotetaan 
yhtenäisyyden vuoksi muutettavaksi siten, et-
tä kunnanhallitus tekisi päätöksen myös siitä, 
mitkä muut sosiaalihuollon toimintayksiköt, 
sairaaloiden ja ympärivuorokautista hoitoa 

antavien yksiköiden lisäksi, olisivat kunnassa 
laitosäänestyspaikkoja. Voimassa olevan lain 
mukaan tästä päättää kunnan keskusvaalilau-
takunta.  

Kunnanhallitus voisi tehdä päätöksen kai-
kista edellä tarkoitetuista äänestyspaikoista 
samalla kertaa, mutta päätös voitaisiin yhtä 
lailla tehdä erikseen yleisten ennakkoäänes-
tyspaikkojen osalta. Oleellista kuitenkin on, 
että päätökset tehtäisiin hyvissä ajoin ennen 
vaaleja. Kustakin äänestyspaikasta kerran 
tehty päätös olisi aina voimassa siihen saak-
ka, kunnes päätöstä muutetaan esimerkiksi 
sen vuoksi, että äänestysalue taikka ennakko-
äänestyspaikkana oleva koulu tai postikontto-
ri on lakkautettu. Kunnanhallituksen ei siis 
tarvitsisi tehdä uutta äänestyspaikkapäätöstä, 
jos äänestyspaikat eivät ole muuttuneet edel-
lisistä vaaleista. Päätöksiä tehtäisiin vain, jos 
paikat muuttuvat. Kunnanhallituksen tulisi 
kuitenkin huolehtia siitä, että kunnassa on ai-
na olemassa vähintään yksi ennakkoäänes-
tyspaikka ja jokaisella äänestysalueella yksi 
vaalipäivän äänestyspaikka. 

Jotta  kunnassa  olevat  äänestyspaikat  oli-
sivat  koko  ajan  selvillä,  pykälään  ehdote-
taan  lisättäväksi  uusi  4  momentti,  jonka 
mukaan   kunnanhallituksen olisi huolehdit-
tava sen päätöksen mukaisten kotimaan 
yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja vaali-
päivän äänestyspaikkojen sekä niiden yhteys-
tietojen merkitsemisestä oikeusministeriön 
vaalitietojärjestelmään kuuluvaan äänestys-
paikkarekisteriin, jota ylläpitäisi Väestörekis-
terikeskus. Kunnat tekisivät merkinnät rekis-
teriin Väestörekisterikeskuksen määräämällä 
tavalla sitä mukaa kuin paikkoja muutetaan. 
Siitä,  kenen  vastuulla  merkintöjen  tekemi-
nen  varsinaisesti  olisi,  päättäisi kunnanhal-
litus. Äänestyspaikkarekisteriin merkittäisiin 
jokaisesta kunnassa olevasta yleisestä ennak-
koäänestyspaikasta nimi, käyntiosoite, au-
kiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä 
jokaisesta vaalipäivän äänestyspaikasta nimi 
ja käyntiosoite. Rekisteriin voitaisiin merkitä 
myös muita oikeusministeriön määräämiä 
tietoja, kuten esimerkiksi puhelin- ja teleko-
pionumerot.  

Äänestyspaikkarekisteri perustettaisiin syk-
syllä 2002 vuoden 2003 eduskuntavaaleja 
varten. Tuolloin rekisteriin otettaisiin pohja-
tiedoiksi voimassa olevan äänestysaluejaon 
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mukaiset vaalipäivän äänestyspaikat ja sovel-
tuvin osin vuoden 2000 kunnallisvaaleissa 
käytössä olleet yleiset ennakkoäänestyspaikat 
tietoineen. Kunnan tulisi huolehtia, että 
rekisteriin näin otetut tiedot tarvittaessa 
päivitetään. Jos tiedot eivät ole muuttuneet, 
kunnan ei tarvitse tehdä rekisteriin mitään 
merkintöjä. 

Kunnanhallituksen tulisi erityisesti huoleh-
tia siitä, että äänestyspaikkarekisterin tiedot 
on saatettu ajantasaisiksi viimeistään 51. päi-
vänä ennen vaalipäivää. Pykälässä ehdote-
taan, että yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina 
ja vaalipäivän äänestyspaikkoina kussakin 
vaalissa olisivat ne paikat, jotka ovat rekiste-
rissä sanotun päivän päättyessä. Kunta ei täl-
löin enää 51. päivän ennen vaalipäivää jäl-
keen voisi muuttaa äänestyspaikkoja kyseisiä 
vaaleja varten. Sanotun ajankohdan jälkeen 
rekisteriin tehty merkintä voisikin koskea 
vasta seuraavia vaaleja. Oikeusministeriö 
huolehtisi teknisesti siitä, ettei rekisteriin 
voisi enää määräajan jälkeen tehdä kyseisiä 
vaaleja koskevia muutoksia. Määräajan aset-
tamista perustellaan sillä, että vaalilain 18 
§:n mukaisesti kutakin vaalia varten perustet-
tavaan äänioikeusrekisteriin otetaan kustakin 
äänioikeutetusta ne tietyt tiedot, jotka ovat 
väestötietojärjestelmässä 51. päivänä kello 
24. Yksi näistä tiedoista on äänioikeutetun 
äänestyspaikka vaalipäivänä ja sen osoite. 
Tämä tieto merkitään myös äänestäjälle lähe-
tettävään ilmoituskorttiin. Siten vaalipäivän 
äänestyspaikkojen tulee olla varmasti selvillä 
viimeistään 51. päivänä ennen vaalipäivää. 
Määräpäivää perustellaan myös sillä, että 
yleisistä ennakkoäänestyspaikoista voitaisiin 
tiedottaa äänestäjille mahdollisimman aikai-
sessa vaiheessa.  

Pykälässä  tarkoitettuihin kunnanhallituk-
sen tekemiin äänestyspaikkapäätöksiin tyy-
tymätön voisi kuntalain 89 §:n mukaisesti 
tehdä kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuk-
sen. Kunnanhallituksen oikaisuvaatimukseen 
antamaan päätökseen voisi edelleen hakea 
muutosta kunnallisvalituksella hallinto-
oikeudelta. Vaalitoimituksen aikaan sidotun 
luonteen vuoksi ehdotetaan kuitenkin, että 
hallinto-oikeuden päätökseen ei voisi hakea 
muutosta valittamalla. Koska vaalien virheet-
tömän toimittamisen kannalta ja edellisessä 
kappaleessa selostetusta syystä on tärkeää, 

että äänestyspaikat ovat varmasti selvillä hy-
vissä ajoin ennen vaaleja, ehdotetaan säädet-
täväksi, että vaikka äänestyspaikkoja koske-
va oikaisuvaatimus- tai valitusprosessi olisi 
kesken vielä 51. päivänä ennen vaalipäivää, 
kyseisissä vaaleissa olisivat äänestyspaikkoi-
na ne paikat, jotka ovat mainittuna päivänä 
äänestyspaikkarekisterissä. Jos esimerkiksi 
hallinto-oikeuden kunnanhallituksen päätöstä 
muuttava tai sen kumoava ratkaisu tulisi 
lainvoimaiseksi vasta 30. päivänä ennen vaa-
lipäivää, ratkaisun mukaiset äänestyspaikat 
voivat olla voimassa vasta seuraavissa vaa-
leissa. Asian luonteen vuoksi ehdotetaan vie-
lä säädettäväksi, että kunnanhallitukselle teh-
ty oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus olisi 
käsiteltävä kiireellisesti.  

Pykälän 1 momentin 2 kohtaa ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että ulkomaan yleisinä 
ennakkoäänestyspaikkoina olevat Suomen 
edustustot ja niiden toimipaikat säädettäisiin 
valtioneuvoston asetuksella. Kyseessä olisi 
uudesta perustuslaista aiheutuva tekninen 
muutos.  

10 §. Vaaliasioiden käsittely valtioneuvos-
tossa. Pykälän 2 momentti ehdotetaan tar-
peettomana kumottavaksi, koska ulkoasiain-
ministeriön vastuusta ulkomailla tapahtuvan 
ennakkoäänestyksen järjestämisestä ehdote-
taan säädettäväksi 4 §:ssä. 

13 §. Kunnan keskusvaalilautakunta. Ääni-
oikeutetulle  lähetettävään ilmoituskorttiin  
merkitään  muun  muassa   äänioikeutetun 
kunnan keskusvaalilautakunnan yhteystiedot. 
Pykälään lisättäväksi ehdotetun 4 momentin 
mukaan keskusvaalilautakunnan tulisi ilmoit-
taa yhteystietonsa Väestörekisterikeskukselle 
sen määräämin tavoin. Käytännössä vaalitie-
tojärjestelmään  perustetaan yhteystietoja 
varten oma tiedosto. Yhteystietoja voisivat 
olla muun muassa käyntiosoite, postinumero, 
puhelinnumero, telekopionumero ja sähkö-
postiosoite. 

17 §. Vaalitoimitsijat. Ennakkoäänestys-
toimituksen yleisen luotettavuuden lisäämi-
seksi pykälän 1 ja 4 momenttia ehdotetaan 
muutettaviksi siten, että kussakin kotimaan 
yleisessä ennakkoäänestyspaikassa tulisi olla 
yhtä aikaa saapuvilla vähintään kaksi vaali-
toimitsijaa, jotka määräisi tehtäviinsä kunnan 
keskusvaalilautakunta.  

Ennakkoon äänestäneiden määrä on 1990-
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luvulta pysynyt jatkuvasti melko korkeana. 
Myös vuoden 2000 presidentinvaalin toisessa 
vaalissa äänesti kotimaan yleisissä ennakko-
äänestyspaikoissa hieman yli 1,4 miljoonaa 
äänioikeutettua. Ennakkoäänestyspaikat 
ovatkin olleet varsin ruuhkaisia. Käytännössä 
useimmissa paikoissa, esimerkiksi postikont-
toreissa on jo pitkään ollut useampia vaali-
toimitsijoita kuin yksi, mikä voimassa ole-
vassa laissa säädetään vähimmäismääräksi. 
Vaatimus vain yhdestä vaalitoimitsijasta lie-
neekin ollut perusteltu 1970-luvulla, jolloin 
ennakkoon äänestäminen oli poikkeukselli-
nen tapa äänestää ja jolloin ennakkoon äänes-
ti koko maassa alle kymmenen prosenttia 
kaikista äänestäneistä. 

Ehdotettu muutos ei aiheuttaisi suuria muu-
toksia nykyiseen käytäntöön. Vaalitoimitsi-
joiden lukumäärän tulisi jatkossakin määräy-
tyä nimenomaan tarpeen mukaan: mitä ruuh-
kaisempi ennakkoäänestyspaikka, sitä 
enemmän vaalitoimitsijoita. Erityisesti äänes-
tyksen vastaanottopisteitä, joissa äänestäjät 
luovuttavat äänestysasiakirjat vaalitoimitsi-
jalle ja joissa vaalitoimitsija tekee merkinnän 
äänestyksestä äänioikeusrekisteriin, tulisi olla 
riittävästi. Ehdotus vähintään kahdesta vaali-
toimitsijasta koskisikin lähinnä hiljaisia en-
nakkoäänestyspaikkoja. 

Myös  pykälän  2  momenttia  ehdotetaan 
muutettavaksi.  Määräyksen   toimia    vaali-
toimitsijana   antaisi   näihin tehtäviin vali-
tuille henkilöille kunnan keskusvaalilauta-
kunta. Tämä koskisi paitsi vaalitoimitsijoina 
toimivaa kunnan omaa henkilöstöä myös nii-
tä tapauksia, joissa kunta hankkii ennakkoää-
nestyspalvelun esimerkiksi paikalliselta pos-
tikonttorilta. Silloinkin keskusvaalilautakunta 
antaisi vaalitoimitsijan tehtäviin valitulle 
postikonttorin työntekijälle määräyksen toi-
mia vaalitoimitsijana kyseisessä ennakkoää-
nestyspaikassa. Postikonttorin vaalitoimitsi-
joiksi määrätyt henkilöt olisivat edelleen työ-
suhteessa normaalisti Suomen Posti Oyj:hin 
tai  Ahvenanmaan postiin, mutta kunnan ja 
paikallisen postin välillä sovittaisiin oikeus-
ministeriön Suomen Posti Oyj:n ja Ahve-
nanmaan   postin   kanssa  tekemien   puite-
sopimusten mukaisesti,  että kyseiset henkilöt 
hoitavat äänestämään saapuvien äänestäjien 
äänestystoimituksen  ja  sen  jälkitoimenpi-
teet  sekä  että  tästä  suoritettaisiin  postille 

sovittu  korvaus.  Oleellista  olisi,  että  kaik-
ki  ennakkoäänestyspaikkaan  saapuneet ää-
nestäjät voivat joutuisasti käyttää äänioikeut-
taan ja että äänestyksen päätyttyä äänestys-
asiakirjat toimitetaan joutuisasti kuntien kes-
kusvaalilautakunnille.  

Kaikki vaalitoimitsijoiksi määrätyt henki-
löt, niin kunnan oma henkilöstö kuin esimer-
kiksi postikonttorin henkilöstö, olisi velvolli-
nen noudattamaan keskusvaalilautakunnan 
ennakkoäänestystoimituksesta mahdollisesti 
antamia määräyksiä. Perinteiseen tapaan oi-
keusministeriö antaisi kuitenkin vaalitoimit-
sijoille yleismääräykset ja –ohjeet ennakko-
äänestyksen toimittamisesta. Vaalitoimitsi-
joiden kouluttamisesta tehtäviinsä vastaisi 
tarkoituksenmukaisella tavalla keskusvaali-
lautakunta. Oikeusministeriö huolehtisi ny-
kyiseen tapaan niin sanotusta kouluttajakou-
lutuksesta eli keskusvaalilautakuntien koulut-
tamisesta. 

Ehdotettu kahden vaalitoimitsijan vähim-
mäisvaatimus ei koskisi Suomen edustusto-
jen ja laivojen vaalitoimitsijoita. Näissäkin 
ennakkoäänestyspaikoissa vaalitoimitsijoita 
luonnollisesti voisi olla ja käytännössä usein 
olisikin enemmän kuin yksi.  

23 §. Äänioikeusrekisterin tietojen tarkas-
taminen. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 4 momentti, jossa säädettäisiin, että jos 
maistraatti on määrännyt jollekulle tämän 
pyynnöstä väestötietolain 25 §:n 4 momen-
tissa tarkoitetun niin sanotun turvakiellon, 
hänen äänioikeusrekisterissä olevista tiedois-
taan olisivat maistraatissa tarkastusta varten 
nähtävinä vain nimi, äidinkieli ja rekisteriin 
ottamisen päivämäärä. Turvakiellon tarkoi-
tuksena on estää esimerkiksi henkilön osoite- 
ja asuinpaikkatietojen luovuttaminen muille 
kuin viranomaisille. Siten niiden äänioikeus-
rekisterissä olevat vaalipiiri-, kotikunta-, ää-
nestysalue-, äänestyspaikka- ja maistraatti-
tiedot, joille on määrätty turvakielto, eivät 
olisi julkisesti nähtävillä.  

29 §. Äänioikeusrekisterin käyttö. Pykälän 
2 momentissa säädetään, että äänioikeusre-
kisteriin tehdyt äänestämistä koskevat mer-
kinnät eivät ole julkisia, ennen kuin vaali-
toimitus on päättynyt. Momenttiin ehdote-
taan lisättäväksi säännös siitä, että jos presi-
dentinvaalissa toimitetaan toinen vaali, en-
simmäisen vaalin äänestämistä koskevat 
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merkinnät äänioikeusrekisterissä eivät ole 
julkisia, ennen kuin toisen vaalin vaalitoimi-
tus on päättynyt. 

44 §. Ehdokaslistojen yhdistelmän ja presi-
dentinvaalin ehdokasluettelon jakelu ja tie-
doksi saattaminen. Perustelut ehdotukselle 
pykälän 4 momentin muuttamisesta ovat 139 
§:n perusteluissa. 

47 §. Ennakkoäänestyksen ajanjakso. Py-
kälän 1 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi 
säännös siitä, että ennakkoäänestys suoma-
laisessa laivassa voidaan aloittaa jo 18. päi-
vänä ennen vaalipäivää. Laivat saattavat teh-
dä pitkiäkin merimatkoja eri puolilla maail-
maa tai olla voimassa olevana ennakkoäänes-
tysaikana sellaisessa satamassa, josta ennak-
koäänestysasiakirjojen (lähetekuorten) postit-
taminen ei ole mahdollista siten, että ne ehti-
sivät kotimaahan säädettyyn määräaikaan 
mennessä. Ehdotettu muutos ei käytännön 
syistä koskisi presidentinvaalin toisen vaalin 
ennakkoäänestystä, jota ei voitaisi laivassa-
kaan aloittaa aikaisemmin kuin 11. päivänä 
ennen vaalipäivää, koska toista vaalia koske-
va kuulutus annettaisiin vasta edeltävänä 
päivänä.  

Pykälän  2  momenttia  ehdotetaan  muutet-
tavaksi  siten, että kotimaan yleinen ennak-
koäänestyspaikka olisi avoinna kaikkina ko-
timaan ennakkoäänestysajanjakson (11. – 5. 
päivä  ennen  vaalipäivää) päivinä, jollei  
kunnanhallitus  erityisestä  syystä toisin mää-
rää. Yleensä ennakkoäänestyspaikka olisikin 
avoinna äänestämistä varten kaikkina seitse-
mänä päivänä keskiviikosta tiistaihin. Kun-
nanhallitus voisi kuitenkin erityisestä syystä 
päättää, että jokin tai jotkin ennakkoäänes-
tyspaikat eivät ole avoinna koko ennakkoää-
nestysajanjaksoa, vaan ainoastaan joinakin 
päivinä, esimerkiksi vain arkipäivinä tai vain 
jakson kolmena ensimmäisenä päivänä. Jo-
kaisen ennakkoäänestyspaikan tulisi luonnol-
lisesti olla avoinna vähintään yhtenä päivänä. 
Pykälässä tarkoitettuna erityisenä syynä pi-
dettäisiin lähinnä kunnan tai kunnan osan vä-
häiseksi arvioitua ennakkoäänestäjien mää-
rää. Ehdotettu sääntely mahdollistaisi esi-
merkiksi sen, että alueeltaan laajan mutta 
asukasluvultaan pienen kunnan kunnanhalli-
tus perustaisi kunnan eri osiin vain yhtenä 
päivänä avoinna olevia ennakkoäänestys-
paikkoja, jolloin samat vaalitoimitsijat siir-

tyisivät päivittäin ennakkoäänestyspaikasta 
toiseen. Näin voitaisiin kätevästi järjestää 
ennakkoäänestysmahdollisuus myös haja-
asutusalueiden äänioikeutetuille. Kunnan 
omille ja kunnassa oleskeleville muiden kun-
tien äänioikeutetuille ei tulisi kuitenkaan ai-
heutua kohtuutonta haittaa siitä, että ennak-
koäänestyspaikka ei ole avoinna kaikkina 
seitsemänä päivänä. Kunnan tulisikin pyrkiä 
siihen, että siellä olisi vähintään yksi sellai-
nen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna 
kaikkina seitsemänä päivänä. Kunnanhallitus 
tekisi päätöksen ennakkoäänestyspaikkojen 
aukiolopäivistä samassa yhteydessä kuin se 
tekee päätöksen ennakkoäänestyspaikoista. 

Pykälän 3 momenttiin tehtäisiin tekninen 
muutos sen vuoksi, että ennakkoäänestys-
paikkoina olevista Suomen edustustoista ja 
niiden toimipaikoista säädetään valtioneu-
voston asetuksella.  

48 §. Ennakkoäänestysajat. Pykälän 1 
momentin 1 kohtaa muutettaisiin siten, että 
kunnanhallitus määräisi myös ennakkoäänes-
tyspaikkojen päivittäisistä aukioloajoista. 
Ennakkoäänestystä ei kuitenkaan voisi päät-
tää aloitettavaksi arkipäivisin ennen kello 
8:aa eikä viikonloppuna ennen kello 10:tä. 
Vastaavasti ennakkoäänestyspaikka tulisi 
sulkea arkipäivisin viimeistään kello 20 ja 
viikonloppuna viimeistään kello 16. Kun-
nanhallituksen olisi luontevaa määrätä päivit-
täisistä aukioloajoista samassa yhteydessä, 
kun se määrää itse paikoista ja niiden au-
kiolopäivistä. Pykälään lisättäisiin vielä uusi 
2 momentti. Siihen otettaisiin nykyisestä 1  
momentin 1 kohdasta luettelo päivistä, joina 
ennakkoäänestystä ei toimiteta. Luetteloon 
lisättäisiin juhannusaatto. Uuden 2 momentin 
lisäämisen vuoksi nykyinen 2 momentti siir-
tyisi 3 momentiksi. 

48 a §. Ennakkoäänestystila. Lakiin lisättä-
väksi ehdotetussa pykälässä säädettäisiin ko-
timaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja kos-
kevista vaatimuksista. Keskusvaalilautakun-
nan   tulisi  huolehtia  siitä,   että  kussakin 
yleisessä ennakkoäänestyspaikassa on 
asianmukainen tila ennakkoäänestyksen toi-
mittamista varten ja että tilassa on tarvittava 
kalustus. Ennakkoäänestystilan tulisi olla en-
sinnäkin riittävän tilava, jotta äänestys voi-
daan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti. Ti-
laan tulisi voida sijoittaa tarpeellinen määrä 
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äänestäjän henkilöllisyyden tarkastus- ja ää-
nestyslipun antopisteitä, äänestyskoppeja se-
kä äänestyksen vastaanottopisteitä. Tilan tu-
lisi olla siten mitoitettu ja siten järjestetty, et-
tä ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisimman 
vähän. Jos jonoja kuitenkin syntyy, olisi tär-
keää, että jonotus järjestetään äänestystä häi-
ritsemättä ja äänestäjille kohtuutonta vaivaa 
aiheuttamatta. Jonot voidaan luonnollisesti 
ohjata myös ennakkoäänestyspaikan ulko-
puolelle, mutta silloinkin tulisi ottaa huomi-
oon, että esimerkiksi jonottaminen talviai-
kaan ulkona saattaa olla joillekin äänestäjille 
hankalaa. Jonot tulisikin voida järjestää eteis- 
tai muihin vastaaviin sisätiloihin. Lisäksi 
ruuhkaisessa ennakkoäänestyspaikassa tulisi 
olla vaalitoimitsijoita myös jonotusta valvo-
massa. Ennakkoäänestystilan kalustukseen 
kuuluisivat ainakin äänestyskopit ja vaali-
toimitsijoiden pöydät ja/tai palvelutiskit sekä 
tarvittaessa myös vaaliuurnat. Jos ennakko-
äänestyspaikassa käytetään äänioikeusrekis-
teriä, siellä tulisi olla lisäksi tarvittavat atk-
laitteet ja tietoliikenneyhteydet. 

Ennakkoäänestystila  saattaa  olla  sijoitet-
tuna  sellaiseen  paikkaan,  esimerkiksi kun-
nantalolle,  kirjastoon  tai postikonttoriin, 
jossa  on  myös  muuta, paikan varsinaista 
toimintaa. Ennakkoäänestystä tällaisessa ti-
lassa järjestettäessä tulisi ehdottomasti huo-
lehtia siitä, että jos tätä varsinaista toimintaa 
harjoitetaan samassa tilassa samanaikaisesti 
äänestyksen kanssa, se ei mitenkään saa häi-
ritä äänestystä. Suositeltavaa olisikin, että 
äänestystoimitusta varten varataan oma  huo-
ne  tai  vastaava tila taikka että selkeästi ero-
tellaan eri tila yhtäältä äänestystä ja toisaalta 
muuta toimintaa varten. 

Ennakkoäänestystilan tulisi olla aatteellis-
ten ja taloudellisten kytkentöjen kannalta 
mahdollisimman puolueeton. Äänioikeus on 
perusoikeus, ja julkisen vallan tulee turvata 
sen käyttö siten, että kaikkia äänestäjiä koh-
dellaan yhdenvertaisesti ja puolueettomasti. 
On tärkeää, että erilaisia yhteiskunnallisia tai 
uskonnollisia aatesuuntia edustaville tai eri-
laisia taloudellisia valintoja tehneille äänioi-
keutetuille olisi mahdollisimman helppoa 
saapua äänestyspaikalle äänestämään. Siten 
ennakkoäänestyspaikan sijoittaminen sellai-
seen tilaan, jossa on aatteellista tai taloudel-
lista kytkentää, ei olisi soveliasta. Tällaisia 

ennakkoäänestyspaikoiksi soveltumattomia 
paikkoja olisivat esimerkiksi liikeyritykset, 
uskonnolliset paikat, kuten kirkot ja seura-
kuntasalit, sekä aatteellisesti sitoutuneiden 
yhdistysten tilat. Äänestäjä saattaa esimer-
kiksi kokea vaikeaksi mennä äänestämään 
liikeyritys A:n tiloihin, koska hän on kilpai-
levan liikeyritys B:n asiakas taikka koska hän 
on velkaa liikeyritys A:lle. Kirkkoon kuulu-
maton äänestäjä saattaa taas kokea vaikeaksi 
äänestämisen seurakuntasalissa. Voidaan 
myös todeta, että ennakkoäänestyspaikan si-
joittaminen esimerkiksi yhden kauppaketjun 
tavarataloon saattaisi antaa tavaratalolle osit-
taista kilpailuetua toisen kauppaketjun tava-
rataloon nähden. Tällöin tulisivatkin käsitel-
täviksi usein hankalasti yhteen sovitettavat 
tasapuolisuus- ja tarkoituksenmukaisuusnä-
kökohdat.  

Eduskunnan oikeusasiamies antoi 3 päivä-
nä maaliskuuta 1999 päätöksensä hänelle 
tehtyyn kanteluun, joka koski (vuoden 1996) 
kunnallisvaalien äänestyspaikkoja. Oikeus-
asiamies katsoi, että äänestyspaikkana käy-
tettävän huoneiston sopivuutta harkittaessa 
tulisi yhtenä näkökohtana ottaa huomioon 
myös huoneiston aatteellinen luonne ja käyt-
tötarkoitus. Kansalaisten yhdenvertaisuuden 
ja julkisen vallan puolueettomuuden näkö-
kulmasta tulisi oikeusasiamiehen mukaan ol-
la pyrkimyksenä, että vaalihuoneistot ovat 
aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman 
neutraaleja. 

Asianmukaisia yleisiä ennakkoäänestys-
paikkoja olisivatkin lähinnä vain kunnan 
omat virastot, kuten kunnantalot, kirjastot, 
palvelukeskukset, koulut ja muut virastot. 
Myös kunnassa olevien valtion virastojen tai 
esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen ja maist-
raatin palvelupisteet voisivat tulla kysymyk-
seen. Ennakkoäänestyspaikaksi voitaisiin 
määrätä myös Suomen Posti Oyj:n postikont-
tori ja Ahvenanmaan postin toimipaikka. 
Huomattava kuitenkin on, että niin sanotut 
asiamiespostit eli yrittäjäpostit eivät voisi ol-
la ennakkoäänestyspaikkoina, koska ne toi-
mivat yleensä edellä tarkoitettujen liikeyri-
tysten yhteydessä. 

49 §. Ennakkoäänestyksestä tiedottaminen. 
Vielä  vuoden 1996 kunnallisvaaleissa ja eu-
roparlamenttivaaleissa tiedottaminen koti-
maan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista oli 
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kohtuullisen yksinkertaista, koska ennakko-
äänestyspaikat olivat kaikki postikonttoreita 
ja niitä oli jokaisessa kunnassa. Vuoden 1999 
eduskuntavaalien jälkeen ennakkoäänestys-
paikkojen kirjo on kuitenkin lisääntynyt, 
koska postikonttoreiden rinnalle tulivat mo-
nessa kunnassa kunnan virastot ja laitokset. 
Pykälään  ehdotetaan  lisättäväksi uusi 3 
momentti,  jossa  säädettäisiin  oikeusminis-
teriön velvollisuudeksi tiedottaa tarkoituk-
senmukaisella  tavalla kaikista kotimaan ja 
ulkomaan   yleisistä  ennakkoäänestyspai-
koista,  niiden osoitteista sekä aukiolopäivis-
tä ja –ajoista. Käytännössä tämä tarkoittaisi 
sitä, että ministeriö julkaisisi sanotut tiedot 
internet-sivuillaan, josta ne olisivat sekä ää-
nestäjien että tiedotusvälineiden saatavissa. 
Tiedot voidaan helposti siirtää internet-
sivuille äänestyspaikkarekisteristä (ks. 9 §:n 
4 momentti). Ministeriö voisi myös, jos se on 
taloudellisesti mielekästä ja jos ministeriölle 
myönnetyt määrärahat sen mahdollistavat, 
harkita valtakunnallisen puhelinneuvonnan 
järjestämistä: äänestäjä voisi soittaa maksut-
tomaan palvelunumeroon ja kysyä lähintä 
ennakkoäänestyspaikkaansa. Palvelunumero 
voisi olla merkittynä äänioikeutetuille lähe-
tettävään ilmoituskorttiin. Kunnan sisäisestä 
tiedottamisesta vastaisi edelleen keskusvaali-
lautakunta sekä tiedottamisesta ja opastuk-
sesta itse ennakkoäänestyspaikassa vastaisi-
vat vaalitoimitsijat. Ulkomailla asuville ääni-
oikeutetuille Väestörekisterikeskus lähettää 
ilmoituskortin mukana luettelon ennakkoää-
nestyspaikkoina olevista Suomen edustus-
toista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista 
maanosittain  sopivasti  jaoteltuna. 

56 §. Järjestys ennakkoäänestyspaikassa. 
Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin maininta 
siitä, että kielto vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa 
äänestäjien vaalivapauteen esimerkiksi vaa-
limainoksia jakamalla koskisi paitsi itse en-
nakkoäänestyspaikkaa myös sen välitöntä lä-
hiympäristöä. Muutos yhdenmukaistaisi tältä 
osin ennakkoäänestyspaikkoja ja vaalipäivän 
äänestyspaikkoja koskevaa sääntelyä. Vaali-
toimitsijoiden tulisi puuttua kieltoa rikkovien 
toimintaan tarkoituksenmukaisella tavalla.  

61 §. Vaaliviranomaisen toimet ennakko-
äänestyksen lopuksi. Pykälään ehdotetaan li-
sättäväksi säännös siitä, että kun ennakkoää-
nestys on kunkin äänestäjän kohdalta suori-

tettu ja vaalikuori ja lähetekirje suljettu lähe-
tekuoreen, vaalitoimitsijan ja laitosäänestyk-
sessä vaalitoimikunnan on säilytettävä hal-
lussaan olevia lähetekuoria huolellisesti ja 
luotettavalla tavalla, kunnes ne toimitetaan 
keskusvaalilautakunnille. Huolellinen ja luo-
tettava tapa on esimerkiksi se, että lähetekuo-
ret laitetaan äänestäjien nähtävissä olevaan 
vaaliuurnaan tai kannella varustettuun laatik-
koon. Näin äänestäjä voisi vakuuttua siitä, et-
tä hänen äänestyksensä on sujunut kaikilta 
osin asianmukaisesti.  

62 §.  Lähetekuorten  toimittaminen kun-
nan  keskusvaalilautakunnalle. Pykälän 1 
momenttia muutettaisiin siten, että kunnan 
keskusvaalilautakunta määräisi siitä, millä 
tavalla kotimaan yleisen ennakkoäänestys-
paikan vaalitoimitsija ja vaalitoimikunta toi-
mittavat oman kunnan keskusvaalilautakun-
nalle sille osoitetut lähetekuoret. Voimassa 
olevan lain mukaan asia on vaalitoimitsijan 
ja vaalitoimikunnan päätettävissä. Omalla 
kunnalla tarkoitetaan sitä kuntaa, jossa en-
nakkoäänestyspaikka sijaitsee. Muutoksen 
taustalla ovat käytännön syyt ja varmuusteki-
jät: koska keskusvaalilautakunta tarkastaa 
ennakkoäänestysasiakirjat, on tärkeää, että se 
saa lähetekuoret haltuunsa mahdollisimman 
joutuisasti, vaivattomasti ja luotettavalla ta-
valla. Vaalitoimitsija ja vaalitoimikunta lajit-
telisivat saamansa lähetekuoret kahteen ryh-
mään: oman kunnan keskusvaalilautakunnal-
le osoitettuihin ja muiden kuntien keskusvaa-
lilautakunnille osoitettuihin. Keskusvaalilau-
takunta voisi määrätä ensiksi mainitut toimi-
tettaviksi itselleen jollakin seuraavista tavois-
ta: 1) keskusvaalilautakunta tai sen edustaja 
hakee lähetekuoret ennakkoäänestyspaikasta, 
2) vaalitoimitsija tai vaalitoimikunta tuo lä-
hetekuoret keskusvaalilautakunnalle taikka 
3) vaalitoimitsija tai vaalitoimikunta lähettää 
lähetekuoret keskusvaalilautakunnalle postit-
se (1. luokan kirjeenä). Keskusvaalilautakun-
ta voisi luonnollisesti myös käyttää kuriiri-
kuljetuspalveluita. Lähetekuorten tulee olla 
keskusvaalilautakunnalla viimeistään perjan-
taina 2. päivänä ennen vaalipäivää ennen kel-
lo 19.  

Ne lähetekuoret, jotka on osoitettu muille 
keskusvaalilautakunnille kuin oman kunnan 
keskusvaalilautakunnalle, toimitettaisiin en-
nakkoäänestyspaikasta näille keskusvaalilau-
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takunnille nykyiseen tapaan postitse (1. luo-
kan kirjeenä) tai muulla luotettavalla tavalla. 
Postittamisesta vastaa vaalitoimitsija tai vaa-
litoimikunta. Muuna luotettavana tapana voi-
daan pitää esimerkiksi kuriirikuljetuksia. 

Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan tulisi 
ottaa kuittaus lähetekuorten vastaanottami-
sesta siltä, jolle kuoret luovutetaan. 

63 §. Ennakkoäänestysasiakirjojen  tarkas-
taminen. Pykälän 2 momentin 2 kohtaa muu-
tettaisiin siten, että vaalikuoren avonaisuus ei 
enää  olisi  ennakkoäänestyksen huomioon 
ottamatta  jättämisen  peruste. Jos keskusvaa-
lilautakunta ennakkoäänestysasiakirjoja tar-
kastaessaan huomaa, että vaalikuori on avo-
nainen, sen tulisi sulkea kuori vaalisalaisuus 
säilyttäen, esimerkiksi sinettinauhalla. Pykä-
län 5 momenttia ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että keskusvaalilautakunnan tulee lajitel-
la hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain, 
mikä käytännössä olisi edellytys sille, että 
ennakkoäänet lasketaan äänestysalueittain. 
Pykälässä säädettäisiin vain lajittelusta ja 
muutettavaksi ehdotetussa 86 §:n 2 momen-
tissa ennakkoäänien laskemisesta äänestys-
alueittain. 

64 §. Vaalikuorten toimittaminen vaalipii-
rilautakunnalle. Pykälässä  säädetään  hy-
väksyttyjen vaalikuorten  toimittamisesta 
vaalipiirilautakunnalle ääntenlaskentaa var-
ten muissa kuin kunnallisvaaleissa. Pykälän 1 
momenttiin tehtäisiin vastaavat muutokset 
kuin 63 §:n 5 momenttiin. Pykälän 2 mo-
menttiin lisättäisiin säännös siitä, että jos 
kunnan keskusvaalilautakunta  82 §:n mukai-
sesti  päättää  lasketuttaa  jonkin  äänestys-
alueen tai joidenkin äänestysalueiden ennak-
koäänet ja vaalipäivän  äänet  yhdessä,  tuon  
äänestysalueen  tai  noiden  äänestysalueiden  
vaalikuoria  ei   toimitettaisi  vaalipiirilauta-
kunnalle.  Keskusvaalilautakunnan  tulisi  
viipymättä  ilmoittaa  tästä vaalipiirilauta-
kunnalle.  

69 §. Äänestystila. Pykälän 1 momenttiin 
otettaisiin vastaava säännös kuin lakiin lisät-
täväksi ehdotettuun 48 a §:ään. Samalla py-
kälän otsikko muutettaisiin.  

Äänestystilan asianmukaisuuden arvioin-
nissa tulisi kiinnittää huomiota vastaaviin 
seikkoihin kuin ennakkoäänestystilan asian-
mukaisuutta arvioitaessa. Tilan tulisi olla aat-
teellisten ja taloudellisten kytkentöjen kan-

nalta mahdollisimman puolueeton. Ensisijai-
sesti äänestystilan tulisi olla kunnan omissa 
tiloissa, mutta myös muut mahdollisimman 
puolueettomat tilat tulisivat kysymykseen. 
Tiloja valittaessa vakiintuneeseen käytäntöön 
ei ole tarkoitus aiheuttaa muutosta. 

71 §. Vaaliluettelot ja niiden toimittami-
nen. Pykälän 4 momenttiin tehtäisiin vastaa-
va muutos kuin 29 §:n 2 momenttiin. Jos pre-
sidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali, en-
simmäisen vaalin vaaliluettelot eivät olisi 
julkisia, ennen kuin toisen vaalin vaalitoimi-
tus on päättynyt.  

82 §. Vaalisalaisuuden turvaaminen pienil-
lä äänestysalueilla. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin toimenpiteistä niissä tapauksis-
sa, joissa joko äänestysalueen hyväksyttyjen 
vaalikuorten lukumäärä on vähemmän kuin 
50 tai joissa voidaan  perustellusti  arvioida,  
että äänestysalueella äänestää vaalipäivänä 
vähemmän kuin 50 henkilöä.  

Keskusvaalilautakunta  tarkastaa sille saa-
puneet ennakkoäänestysasiakirjat perjantaina  
2. päivänä ennen vaalipäivää kello 19 aloitet-
tavassa kokouksessa. Jos keskusvaalilauta-
kunta havaitsee,  että jollakin äänestysalueel-
la on vähemmän kuin 50 hyväksyttyä vaali-
kuorta, sen olisi päätettävä, että kyseisen ää-
nestysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän 
äänet lasketaan yhdessä. Muissa kuin kunnal-
lisvaaleissa keskusvaalilautakunta ilmoittaisi 
viipymättä  vaalipiirilautakunnalle, että ky-
seisen   äänestysalueen  vaalikuoria  ei  toi-
miteta vaalipiirilautakunnalle muiden äänes-
tysalueiden vaalikuorten kanssa. Lisäksi kes-
kusvaalilautakunnan olisi määrättävä, että 
kyseisen äänestysalueen vaalilautakunta ei 
suorittaisi vaalipäivän äänten alustavaa las-
kentaa, vaan toimittaisi äänestysliput keskus-
vaalilautakunnalle, joka sitten yhdistäisi ne 
äänestysalueen vaalikuorissa oleviin äänes-
tyslippuihin (ennakkoääniin) ja suorittaisi 
näin tämän äänestyslippukokonaisuuden 
alustavan laskennan. 

Jos perustellusti voidaan arvioida, että ää-
nestysalueella äänestää vaalipäivänä vähem-
män kuin 50 henkilöä, suoritettaisiin samat 
toimenpiteet kuin edellä on selostettu. Kes-
kusvaalilautakunta päättäisi siis tässäkin ta-
pauksessa, että kyseisen äänestysalueen en-
nakkoäänet ja vaalipäivän äänet lasketaan 
yhdessä. Tällöin ei olisi merkitystä sillä, 
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kuinka monta hyväksyttyä vaalikuorta äänes-
tysalueella on annettu. Vaikka vaalikuoria 
olisi esimerkiksi 100, mutta kyseisenlainen 
arvio tehtäisiin, vaalilautakunnan tulisi toi-
mittaa vaalipäivän äänet edellä sanotun mu-
kaisesti keskusvaalilautakunnalle. Arvio vaa-
lipäivänä äänestävien lukumäärästä voitaisiin 
tehdä jo ennakkoäänestyksen päätyttyä tiis-
taina 5. päivänä ennen vaalipäivää ja viimeis-
tään seuraavana perjantaina. Koska kyseessä 
on arvio, merkitystä ei olisi sillä, että loppu-
jen lopuksi äänestysalueella todettaisiinkin 
äänestäneen vaalipäivänä 50 henkilöä tai tätä 
enemmän. Samasta syystä merkitystä ei 
myöskään olisi sillä, että vastoin arviota jol-
lakin äänestysalueella äänestääkin vähem-
män kuin 50 henkilöä. Tämähän selviää vasta 
vaalitoimituksen päätyttyä, jolloin pykälässä 
tarkoitettuja yhdistämisiä ei enää voida teh-
dä. 

Pykälän  2  momentissa   säädettäisiin  
toimenpiteistä  niissä  tapauksissa,   joissa 
äänestysalue on niin pieni, että perustellusti 
voidaan arvioida äänestysalueella äänestävän 
ennakkoon ja vaalipäivänä yhteensä vähem-
män kuin 50 henkilöä. Tällöin keskusvaali-
lautakunnan olisi määrättävä, että äänestys-
alueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet 
lasketaan yhdessä jonkin toisen äänestysalu-
een ennakkoäänten ja vaalipäivän äänten 
kanssa. Keskusvaalilautakunnan tulisi ensin-
näkin päättää, minkä toisen äänestysalueen 
äänestyslippuihin pienen äänestysalueen ää-
nestysliput yhdistetään. Sen jälkeen keskus-
vaalilautakunnan tulisi muissa kuin kunnal-
lisvaaleissa ilmoittaa vaalipiirilautakunnalle, 
että näiden kahden äänestysalueen vaali-
kuoria ei toimiteta vaalipiirilautakunnalle ja 
että näiden kahden äänestysalueen vaalipäi-
vän äänten alustavasta laskennasta huolehtii 
vaalilautakuntien sijasta 
keskusvaalilautakunta itse. Viimeksi mainittu 
tulisi luonnollisesti ilmoittaa myös 
asianomaisille vaalilautakunnille.  

Kyseeseen tulevien vaalilautakuntien toi-
menpiteet vaalitoimituksen päätyttyä olisivat 
voimassa olevan lain mukaisia, ja niistä sää-
dettäisiin 3 momentissa. Keskusvaalilauta-
kunnan toimenpiteistä säädettäisiin 4 mo-
mentissa. Keskusvaalilautakunta yhdistäisi 
yhdeksi kokonaisuudeksi 1 momentissa tar-
koitetuissa tapauksissa kaksi äänestyslip-

puerää, yhden äänestysalueen ennakkoäänet 
ja vaalipäivän äänet, ja 2 momentissa tarkoi-
tetuissa tapauksissa neljä äänestyslippuerää, 
pienen äänestysalueen ennakkoäänet ja vaa-
lipäivän äänet sekä siihen yhdistetyn äänes-
tysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet, 
sekä huolehtisi näiden äänestyslippukokonai-
suuksien alustavasta laskennasta. Alustavan 
laskennan tultua suoritetuksi keskusvaalilau-
takunta  toimittaisi  äänestysliput  muissa 
kuin  kunnallisvaaleissa vaalipiirilautakun-
nalle  tarkastuslaskentaa  varten. Myös tar-
kastuslaskennassa ja siten myös vaalien lo-
pullisessa tuloksessa äänestyslippuja käsitel-
täisiin yhtenä kokonaisuutena. 

85 §. Äänestyslipun mitättömyys. Pykälän 1 
momentin 2 kohtaan tehtäisiin sama muutos 
kuin 63 §:n 2 momentin 2 kohtaan. 

86 §. Ennakkoäänten laskenta. Pykälän 2 
momentti otettaisiin 82 §:n perusteluissa ku-
vatuin tavoin muutettuna 82 §:ään. Momen-
tissa säädettäisiin, että ennakkoäänestyksen 
tulos lasketaan kunnan kultakin äänestysalu-
eelta erikseen, lukuun ottamatta 82 §:ssä tar-
koitettuja tapauksia, joissa äänestysalueen 
ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet lasketaan 
yhdessä. Käytännössä edellytykset ennakko-
äänten laskemiselle äänestysalueittain luotai-
siin jo aiemmin eli siinä vaiheessa, kun kes-
kusvaalilautakunta lajittelee sille saapuneet 
lähetekuoret äänestysalueittain.  

Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, jonka 
mukaan ennakkoäänten laskennan tuloksesta 
tiedotetaan oikeusministeriön määräämällä 
tavalla. Käytännössä asia on näin ollutkin, 
vaikka voimassa olevasta laista sääntely 
puuttuu. 

87 §. Äänten tarkastuslaskenta. Pykälän 1 
momentin alku muutettaisiin kielellisesti 
täsmällisempään muotoon. Samoin moment-
tiin tehtäisiin 82 §:n muutoksista aiheutuva 
tekninen muutos. 

127 §. Vaalipäivä. Pykälän 2 momenttia 
muutettaisiin siten, että presidentinvaalin toi-
sen vaalin vaalipäivä olisi ensimmäistä vaalia 
seuraava toinen sunnuntai. Toinen vaali toi-
mitettaisiin siten kahden viikon kuluttua en-
simmäisestä vaalista. 

137 §. Vaalipiireissä annetut äänet. Pykä-
lää ehdotetaan muutettavaksi siten, että vaa-
lipiirilautakunta vahvistaa presidentinvaalin 
ensimmäisen vaalin tuloksen vaalipiirissä 
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tiistaina 2. päivänä vaalipäivän jälkeen kello 
10 aloitettavassa kokouksessa. Voimassa 
olevan lain mukaan kokous aloitetaan keski-
viikkona 3. päivänä vaalipäivän jälkeen kello 
18. 

138 §. Presidentin valituksi tuleminen. Py-
kälän 1 momenttia muutettaisiin siten, että 
Helsingin vaalipiirilautakunnan olisi vastai-
suudessa ilmoitettava presidentinvaalin tu-
loksesta oikeusministeriölle sen määräämällä 
tavalla. Nykyisin ilmoitus tehdään valtioneu-
vostolle. 

139 §. Toista vaalia koskeva kuulutus. Py-
kälään tehtäisiin muutos, jonka mukaan oi-
keusministeriön olisi, saatuaan koko maan 
tulosta koskevan ilmoituksen Helsingin vaa-
lipiirilautakunnalta ja todettuaan, ettei ku-
kaan ehdokas tullut ensimmäisessä vaalissa 
valituksi, annettava viipymättä ensimmäisen 
vaalin tuloksesta kuulutus, joka julkaistaisiin 
Suomen säädöskokoelmassa. Kuulutuksen 
tietosisältö olisi voimassa olevan lain mukai-
nen. Käytännössä kuulutus annettaisiin heti, 
kun ilmoitus puolen päivän aikoihin saapuu 
vaalipiirilautakunnalta. Tieto kuulutuksesta 
annettaisiin tiedotusvälineille, esimerkiksi 
Suomen Tietotoimistolle, välittömästi sen 
valmistuttua, siis jopa ennen sen julkaisemis-
ta säädöskokoelmassa. Näin virallinen tieto 
toisen vaalin toimittamisesta olisi olemassa 
jo iltapäivällä tiistaina 2. päivänä vaalipäivän 
jälkeen, ja toisen vaalin ennakkoäänestys 
pääsisi alkamaan heti seuraavana päivänä.  

Koska toisen vaalin ennakkoäänestys alkai-
si jo ensimmäisen vaalin tuloksen vahvista-
mispäivää seuraavana päivänä eli keskiviik-
kona kello 8, olisi todennäköistä, ettei Hel-
singin vaalipiirilautakunnan laatima toisen 
vaalin ehdokasluettelo ehdi ajoissa ennakko-
äänestyspaikkoihin. Siksi 44 §:n 4 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että ennak-
koäänestyspaikan vaalitoimitsijan ja vaali-
toimikunnan tulisi huolehtia siitä, että toisen 
vaalin ehdokasluettelon tiedot ovat ennakko-
äänestyspaikassa esillä oikeusministeriön 
määräämällä tavalla. Käytännössä ministeriö 
voisi julkaista ehdokasluettelon tiedot esi-
merkiksi internet-sivuillaan, josta ne olisivat 
tulostettavissa. Toinen tapa voisi olla se, että 
ennakkoäänestyspaikkoihin lähetettäisiin jo 
ensimmäisen vaalin ehdokasluettelon muka-
na toisen vaalin ehdokasluettelon pohjat, joi-

hin sitten siirrettäisiin tiedot toisen vaalin eh-
dokkaista. Kolmas tapa voisi olla ehdokastie-
tojen lähettäminen tiistai-iltapäivänä ennak-
koäänestyspaikkoihin ja kuntien keskusvaali-
lautakunnille telefaxilla tai sähköpostilla 
taikka muulla vastaavalla tavalla. Ehdokas-
tietoja pidettäisiin tässä muodossa ennakko-
äänestyspaikassa esillä, kunnes varsinaiset 
ehdokasluettelot saapuvat. Suomen edustus-
toihin ja suomalaisiin laivoihin toisen vaalin 
ehdokasluetteloita ei toimitettaisi lainkaan, 
koska ne eivät useimmissa tapauksissa ehtisi 
perille ennen ennakkoäänestysajan päätty-
mistä. 

188 §. Kustannusten jako vaaliviranomais-
ten välillä. Pykälän  1  momentissa  sääde-
tään siitä,  mistä  vaalikustannuksista vastaa 
valtio (oikeusministeriö)  ja 2 momentissa 
siitä, mistä vaalikustannuksista vastaa kunta. 
Pykälän 1 momenttia ehdotetaan tarkennetta-
vaksi siten, että  ministeriö  vastaisi  myös  
äänestyspaikkarekisteristä  aiheutuvista kus-
tannuksista  ja  kuntien  käyttämien tuloslas-
kentaohjelmistojen kustannuksista. Äänes-
tyspaikkarekisteristä ehdotetaan säädettäväk-
si 9 §:ssä.  Tuloslaskentaohjelmistojen avulla  
välitetään  tulostiedot  kunnasta vaalitietojär-
jestelmän keskitettyyn laskentajärjestelmään.  

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, 
että kunta vastaisi keskusvaalilautakunnan, 
vaalilautakuntien, vaalitoimikuntien ja koti-
maan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen 
vaalitoimitsijoiden toiminnasta aiheutuneista 
menoista sekä kaikista muista vaalien toimit-
tamisesta aiheutuneista menoista, pois lukien 
1 momentissa tarkoitetut menot. Kuntien ta-
loudellisen rasituksen vähentämiseksi ehdo-
tetaan kuitenkin, että oikeusministeriö suorit-
taisi kunnalle eduskuntavaaleissa, presiden-
tinvaalissa ja europarlamenttivaaleissa kerta-
korvauksen, joka olisi ministeriön vahvista-
ma euromäärä kerrottuna kunnassa asuvien 
äänioikeutettujen lukumäärällä. Laskennassa 
ei siis otettaisi huomioon kunnan ulkosuoma-
laisia äänioikeutettuja. Jos presidentinvaalis-
sa toimitetaan toinen vaali, korvaus suoritet-
taisiin kaksinkertaisena. Ministeriö vahvistai-
si korvausperusteen hyvissä ajoin ennen vaa-
leja ja suorittaisi korvauksen kunnan tilille 
sen jälkeen, kun äänioikeusrekisteri on tullut 
lainvoimaiseksi, jolloin myös äänioikeutettu-
jen lukumäärät ovat selvillä. Ennen vahvis-
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tamista ministeriö neuvottelisi korvauksesta 
Suomen Kuntaliiton ja valtiovarainministe-
riön kanssa.  

 
2.  Tarkemmat säännökset  

Ehdotettu laki ei aiheuttaisi juuri lainkaan 
muutoksia voimassa olevan vaalilain mukai-
siin muihin säännöksiin. Koska kotimaan 
yleisistä ennakkoäänestyspaikoista päättäisi-
vät edellä esitetyn mukaisesti kunnat, valtio-
neuvoston asetusta kotimaan yleisistä ennak-
koäänestyspaikoista ei enää annettaisi. 

 
3.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-

dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. Sitä sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran 16 päivänä maaliskuuta 
2003 toimitettavissa eduskuntavaaleissa. 

 
 

4.  Sää tämisjärjes tys  

Esitys ei sisällä säännöksiä, jotka edellyt-
täisivät perustuslain säätämisjärjestystä. Siten 
lakiehdotus voidaan käsitellä perustuslain 72 
§:n mukaisessa tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Laki 

vaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 10 §:n 2 momentti, 
muutetaan 4 §, 5 §:n 7, 9, 10 ja 14 kohta, 8 §:n 2 ja 4 momentti, 9 §:n 1 momentin 1–3 kohta 

ja 3 momentti, 17 §:n 1 momentti, 2 momentin johdantokappale ja 3 momentti, 29 §:n 2 mo-
mentti, 44 §:n 4 momentti, 47 §, 48 §:n 1 momentin 1 kohta, 49 §:n 2 momentti, 56 §:n 1 mo-
mentti, 61 §, 62 §:n 1 momentti, 63 §:n 2 momentin 2 kohta ja 5 momentti, 64 §, 69 §:n 1 
momentti, 71 §:n 4 momentti, 82 §, 85 §:n 1 momentin 2 kohta, 86 §:n 2 momentti, 87 §:n 1 
momentti, 127 §:n 2 momentti, 137 §, 138 §:n 1 momentti, 139 § sekä 188 §:n otsikko, 1 ja 2 
momentti, sellaisena kuin niistä on 139 § laissa 1258/1999, sekä 

lisätään 48 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, lakiin 
uusi 48 a §, 9 §:ään uusi 4 momentti, 13 §:ään uusi 4 momentti, 23 §:ään uusi 4 momentti, 49 
§:ään uusi 3 momentti ja 86 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 
 

4 § 

Vaalitoimitus 

Vaalit toimitetaan järjestämällä ennakko-
äänestys ja vaalipäivän äänestys. Ennakko-
äänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen jär-
jestämisestä kotimaassa vastaa kunta sekä 
ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulko-
mailla ulkoasiainministeriö. 

 
5 § 

Vaalipiirit eduskuntavaaleissa 

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

7) Pirkanmaan vaalipiiri, johon kuuluvat 
Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kan-
gasalan, Kihniön, Kuhmalahden, Kurun, 
Kylmäkosken, Lempäälän, Luopioisten, 
Längelmäen, Mouhijärven, Mäntän, Nokian, 
Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, 
Ruoveden, Sahalahden, Suodenniemen, 
Tampereen, Toijalan, Urjalan, Valkeakosken, 
Vammalan, Vesilahden, Viialan, Viljakkalan, 
Vilppulan, Virtain, Ylöjärven sekä Äetsän 
kunnat;  
— — — — — — — — — — — — — —  

9) Etelä-Savon vaalipiiri, johon kuuluvat 
Enonkosken, Haukivuoren, Heinäveden, Hir-
vensalmen, Joroisten, Juvan, Jäppilän, Kan-
gasniemen, Kerimäen, Mikkelin, Mäntyhar-
jun, Pertunmaan, Pieksämäen, Pieksämäen 
maalaiskunnan, Punkaharjun, Puumalan, 
Rantasalmen, Ristiinan, Savonlinnan, Savon-
rannan, Sulkavan sekä Virtasalmen kunnat;  

10) Pohjois-Savon vaalipiiri, johon kuulu-
vat Iisalmen, Juankosken, Kaavin, Kangas-
lammin, Karttulan, Keiteleen, Kiuruveden, 
Kuopion, Lapinlahden, Leppävirran, Maa-
ningan, Nilsiän, Pielaveden, Rautalammen, 
Rautavaaran, Siilinjärven, Sonkajärven, Suo-
nenjoen, Tervon, Tuusniemen, Varkauden, 
Varpaisjärven, Vehmersalmen, Vesannon se-
kä Vieremän kunnat;  
— — — — — — — — — — — — — —  

14) Oulun vaalipiiri, johon kuuluvat Ala-
vieskan, Haapajärven, Haapaveden, Hai-
luodon, Haukiputaan, Hyrynsalmen, Iin, Ka-
jaanin, Kalajoen, Kempeleen, Kestilän, Kii-
mingin, Kuhmon, Kuivaniemen, Kuusamon, 
Kärsämäen, Limingan, Lumijoen, Merijär-
ven, Muhoksen, Nivalan, Oulaisten, Oulun, 
Oulunsalon, Paltamon, Pattijoen, Piippolan, 
Pudasjärven, Pulkkilan, Puolangan, Pyhäjo-
en, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, Rantsi-
lan, Reisjärven, Ristijärven, Ruukin, Sievin, 
Siikajoen, Sotkamon, Suomussalmen, Tai-
valkosken, Tyrnävän, Utajärven, Vaalan, Vi-
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hannin, Vuolijoen, Yli-Iin, Ylikiimingin sekä 
Ylivieskan kunnat; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Äänestysalueet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Päätös äänestysalueista tulee voimaan 15 

päivänä lokakuuta, jos päätös tehdään ja pää-
töksestä ilmoitetaan maistraatille sen mää-
räämällä tavalla viimeistään saman vuoden 
huhtikuussa. Myöhemmin tehty tai maistraa-
tille ilmoitettu päätös tulee voimaan 15 päi-
vänä lokakuuta seuraavana vuonna.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Äänestysalueista tehtyä päätöstä, josta on 
ilmoitettu maistraatille, noudatetaan hallinto-
oikeudelle tehdystä valituksesta huolimatta, 
kunnes valitusasia on ratkaistu, jollei hallin-
to-oikeus toisin määrää. Hallinto-oikeuden 
valituksesta antamaan päätökseen ei saa ha-
kea muutosta valittamalla.  

 
9 § 

Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän ää-
nestyspaikat 

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat: 
1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestys-

paikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista 
kunnanhallitus  päättää ja joita on oltava, 
jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokai-
sessa kunnassa vähintään yksi;  

2) valtioneuvoston asetuksella säädettävät 
Suomen edustustot ja niiden toimipaikat; 

3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa an-
tavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä 
määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt se-
kä rangaistuslaitokset (laitos); 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jokaisella äänestysalueella on kunnanhalli-
tuksen  päätöksellä  määrätty vaalipäivän 
äänestyspaikka. Erityisistä syistä äänestys-
paikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai 
kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu 
äänestäjille kohtuutonta haittaa. 

Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, 
että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään 
äänestyspaikkarekisteriin viipymättä merki-

tään Väestörekisterikeskuksen määräämällä 
tavalla jokaisen kunnassa olevan yleisen en-
nakkoäänestyspaikan nimi, käyntiosoite, au-
kiolopäivät ja päivittäiset aukioloajat sekä 
vaalipäivän äänestyspaikan nimi ja käyn-
tiosoite sekä muut oikeusministeriön mää-
räämät tiedot. Ne kotimaan yleiset ennakko-
äänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat, 
jotka ovat äänestyspaikkarekisterissä 51. päi-
vänä ennen vaalipäivää päivän päättyessä, 
ovat vaaleissa äänestyspaikkoina, vaikka täs-
sä pykälässä tarkoitetusta kunnanhallituksen 
päätöksestä tehtyä oikaisuvaatimusta ei ole 
käsitelty ja vaikka hallinto-oikeudelle tehtyä 
kunnallisvalitusta, jolla oikaisuvaatimuksesta 
tehtyyn päätökseen on haettu muutosta, ei ole 
ratkaistu. Kunnanhallitukselle tehty oi-
kaisuvaatimus ja kunnanhallituksen päätök-
sestä tehty kunnallisvalitus on käsiteltävä kii-
reellisesti. Hallinto-oikeuden valituksesta an-
tamaan päätökseen ei saa hakea muutosta va-
littamalla. 

 
 

13 § 

Kunnan keskusvaalilautakunta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan keskusvaalilautakunnan on ilmoi-

tettava yhteystietonsa Väestörekisterikeskuk-
selle sen määräämällä tavalla.  

 
 

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 määrää kunnan keskus-
vaalilautakunta. Muutoin vaalitoimitsijoina 
ovat:  
— — — — — — — — — — — — — —  
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Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä en-
nakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vähin-
tään kahden vaalitoimitsijan on oltava yhtä 
aikaa saapuvilla. Muissa ennakkoää-
nestyspaikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on 
nimetty tai määrätty kaksi tai useampia, riit-
tää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa on 
saapuvilla yksi vaalitoimitsija. Kunkin yksit-
täisen kotiäänestyksen toimittamisesta huo-
lehtii yksi vaalitoimitsija. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
23 § 

Äänioikeusrekisterin tietojen tarkastaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos maistraatti on määrännyt väestötieto-

lain (507/1993) 25 §:n 4 momentissa tarkoi-
tetun henkilötietoja koskevan luovutuskiel-
lon, äänioikeusrekisterissä olevista henkilö-
tiedoista voidaan pitää tarkastusta varten 
nähtävinä vain tämän lain 18 §:n 2 momentin 
2, 7 ja 10 kohdassa tarkoitetut tiedot. 

 
29 § 

Äänioikeusrekisterin käyttö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Äänestämistä koskevat merkinnät eivät ole 

julkisia, ennen kuin vaalipäivän äänestys on 
päättynyt. Jos presidentinvaalissa toimitetaan 
toinen vaali, ensimmäisen vaalin äänestämis-
tä koskevat merkinnät ovat julkisia vasta toi-
sen vaalin vaalipäivän äänestyksen päätyttyä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
44 § 

Ehdokaslistojen yhdistelmän ja presidentin-
vaalin ehdokasluettelon jakelu ja tiedoksi 

saattaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Helsingin vaalipiirilautakunta huolehtii eu-

roparlamenttivaalien ehdokaslistojen yhdis-
telmien ja presidentinvaalin ehdokasluettelon 
jakelusta noudattaen soveltuvin osin, mitä 1 
momentissa säädetään eduskuntavaalien eh-
dokaslistojen yhdistelmän jakelusta. Jos pre-
sidentinvaalin toisen vaalin ehdokasluetteloa 

ei voida toimittaa ennakkoäänestyspaikkaan 
ennen toisen vaalin ennakkoäänestyksen al-
kamista, vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan 
on huolehdittava siitä, että ehdokasluettelon 
tiedot ovat ennakkoäänestyksen alkaessa en-
nakkoäänestyspaikassa esillä oikeusministe-
riön määräämällä tavalla. 

 
47 § 

Ennakkoäänestyksen ajanjakso 

Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä 
ennen vaalipäivää sekä lopetetaan ulkomailla 
8. päivänä ja kotimaassa 5. päivänä ennen 
vaalipäivää. Suomalaisessa laivassa ennak-
koäänestys voidaan, presidentinvaalin toista 
vaalia lukuun ottamatta, kuitenkin aloittaa jo 
18. päivänä ennen vaalipäivää. 

Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka 
on ennakkoäänestystä varten avoinna kaikki-
na päivinä 1 momentissa tarkoitettuna ajan-
jaksona, jollei kunnanhallituksen päätöksellä  
erityisistä syistä toisin määrätä.  

Suomen edustustoissa ja niiden toimipai-
koissa ennakkoäänestyksen ajanjakso voi, 
sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella 
säädetään, olla lyhyempi kuin 1 momentissa 
säädetään. 

 
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; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen lisäksi, mitä 1 momentin 1 kohdassa 
säädetään, ennakkoäänestystä ei toimiteta 
uudenvuodenaattona tai -päivänä, loppiaise-
na,  ensimmäisenä  pääsiäispäivänä, va-
punaattona tai -päivänä, helluntaipäivänä, ju-
hannusaattona tai -päivänä, itsenäisyyspäivä-
nä, jouluaattona eikä ensimmäisenä tai toise-
na joulupäivänä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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48 a § 

Ennakkoäänestystila 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on huo-
lehdittava siitä, että kaikissa kunnanhallituk-
sen päätöksellä kotimaan yleisiksi ennakko-
äänestyspaikoiksi määrätyissä paikoissa on 
ennakkoäänestystä varten asianmukainen en-
nakkoäänestystila ja tarvittava kalusto.  

Ennakkoäänestystilassa tulee olla riittävästi 
tilaa myös niitä  äänestäjiä varten,  jotka  
odottavat vuoroaan päästäkseen äänestä-
mään. 
 

49 § 

Ennakkoäänestyksestä tiedottaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vaalitoimitsijoiden ja vaalitoimikunnan on 

huolehdittava siitä, että äänestysajoista ja en-
nakkoäänestyksen tarkemmasta järjestelystä 
tiedotetaan ennakkoäänestyspaikalla julki-
pantavin kuulutuksin ja tarvittaessa muulla-
kin sopivalla tavalla. 

Oikeusministeriön on riittävällä ja sopival-
la tavalla tiedotettava yleisistä ennakkoäänes-
tyspaikoista ja äänestysajoista niissä. 

 
56 § 

Järjestys ennakkoäänestyspaikassa 

Ennakkoäänestyspaikassa tai sen välittö-
mässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana 
pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja 
tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan 
vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien 
vaalivapauteen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

61 § 

Vaaliviranomaisen toimet ennakkoäänestyk-
sen lopuksi 

Vaalitoimitsijan tai vaalitoimikunnan pu-
heenjohtajan on allekirjoitettava lähetekirjee-
seen todistus siitä, että äänestys on toimitettu 
laissa säädetyin tavoin ja, jos lähetekirjee-
seen ei tehdä lähetekirjeen kuittausmerkintää, 

merkittävä siihen myös päiväys ja ennakko-
äänestyspaikan nimi tai, jos ennakkoäänestys 
on toimitettu laitoksessa tai kotiäänestykse-
nä, sen kunnan nimi, jossa äänestys on toimi-
tettu. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijan on li-
säksi huolehdittava siitä, että 54 §:ssä tarkoi-
tettu kotiäänestyksessä läsnä oleva henkilö 
merkitsee lähetekirjeeseen nimikirjoituksen-
sa. Vaalikuori ja lähetekirje on tämän jälkeen 
suljettava lähetekuoreen. Vaalitoimitsijan ja 
vaalitoimikunnan on säilytettävä hallussaan 
olevia lähetekuoria huolellisesti ja luotetta-
valla tavalla. 
 

62 § 

Lähetekuorten toimittaminen kunnan keskus-
vaalilautakunnalle 

Kotimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan 
vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on vii-
pymättä huolehdittava siitä, että oman kun-
nan keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähe-
tekuoret toimitetaan keskusvaalilautakunnal-
le sen määräämällä tavalla sekä siitä, että 
muiden kuntien keskusvaalilautakunnille 
osoitetut lähetekuoret toimitetaan keskusvaa-
lilautakunnille postitse tai muulla luotettaval-
la tavalla. Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikun-
nan on otettava kuittaus lähetekuorten vas-
taanottamisesta siltä, jolle kuoret luovute-
taan.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

63 § 

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, 

jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai eh-
dokasta koskeva taikka muu asiaton merkin-
tä; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen jälkeen kun ennakkoäänestysasiakirjat 
on tarkastettu, kunnan keskusvaalilautakun-
nan on lajiteltava hyväksytyt vaalikuoret ää-
nestysalueittain sekä laskettava vaalikuorten 
lukumäärä äänestysalueittain ja merkittävä 
lukumäärät pöytäkirjaan. Hyväksytyt vaali-
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kuoret on äänestysalueittain lajiteltuina ja lä-
hetekirjeistä erotettuina säilytettävä avaamat-
tomina varmassa tallessa. 

 
64 § 

Vaalikuorten toimittaminen vaalipiirilauta-
kunnalle 

Muissa kuin kunnallisvaaleissa kunnan 
keskusvaalilautakunnan on suljettava vaali-
kuoret kestävään päällykseen äänestysalueit-
tain lajiteltuina. Lähetykseen liitetään tiedot 
vaalikuorten lukumäärästä kussakin ryhmäs-
sä, johon ne on lajiteltu. Lähetys sinetöidään, 
ja sen päällykseen merkitään vaalipiirilauta-
kunnan osoite ja lähettäjä. Lähetys toimite-
taan kiireellisesti vaalipiirilautakunnalle sen 
määräämällä tavalla. 

Jos kunnan keskusvaalilautakunta 82 §:n 
mukaisesti määrää, että jonkin äänestysalu-
een ennakkoäänet lasketaan yhdessä saman 
äänestysalueen vaalipäivän äänien kanssa, 
sen on viipymättä ilmoitettava tästä vaalipii-
rilautakunnalle. Tällöin kyseisen äänestys-
alueen vaalikuoria ei toimiteta vaalipiirilau-
takunnalle.  

 
69 § 

Äänestystila 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on huo-
lehdittava siitä, että vaalipäivän äänestystä 
varten kullakin äänestysalueella on kunnan 
tähän  tarkoitukseen käytettäväksi antama 
asianmukainen äänestystila ja tarvittava ka-
lusto.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

71 § 

Vaaliluettelot ja niiden toimittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
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. 

 
82 § 

Vaalisalaisuuden turvaaminen pienillä ää-
nestysalueilla 

Jos äänestysalueella on 63 §:n mukaisesti 
hyväksyttyjä vaalikuoria vähemmän kuin 50 
tai jos voidaan perustellusti arvioida, että ää-
nestysalueella äänestää vaalipäivänä vähem-
män kuin 50 henkilöä, kunnan keskusvaali-
lautakunnan  on määrättävä,  että äänestys-
alueen ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet 
lasketaan yhdessä. Tällöin äänestysalueen 
vaalilautakunta ei suorita vaalipäivän äänten 
alustavaa laskentaa, vaan toimittaa äänestys-
liput alustavaa laskentaa varten keskusvaali-
lautakunnalle.  

Jos voidaan perustellusti arvioida, että ää-
nestysalueella äänestää ennakkoon ja vaali-
päivänä yhteensä vähemmän kuin 50 henki-
löä, kunnan keskusvaalilautakunnan on hy-
vissä ajoin ennen vaalipäivää määrättävä ja 
muissa kuin kunnallisvaaleissa vaalipiirilau-
takunnalle ilmoitettava, että äänestysalueen 
ennakkoäänet ja vaalipäivän äänet sekä jon-
kin toisen äänestysalueen ennakkoäänet ja 
vaalipäivän äänet lasketaan yhdessä. Tällöin 
kyseisten kahden äänestysalueen vaalilauta-
kunnat eivät suorita vaalipäivän äänten alus-
tavaa laskentaa, vaan toimittavat äänestysli-
put alustavaa laskentaa varten keskusvaali-
lautakunnalle.  

Edellä  1  momentissa  tarkoitetun  äänes-
tysalueen  vaalilautakunnan  ja  2 momentis-
sa tarkoitettujen  äänestysalueiden  vaalilau-
takuntien on sen jälkeen, kun äänestysliput 
vaalisalaisuus säilyttäen on otettu vaaliuur-
nasta ja niiden lukumäärä laskettu, suljettava 
äänestysliput kestävään päällykseen oikeus-
ministeriön määräämällä tavalla. Päällykseen 
merkitään kunnan keskusvaalilautakunnan 
osoite, lähetyksen sisältö ja lähettäjä. Lähetys 
toimitetaan viipymättä keskusvaalilautakun-
nalle. Vaalipöytäkirjaan tehdään menettelystä 
johtuvat merkinnät. 

Kunnan   keskusvaalilautakunnan   on  
avattava  1  momentissa tarkoitetun äänestys-
alueen ja 2 momentissa tarkoitettujen äänes-
tysalueiden  vaalikuoret  sekä  yhdistettävä  
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niissä  olevat  äänestysliput äänestysalueissa 
vaalipäivänä annettuihin äänestyslippuihin ja 
lisäksi 2 momentissa tarkoitettujen äänestys-
alueiden äänestysliput keskenään. Keskus-
vaalilautakunta suorittaa näiden äänestyslip-
pujen alustavan ääntenlaskennan noudattaen 
soveltuvin osin, mitä 78 §:ssä säädetään. 
Muissa kuin kunnallisvaaleissa keskusvaali-
lautakunta toimittaa sen jälkeen äänestysli-
put, keskusvaalilautakunnan kokouksesta 
laaditun pöytäkirjan sekä vaalilautakuntien 
vaalipöytäkirjat vaalipiirilautakunnalle nou-
dattaen soveltuvin osin, mitä 64 §:n 1 mo-
mentissa säädetään.  

 
85 § 

Äänestyslipun mitättömyys 

Äänestyslippu on mitätön, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai eh-
dokasta koskeva taikka muu asiaton merkin-
tä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

86 § 

Ennakkoäänten laskenta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ennakkoäänestyksen tulos lasketaan kun-

nan kultakin äänestysalueelta erikseen, lu-
kuun ottamatta 82 §:ssä tarkoitettuja tapauk-
sia. 

Ennakkoäänten laskennasta tiedotetaan oi-
keusministeriön määräämällä tavalla. 

 
87 § 

Äänten tarkastuslaskenta 

Vaalipäivää seuraavana maanantaina kello 
9 on ryhdyttävä tarkastamaan vaalipäivän 
äänestyksessä 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 huo-
mioon ottamatta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

127 § 

Vaalipäivä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos toinen vaali on toimitettava, sen vaali-

päivä on ensimmäistä vaalia seuraava toinen 
sunnuntai. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

137 § 

Vaalipiireissä annetut äänet 

Vaalipiirilautakunta vahvistaa 2. päivänä 
ensimmäisen vaalin vaalipäivän jälkeen kello 
10 aloitettavassa kokouksessaan ne äänimää-
rät, jotka kukin ehdokas on ensimmäisessä 
vaalissa saanut vaalipiirissä, sekä ilmoittaa 
viipymättä oikeusministeriön määräämällä 
tavalla Helsingin vaalipiirilautakunnalle näin 
vahvistetut äänimäärät ja vaalissa annettujen 
äänten määrän. 

 
138 § 

Presidentin valituksi tuleminen 

Saatuaan 137 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen 
kaikilta vaalipiirilautakunnilta Helsingin vaa-
lipiirilautakunta viipymättä vahvistaa en-
simmäisessä vaalissa koko maassa kullekin 
ehdokkaalle annettujen äänten lopullisen 
määrän ja vaalissa annettujen äänten koko-
naismäärän sekä ilmoittaa ne oikeusministe-
riölle sen määräämällä tavalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

139 § 

Toista vaalia koskeva kuulutus 

Jollei  kukaan ehdokkaista ole saanut 
enemmistöä annetuista äänistä eikä presi-
dentti tämän vuoksi ole tullut ensimmäisessä 
vaalissa valituksi, oikeusministeriön on tä-
män todettuaan viipymättä 2. päivänä vaali-
päivän jälkeen annettava ensimmäisen vaalin 
tuloksesta kuulutus, joka julkaistaan Suomen 
säädöskokoelmassa. Kuulutuksessa on mai-
nittava kunkin ehdokkaan ensimmäisessä 
vaalissa koko maassa saama äänimäärä. Siinä 
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on myös mainittava, että presidentin valitse-
miseksi on perustuslain mukaan toimitettava 
toinen vaali sekä ketkä kaksi ehdokasta ovat 
presidenttiehdokkaina toisessa vaalissa ja 
mitkä numerot ehdokkailla 42 §:n 2 momen-
tin mukaan on. 

 
188 § 

Kustannusten jako vaaliviranomaisten välillä 

Oikeusministeriö vastaa: 
1) äänioikeusrekisterin, valtakunnallisen 

ehdokasrekisterin ja äänestyspaikkarekisterin 
sekä muiden vaaleissa käytettävien oikeus-
ministeriön tietojärjestelmien ja tuloslasken-
taohjelmistojen kustannuksista; 

2) ilmoituskorttien laatimisesta ja niiden 
lähettämisestä äänioikeutetuille aiheutuneista 
kustannuksista; 

3) äänestyslippujen, vaaliluetteloiden ja 
muiden vaaliasiakirjojen sekä vaalileimasin-
ten, sinetöimisvälineiden ja vaaliuurnien 
valmistamisesta sekä niiden lähettämisestä 

kuntien keskusvaalilautakunnille aiheutuneis-
ta kustannuksista; 

4) 62 §:ssä tarkoitettujen ennakkoäänestyk-
sen lähetekuorten postittamisesta aiheutu-
neista kustannuksista;  

5) ennakkoäänestyksen järjestämisestä ul-
komailla aiheutuvista kustannuksista; 

6) vaalipiirilautakuntien kuluista. 
Kunta vastaa kunnan keskusvaalilautakun-

nan, vaalilautakuntien, vaalitoimikuntien, 
yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoi-
mitsijoiden ja kotiäänestyksen vaalitoimitsi-
joiden toiminnasta aiheutuneista sekä muista 
kuin 1 momentissa tarkoitetuista vaalien toi-
mittamisesta aiheutuneista kustannuksista. 
Muissa kuin kunnallisvaaleissa oikeusminis-
teriö suorittaa kunnalle kertakorvauksena 
ministeriön vahvistaman euromäärän jokai-
selta vaaleissa äänioikeutetulta kunnan asuk-
kaalta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä           

kuuta 200 . 
————— 

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2002    

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 
 

Ministeri Kimmo Sasi 
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Rinnakkaisteksti 

 
Laki 

vaalilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (714/1998) 10 §:n 2 momentti, 
muutetaan 4 §, 5 §:n 7, 9, 10 ja 14 kohta, 8 §:n 2 ja 4 momentti, 9 §:n 1 momentin 1–3 kohta 

ja 3 momentti, 17 §:n 1 momentti, 2 momentin johdantokappale ja 3 momentti, 29 §:n 2 mo-
mentti, 44 §:n 4 momentti, 47 §, 48 §:n 1 momentin 1 kohta, 49 §:n 2 momentti, 56 §:n 1 mo-
mentti, 61 §, 62 §:n 1 momentti, 63 §:n 2 momentin 2 kohta ja 5 momentti, 64 §, 69 §:n 1 
momentti, 71 §:n 4 momentti, 82 §, 85 §:n 1 momentin 2 kohta, 86 §:n 2 momentti, 87 §:n 1 
momentti, 127 §:n 2 momentti, 137 §, 138 §:n 1 momentti, 139 § sekä 188 §:n otsikko, 1 ja 2 
momentti, sellaisena kuin niistä on 139 § laissa 1258/1999, sekä 

lisätään 48 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, lakiin 
uusi 48 a §, 9 §:ään uusi 4 momentti, 13 §:ään uusi 4 momentti, 23 §:ään uusi 4 momentti, 49 
§:ään uusi 3 momentti ja 86 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 § 

Vaalitoimitus 

Vaalit toimitetaan järjestämällä ennakko-
äänestys ja vaalipäivän äänestys. 
 

4 § 

Vaalitoimitus 

Vaalit toimitetaan järjestämällä ennakko-
äänestys ja vaalipäivän äänestys. Ennakko-
äänestyksen ja vaalipäivän äänestyksen jär-
jestämisestä kotimaassa vastaa kunta sekä 
ennakkoäänestyksen järjestämisestä ulko-
mailla ulkoasiainministeriö. 
 

 
5 § 

Vaalipiirit eduskuntavaaleissa 

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

 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) Pirkanmaan vaalipiiri, johon kuuluvat 
Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kan-
gasalan, Kihniön, Kuhmalahden, Kuoreve-
den, Kurun, Kylmäkosken, Lempäälän, 
Luopioisten, Längelmäen, Mouhijärven, 
Mäntän, Nokian, Oriveden, Parkanon, Pirk-
kalan, Pälkäneen, Ruoveden, Sahalahden, 
Suodenniemen, Tampereen, Toijalan, Urja-

— — — — — — — — — — — — — —  
7) Pirkanmaan vaalipiiri, johon kuuluvat 

Hämeenkyrön, Ikaalisten, Juupajoen, Kan-
gasalan, Kihniön, Kuhmalahden, Kurun, 
Kylmäkosken, Lempäälän, Luopioisten, 
Längelmäen, Mouhijärven, Mäntän, Nokian, 
Oriveden, Parkanon, Pirkkalan, Pälkäneen, 
Ruoveden, Sahalahden, Suodenniemen, 
Tampereen, Toijalan, Urjalan, Valkeakos-
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lan, Valkeakosken, Vammalan, Vesilahden, 
Viialan, Viljakkalan, Vilppulan, Virtain, 
Ylöjärven sekä Äetsän kunnat;  
— — — — — — — — — — — — — —  

9) Etelä-Savon vaalipiiri, johon kuuluvat 
Anttolan, Enonkosken, Haukivuoren, Hei-
näveden, Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, 
Jäppilän, Kangaslammen, Kangasniemen, 
Kerimäen, Mikkelin, Mikkelin maalaiskun-
nan, Mäntyharjun, Pertunmaan, Pieksämä-
en, Pieksämäen maalaiskunnan, Punkahar-
jun, Puumalan, Rantasalmen, Ristiinan, Sa-
vonlinnan, Savonrannan, Sulkavan sekä Vir-
tasalmen kunnat;  

10) Pohjois-Savon vaalipiiri, johon kuulu-
vat Iisalmen, Juankosken, Kaavin, Karttu-
lan, Keiteleen, Kiuruveden, Kuopion, 
Lapinlahden, Leppävirran, Maaningan, Nil-
siän, Pielaveden, Rautalammen, Rautavaa-
ran, Siilinjärven, Sonkajärven, Suonenjoen, 
Tervon, Tuusniemen, Varkauden, Varpais-
järven, Vehmersalmen, Vesannon sekä Vie-
remän kunnat;  
— — — — — — — — — — — — — —  

14) Oulun vaalipiiri, johon kuuluvat Ala-
vieskan, Haapajärven, Haapaveden, Hai-
luodon, Haukiputaan, Hyrynsalmen, Iin, Ka-
jaanin, Kalajoen, Kempeleen, Kestilän, 
Kiimingin, Kuhmon, Kuivaniemen, Kuusa-
mon, Kärsämäen, Limingan, Lumijoen, Me-
rijärven, Muhoksen, Nivalan, Oulaisten, Ou-
lun, Oulunsalon, Paltamon, Pattijoen, Piip-
polan, Pudasjärven, Pulkkilan, Puolangan, 
Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, 
Rantsilan, Reisjärven, Ristijärven, Ruukin, 
Sievin, Siikajoen, Sotkamon, Suomussal-
men, Taivalkosken, Temmeksen, Tyrnävän, 
Utajärven, Vaalan, Vihannin, Vuolijoen, 
Yli-Iin, Ylikiimingin sekä Ylivieskan kun-
nat;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

ken, Vammalan, Vesilahden, Viialan, Vil-
jakkalan, Vilppulan, Virtain, Ylöjärven sekä 
Äetsän kunnat;  
— — — — — — — — — — — — — —  

9) Etelä-Savon vaalipiiri, johon kuuluvat 
Enonkosken, Haukivuoren, Heinäveden, 
Hirvensalmen, Joroisten, Juvan, Jäppilän, 
Kangasniemen, Kerimäen, Mikkelin, Män-
tyharjun, Pertunmaan, Pieksämäen, Pieksä-
mäen maalaiskunnan, Punkaharjun, Puuma-
lan, Rantasalmen, Ristiinan, Savonlinnan, 
Savonrannan, Sulkavan sekä Virtasalmen 
kunnat;  

 
10) Pohjois-Savon vaalipiiri, johon kuulu-

vat Iisalmen, Juankosken, Kaavin, Kangas-
lammin, Karttulan, Keiteleen, Kiuruveden, 
Kuopion, Lapinlahden, Leppävirran, Maa-
ningan, Nilsiän, Pielaveden, Rautalammen, 
Rautavaaran, Siilinjärven, Sonkajärven, 
Suonenjoen, Tervon, Tuusniemen, Varkau-
den, Varpaisjärven, Vehmersalmen, Vesan-
non sekä Vieremän kunnat;  
— — — — — — — — — — — — — —  

14) Oulun vaalipiiri, johon kuuluvat Ala-
vieskan, Haapajärven, Haapaveden, Hai-
luodon, Haukiputaan, Hyrynsalmen, Iin, Ka-
jaanin, Kalajoen, Kempeleen, Kestilän, 
Kiimingin, Kuhmon, Kuivaniemen, Kuusa-
mon, Kärsämäen, Limingan, Lumijoen, Me-
rijärven, Muhoksen, Nivalan, Oulaisten, Ou-
lun, Oulunsalon, Paltamon, Pattijoen, Piip-
polan, Pudasjärven, Pulkkilan, Puolangan, 
Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, 
Rantsilan, Reisjärven, Ristijärven, Ruukin, 
Sievin, Siikajoen, Sotkamon, Suomussal-
men, Taivalkosken, Tyrnävän, Utajärven, 
Vaalan, Vihannin, Vuolijoen, Yli-Iin, Yli-
kiimingin sekä Ylivieskan kunnat; 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 § 

Äänestysalueet 

— — — — — — — — — — — — — —  
Päätös äänestysalueista tulee voimaan 15 

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

— — — — — — — — — — — — — —  
Päätös äänestysalueista tulee voimaan 15 

päivänä lokakuuta, jos päätös tehdään ja 
päätöksestä ilmoitetaan maistraatille sen 
määräämällä tavalla viimeistään saman 
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vänä lokakuuta seuraavana vuonna.  
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Äänestysalueista tehdystä päätöksestä on 

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

vuoden huhtikuussa. Myöhemmin tehty tai 
maistraatille ilmoitettu päätös tulee voimaan 
15 päivänä lokakuuta seuraavana vuonna.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Äänestysalueista tehtyä päätöstä, josta on 
ilmoitettu maistraatille,  noudatetaan hallin-
to-oikeudelle tehdystä valituksesta huolimat-
ta, kunnes valitusasia on ratkaistu, jollei hal-
linto-oikeus toisin määrää. Hallinto-
oikeuden valituksesta antamaan päätökseen 
ei saa hakea muutosta valittamalla.  
 

 
9 § 

Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän ää-
nestyspaikat 

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat:  
1) asetuksella  säädettävät kotimaan ylei-

set ennakkoäänestyspaikat, joita on oltava, 
jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokai-
sessa kunnassa vähintään yksi; 

  
2) asetuksella säädettävät Suomen edus-

tustot;  
3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa 

antavat ja muut kunnan keskusvaalilauta-
kunnan määräämät sosiaalihuollon toimin-
tayksiköt sekä rangaistuslaitokset (laitos);  
— — — — — — — — — — — — — —  

Jokaisella  äänestysalueella  on   v a a l i - 
p ä i v ä n   ä ä n e s ty s p a i k k a, jonka 
kunnanhallitus määrää ja viipymättä ilmoit-
taa maistraatille. Erityisistä syistä äänestys-
paikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai 
kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu 
äänestäjille kohtuutonta haittaa.  

9 § 

Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän ää-
nestyspaikat 

Ennakkoäänestyspaikkoja ovat: 
1) ne kotimaan yleiset ennakkoäänestys-

paikat, joiden lukumäärästä ja sijainnista 
kunnanhallitus päättää ja joita on oltava, 
jollei erityisestä syystä muuta johdu, jokai-
sessa kunnassa vähintään yksi;  

2) valtioneuvoston asetuksella säädettävät 
Suomen edustustot ja niiden toimipaikat; 

3) sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa 
antavat ja muut, kunnanhallituksen päätök-
sellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksi-
köt sekä rangaistuslaitokset (laitos); 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jokaisella  äänestysalueella  on kunnan-
hallituksen   päätöksellä määrätty  v a a l i - 
p ä i v ä n   ä ä n e s t y s p a i k k a. Erityi-
sistä syistä äänestyspaikka voidaan sijoittaa 
äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, 
jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta 
haittaa. 

Kunnanhallituksen on huolehdittava siitä, 
että Väestörekisterikeskuksen ylläpitämään 
ä ä n e s t y s p a i k k a r e k i s t e r i i n  
viipymättä merkitään Väestörekisterikeskuk-
sen määräämällä tavalla jokaisen kunnassa 
olevan yleisen ennakkoäänestyspaikan nimi, 
käyntiosoite, aukiolopäivät ja päivittäiset 
aukioloajat sekä vaalipäivän äänestyspai-
kan nimi ja käyntiosoite sekä muut oikeus-
ministeriön määräämät tiedot. Ne kotimaan 
yleiset ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäi-
vän äänestyspaikat, jotka ovat äänestys-
paikkarekisterissä 51. päivänä ennen vaali-
päivää päivän päättyessä, ovat vaaleissa 
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äänestyspaikkoina, vaikka tässä pykälässä 
tarkoitetusta kunnanhallituksen päätöksestä 
tehtyä oikaisuvaatimusta ei ole käsitelty ja 
vaikka hallinto-oikeudelle tehtyä kunnallis-
valitusta, jolla oikaisuvaatimusta tehtyyn 
päätökseen on haettu muutosta, ei ole rat-
kaistu. Kunnanhallitukselle tehty oi-
kaisuvaatimus ja kunnanhallituksen päätök-
sestä tehty kunnallisvalitus on käsiteltävä 
kiireellisesti. Hallinto-oikeuden valituksesta 
antamaan päätökseen ei saa hakea muutos-
ta valittamalla. 
 

 
10 § 

Vaaliasioiden käsittely valtioneuvostossa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ennakkoäänestyksestä ulkomailla huoleh-

tii ulkoasiainministeriö siten kuin tässä lais-
sa säädetään. 
 

 
 
 
 

(2 mom. kumotaan) 

 
13 § 

Kunnan keskusvaalilautakunta 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan keskusvaalilautakunnan on ilmoi-

tettava yhteystietonsa Väestörekisterikes-
kukselle sen määräämällä tavalla.  
 

 
17 § 

Vaalitoimitsijat 

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

 
 
 
 
 
Vaalitoimitsijan määräämisestä kotimaan 

yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan sääde-
tään asetuksella. Muutoin vaalitoimitsijana 
on:  
— — — — — — — — — — — — — —  

17 § 

Vaalitoimitsijat 

Ennakkoäänestyksestä  kotimaan yleisessä 
ennakkoäänestyspaikassa, Suomen edustus-
tossa  ja  suomalaisessa laivassa sekä koti-
äänestyksestä huolehtivat v a a l i t o i m i t -
s i j a t. Kussakin kotimaan yleisessä ennak-
koäänestyspaikassa on oltava ainakin kaksi 
vaalitoimitsijaa. Muissakin ennakkoäänes-
tyspaikoissa vaalitoimitsijoita voi tarvittaes-
sa olla kaksi tai useampia. 

Vaalitoimitsijat kotimaan yleiseen ennak-
koäänestyspaikkaan määrää kunnan keskus-
vaalilautakunta. Muutoin vaalitoimitsijoina 
ovat:  
— — — — — — — — — — — — — —  
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Ennakkoäänestyspaikkaan voidaan tarvit-
taessa määrätä useita vaalitoimitsijoita. 
Kunkin yksittäisen kotiäänestyksen toimit-
tamisesta huolehtii kuitenkin vain yksi vaali-
toimitsija.  
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Ennakkoäänestystä kotimaan yleisessä 
ennakkoäänestyspaikassa toimitettaessa vä-
hintään kahden vaalitoimitsijan on oltava 
yhtä aikaa saapuvilla. Muissa ennakkoää-
nestyspaikoissa, joihin vaalitoimitsijoita on 
nimetty tai määrätty kaksi tai useampia, riit-
tää, että ennakkoäänestystä toimitettaessa 
on saapuvilla yksi vaalitoimitsija. Kunkin 
yksittäisen kotiäänestyksen toimittamisesta 
huolehtii yksi vaalitoimitsija. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
23 § 

Äänioikeusrekisterin tietojen tarkastaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — — — — —  
Jos  maistraatti  on määrännyt väestötie-

tolain (507/1993) 25 §:n 4 momentissa tar-
koitetun henkilötietoja koskevan luovutus-
kiellon, äänioikeusrekisterissä olevista hen-
kilötiedoista voidaan pitää tarkastusta var-
ten nähtävinä vain tämän lain 18 §:n 2 mo-
mentin 2, 7 ja 10 kohdassa tarkoitetut tie-
dot.  
 

 
29 § 

Äänioikeusrekisterin käyttö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Äänestämistä koskevat merkinnät eivät 

ole julkisia ennen kuin vaalitoimitus on 
päättynyt.  

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Äänestämistä koskevat merkinnät eivät 

ole julkisia, ennen kuin vaalipäivän äänes-
tys on päättynyt. Jos presidentinvaalissa 
toimitetaan toinen vaali, ensimmäisen vaa-
lin äänestämistä koskevat merkinnät ovat 
julkisia vasta toisen vaalin vaalipäivän ää-
nestyksen päätyttyä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
44 § 

Ehdokaslistojen yhdistelmän ja presidentinvaalin ehdokasluettelon jakelu ja tiedoksi saatta-
minen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Helsingin vaalipiirilautakunta huolehtii 

europarlamenttivaalien ehdokaslistojen yh-
distelmien ja presidentinvaalin ehdokasluet-

— — — — — — — — — — — — — —  
Helsingin vaalipiirilautakunta huolehtii 

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

telon jakelusta noudattaen soveltuvin osin, 
mitä 1 momentissa säädetään eduskuntavaa-
lien ehdokaslistojen yhdistelmän jakelusta. 
Jos presidentinvaalin toisen vaalin ehdokas-
luetteloa ei voida toimittaa ennakkoäänes-
tyspaikkaan ennen toisen vaalin ennakkoää-
nestyksen alkamista, vaalitoimitsijan ja vaa-
litoimikunnan on huolehdittava siitä, että 
ehdokasluettelon tiedot ovat ennakkoäänes-
tyksen alkaessa ennakkoäänestyspaikassa 
esillä oikeusministeriön määräämällä taval-
la. 
 

 
47 § 

Ennakkoäänestyksen ajanjakso 

Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä 
ennen vaalipäivää sekä lopetetaan ulkomail-
la 8. päivänä ja kotimaassa 5. päivänä ennen 
vaalipäivää.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ennakkoäänestyksen ajanjakso kotimaan 

yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja Suo-
men edustustoissa voi, sen mukaan kuin ase-
tuksella säädetään, olla lyhyempi kuin 1 
momentissa säädetään.  
 

47 § 

Ennakkoäänestyksen ajanjakso 

Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä 
ennen vaalipäivää sekä lopetetaan ulkomail-
la 8. päivänä ja kotimaassa 5. päivänä ennen 
vaalipäivää. Suomalaisessa laivassa ennak-
koäänestys voidaan, presidentinvaalin toista 
vaalia lukuun ottamatta, kuitenkin aloittaa 
jo 18. päivänä ennen vaalipäivää. 

Kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka 
on ennakkoäänestystä varten avoinna kaik-
kina päivinä 1 momentissa tarkoitettuna 
ajanjaksona, jollei kunnanhallituksen pää-
töksellä  erityisistä syistä toisin määrätä. 

Suomen edustustoissa ja niiden toimipai-
koissa ennakkoäänestyksen ajanjakso voi, 
sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksel-
la säädetään, olla lyhyempi kuin 1 momen-
tissa säädetään. 
 

 
48 § 

Ennakkoäänestysajat 

Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoää-
nestyksen ajanjaksona:  

1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestys-
paikassa jokaisena arkipäivänä sinä aikana, 
jolloin paikka on yleisöä varten avoinna, ei 
kuitenkaan kello 20:n jälkeen, sekä lauan-
taina ja sunnuntaina kello 10:n ja 16:n väli-
senä aikana, ei kuitenkaan uudenvuodenaat-
tona tai -päivänä, loppiaisena, ensimmäisenä 
pääsiäispäivänä, vapunaattona tai -päivänä, 
helluntaipäivänä, juhannuspäivänä, itsenäi-

48 § 

Ennakkoäänestysajat 

Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoää-
nestyksen ajanjaksona: 

1) kotimaan yleisessä ennakkoäänestys-
paikassa kunnanhallituksen päätöksellä 
määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäi-
visin ennen kello 8:aa eikä  kello 20:n jäl-
keen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin  ennen  
kello  10:tä  eikä  kello 16:n  jälkeen; 
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syyspäivänä, jouluaattona eikä ensimmäise-
nä tai toisena joulupäivänä;  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen lisäksi, mitä 1 momentin 1 kohdassa 
säädetään, ennakkoäänestystä ei toimiteta 
uudenvuodenaattona tai -päivänä, loppiai-
sena, ensimmäisenä pääsiäispäivänä, va-
punaattona tai -päivänä, helluntaipäivänä, 
juhannusaattona tai -päivänä, itsenäisyys-
päivänä, jouluaattona eikä ensimmäisenä 
tai toisena joulupäivänä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 
 
 

48 a § 

Ennakkoäänestystila 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on huo-
lehdittava siitä, että kaikissa kunnanhalli-
tuksen päätöksellä kotimaan yleisiksi en-
nakkoäänestyspaikoiksi määrätyissä pai-
koissa on ennakkoäänestystä varten  asian-
mukainen   e n n a k k o ä ä n e s t y s t i l a  
ja tarvittava kalusto. 

Ennakkoäänestystilassa tulee olla riittä-
västi tilaa myös niitä äänestäjiä varten, jot-
ka odottavat vuoroaan päästäkseen äänes-
tämään. 
 

 
 
 

49 § 

Ennakkoäänestyksestä tiedottaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on 

huolehdittava siitä, että äänestysajoista ja 
ennakkoäänestyksen tarkemmasta järjeste-
lystä tiedotetaan ennakkoäänestyspaikalla 
julkipantavin kuulutuksin ja tarvittaessa 
muullakin sopivalla tavalla. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vaalitoimitsijoiden ja vaalitoimikunnan on 

huolehdittava siitä, että äänestysajoista ja 
ennakkoäänestyksen tarkemmasta järjeste-
lystä tiedotetaan ennakkoäänestyspaikalla 
julkipantavin kuulutuksin ja tarvittaessa 
muullakin sopivalla tavalla. 

Oikeusministeriön on riittävällä ja sopi-
valla tavalla tiedotettava yleisistä ennakko-
äänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä. 
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56 § 

Järjestys ennakkoäänestyspaikassa 

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

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

56 § 

Järjestys ennakkoäänestyspaikassa 

Ennakkoäänestyspaikassa tai sen välittö-
mässä läheisyydessä ei saa äänestysaikana 
pitää puheita, julkipanna tai jakaa painettuja 
tai kirjoitettuja kehotuksia eikä muutoinkaan 
vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa äänestäjien 
vaalivapauteen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
61 § 

Vaaliviranomaisen toimet ennakkoäänestyk-
sen lopuksi 

Vaalitoimitsijan tai vaalitoimikunnan pu-
heenjohtajan on allekirjoitettava lähetekir-
jeeseen todistus siitä, että äänestys on toimi-
tettu laissa säädetyin tavoin ja, jos lähetekir-
jeeseen ei tehdä lähetekirjeen kuittausmer-
kintää, merkittävä siihen myös päiväys ja 
ennakkoäänestyspaikan nimi tai, jos ennak-
koäänestys on toimitettu laitoksessa tai koti-
äänestyksenä, asianomaisen kunnan nimi. 
Kotiäänestyksen vaalitoimitsijan on lisäksi 
huolehdittava siitä, että 54 §:ssä tarkoitettu 
kotiäänestyksessä läsnä oleva henkilö mer-
kitsee lähetekirjeeseen nimikirjoituksensa. 
Vaalikuori ja lähetekirje on tämän jälkeen 
suljettava lähetekuoreen.  
 

61 § 

Vaaliviranomaisen toimet ennakkoäänestyk-
sen lopuksi 

Vaalitoimitsijan tai vaalitoimikunnan pu-
heenjohtajan on allekirjoitettava lähetekir-
jeeseen todistus siitä, että äänestys on toimi-
tettu laissa säädetyin tavoin ja, jos lähetekir-
jeeseen ei tehdä lähetekirjeen kuittausmer-
kintää, merkittävä siihen myös päiväys ja 
ennakkoäänestyspaikan nimi tai, jos ennak-
koäänestys on toimitettu laitoksessa tai koti-
äänestyksenä, sen kunnan nimi, jossa äänes-
tys on toimitettu. Kotiäänestyksen vaalitoi-
mitsijan on lisäksi huolehdittava siitä, että 
54 §:ssä tarkoitettu kotiäänestyksessä läsnä 
oleva henkilö merkitsee lähetekirjeeseen 
nimikirjoituksensa. Vaalikuori ja lähetekirje 
on tämän jälkeen suljettava lähetekuoreen. 
Vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on säi-
lytettävä hallussaan olevia lähetekuoria 
huolellisesti ja luotettavalla tavalla. 
 

 
62 § 

Lähetekuorten toimittaminen kunnan kes-
kusvaalilautakunnalle 

Kotimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan 
vaalitoimitsijan sekä vaalitoimikunnan on 
huolehdittava siitä, että lähetekuori viivy-
tyksettä toimitetaan vastaanottajaksi merki-
tylle kunnan keskusvaalilautakunnalle. Jos 
lähetekuori toimitetaan postitse, postin kul-
jettamisesta ja jakelusta vastaavan on annet-
tava kuittaus kuoren kuljetettavaksi ottami-
sesta ja huolehdittava siitä, että lähetekuori 

62 § 

Lähetekuorten toimittaminen kunnan kes-
kusvaalilautakunnalle 

Kotimaan yleisen ennakkoäänestyspaikan 
vaalitoimitsijan ja vaalitoimikunnan on vii-
pymättä huolehdittava siitä, että oman kun-
nan keskusvaalilautakunnalle osoitetut lähe-
tekuoret toimitetaan keskusvaalilautakun-
nalle sen määräämällä tavalla sekä siitä, et-
tä muiden kuntien keskusvaalilautakunnille 
osoitetut lähetekuoret toimitetaan keskus-
vaalilautakunnille postitse tai muulla luotet-



 HE 1/2002 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

 

48

viedään perille luotettavalla tavalla. Jos vaa-
litoimitsija tai vaalitoimikunta luovuttaa lä-
hetekuoren suoraan kunnan keskusvaalilau-
takunnalle tai sen edustajalle, on kuoren 
vastaanottamisesta otettava kuittaus.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tavalla tavalla. Vaalitoimitsijan ja vaalitoi-
mikunnan on otettava kuittaus lähetekuorten 
vastaanottamisesta siltä, jolle kuoret luovu-
tetaan.  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
63 § 

Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Äänestys on jätettävä huomioon ottamat-
ta, jos:  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

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

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

— — — — — — — — — — — — — —  
2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai eh-

dokasta koskeva taikka muu asiaton merkin-
tä; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sen jälkeen kun ennakkoäänestysasiakirjat 
on tarkastettu, kunnan keskusvaalilautakun-
nan on lajiteltava hyväksytyt vaalikuoret 
äänestysalueittain sekä laskettava vaali-
kuorten lukumäärä äänestysalueittain ja 
merkittävä lukumäärät pöytäkirjaan. Hy-
väksytyt vaalikuoret on äänestysalueittain 
lajiteltuina ja lähetekirjeistä erotettuina säi-
lytettävä avaamattomina varmassa tallessa. 
 

 
64 § 

Vaalikuorten toimittaminen vaalipiirilauta-
kunnalle 

Muissa kuin kunnallisvaaleissa kunnan 
keskusvaalilautakunnan on laitettava hyväk-
sytyt vaalikuoret kestävään päällykseen, jo-
ka sinetöidään oikeusministeriön määrää-
mällä tavalla ja johon merkitään vaalipiiri-
lautakunnan osoite, lähetyksen sisältö ja lä-
hettäjä. Lähetys on kiireellisesti toimitettava 
vaalipiirilautakunnalle sen määräämällä ta-
valla.  

 
Jos kunnan keskusvaalilautakunnalle ei 

ole toimitettu vaalikuoria, jotka olisi lähetet-
tävä vaalipiirilautakunnalle, siitä on ilmoi-
tettava vaalipiirilautakunnalle.  

64 § 

Vaalikuorten toimittaminen vaalipiirilauta-
kunnalle 

Muissa kuin kunnallisvaaleissa kunnan 
keskusvaalilautakunnan on suljettava vaali-
kuoret kestävään päällykseen äänestysalu-
eittain lajiteltuina. Lähetykseen liitetään 
tiedot vaalikuorten lukumäärästä kussakin 
ryhmässä, johon ne on lajiteltu. Lähetys si-
netöidään, ja sen päällykseen merkitään 
vaalipiirilautakunnan osoite ja lähettäjä. Lä-
hetys toimitetaan kiireellisesti vaalipiirilau-
takunnalle sen määräämällä tavalla. 

Jos kunnan keskusvaalilautakunta 82 §:n 
mukaisesti määrää, että jonkin äänestysalu-
een ennakkoäänet lasketaan yhdessä saman 
äänestysalueen vaalipäivän äänien kanssa, 



 HE 1/2002 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
   

 

49

 sen on viipymättä ilmoitettava tästä vaalipii-
rilautakunnalle. Tällöin kyseisen äänestys-
alueen vaalikuoria ei toimiteta vaalipiirilau-
takunnalle.  
 

 
69 § 

Äänestyspaikka 

Kunnan  keskusvaalilautakunnan  on   
huolehdittava siitä, että vaalipäivän äänes-
tystä varten on kullakin äänestysalueella  
äänestyspaikka, jota varten kunnan on an-
nettava käytettäväksi sopiva huoneisto  ja  
kalusto. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

69 § 

Ä ä n e s t y s t i l a 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on huo-
lehdittava siitä, että vaalipäivän äänestystä 
varten kullakin äänestysalueella on kunnan 
tähän tarkoitukseen käytettäväksi antama 
asianmukainen äänestystila ja tarvittava ka-
lusto.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

71 § 

Vaaliluettelot ja niiden toimittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan  keskusvaalilautakunnan on huo-

lehdittava siitä, että vaaliluettelot ovat ennen 
vaalipäivän äänestyksen alkamista vaalilau-
takuntien käytettävissä. Vaaliluettelot eivät 
ole julkisia ennen kuin vaalitoimitus on 
päättynyt.  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kunnan keskusvaalilautakunnan on huo-

lehdittava siitä, että vaaliluettelot ovat ennen 
vaalipäivän äänestyksen alkamista vaalilau-
takuntien käytettävissä. Vaaliluettelot eivät 
ole julkisia, ennen kuin vaalipäivän äänes-
tys on päättynyt.  Jos presidentinvaalissa 
toimitetaan toinen vaali, ensimmäisen vaa-
lin vaaliluettelot ovat julkisia vasta toisen 
vaalin vaalipäivän äänestyksen päätyttyä. 
 

 
 

82 § 

Pienten äänestysalueiden äänestysliput 

 
 

Jos äänioikeusrekisterissä kunnan jonkin 
äänestysalueen kohdalla on vähemmän kuin 
120 äänioikeutettua, kunnan keskusvaalilau-
takunnan on vaalisalaisuuden turvaamiseksi 
hyvissä ajoin ennen vaaleja määrättävä, että 
tällaisen äänestysalueen ja kunnan jonkin 
toisen äänestysalueen äänestyslippuja ei tar-
kasteta vaalilautakunnassa vaan kunnan 
keskusvaalilautakunnassa. Keskusvaalilau-

82 § 

V a a l i s a l a i s u u d e n    t u r v a a m i -
n e n    p i e n i l l ä    ä ä n e s t y s a l u -      

e i l l a 

Jos äänestysalueella on 63 §:n mukaisesti 
hyväksyttyjä vaalikuoria vähemmän kuin 50 
tai jos voidaan perustellusti arvioida, että 
äänestysalueella äänestää vaalipäivänä vä-
hemmän kuin 50 henkilöä, kunnan keskus-
vaalilautakunnan on määrättävä, että ää-
nestysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän 
äänet lasketaan yhdessä. Tällöin äänestys-
alueen vaalilautakunta ei suorita vaalipäi-
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takunnan on muissa kuin kunnallisvaaleissa 
ilmoitettava viipymättä päätöksestään vaali-
piirilautakunnalle.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen äänes-

tysalueiden vaalilautakuntien on sen jälkeen, 
kun äänestysliput vaalisalaisuus säilyttäen 
on otettu vaaliuurnasta ja niiden lukumäärä 
laskettu, suljettava äänestysliput kestävään 
päällykseen oikeusministeriön määräämällä 
tavalla. Päällykseen merkitään kunnan kes-
kusvaalilautakunnan osoite, lähetyksen si-
sältö ja lähettäjä. Lähetys toimitetaan vii-
pymättä keskusvaalilautakunnalle. Vaali-
pöytäkirjaan tehdään menettelystä johtuvat 
merkinnät.  

 
Kunnan keskusvaalilautakunnan on vii-

pymättä vaalisalaisuus säilyttäen yhdistettä-
vä 1 momentissa tarkoitetuilta vaalilauta-
kunnilta saamansa äänestysliput ja lasketta-
va niiden lukumäärä. Sen jälkeen äänestys-
liput on tarkastettava ja laskettava. Tästä on 
laadittava tarpeelliset tiedot sisältävä pöytä-
kirja, joka on liitettävä yhteen mainittujen 
äänestysalueiden vaalipöytäkirjojen kanssa. 
Muissa kuin kunnallisvaaleissa äänestysli-
put on suljettava päällykseen siten kuin 78 
§:n 4 momentissa säädetään ja äänestysliput 
ja pöytäkirjat sisältävät lähetykset on toimi-
tettava vaalipiirilautakunnalle sen määrää-
mällä tavalla.  
 

vän äänten alustavaa laskentaa, vaan toi-
mittaa äänestysliput alustavaa laskentaa 
varten keskusvaalilautakunnalle. 

Jos  voidaan  perustellusti  arvioida,  että 
äänestysalueella äänestää ennakkoon ja 
vaalipäivänä yhteensä vähemmän kuin 50 
henkilöä, kunnan keskusvaalilautakunnan 
on hyvissä ajoin ennen vaalipäivää määrät-
tävä ja muissa kuin kunnallisvaaleissa vaa-
lipiirilautakunnalle ilmoitettava, että äänes-
tysalueen ennakkoäänet ja vaalipäivän ää-
net sekä jonkin toisen äänestysalueen en-
nakkoäänet ja vaalipäivän äänet lasketaan 
yhdessä.  Tällöin  kyseisten kahden äänes-
tysalueen vaalilautakunnat eivät suorita 
vaalipäivän äänten alustavaa laskentaa, 
vaan toimittavat äänestysliput alustavaa 
laskentaa varten keskusvaalilautakunnalle.  

Edellä  1 momentissa tarkoitetun äänes-
tysalueen vaalilautakunnan  ja 2 momentis-
sa tarkoitettujen äänestysalueiden vaalilau-
takuntien on sen jälkeen, kun äänestysliput 
vaalisalaisuus säilyttäen on otettu vaaliuur-
nasta ja niiden lukumäärä laskettu, suljetta-
va äänestysliput kestävään päällykseen oi-
keusministeriön määräämällä tavalla. Pääl-
lykseen merkitään kunnan keskusvaalilauta-
kunnan osoite, lähetyksen sisältö ja lähettä-
jä. Lähetys toimitetaan viipymättä keskus-
vaalilautakunnalle. Vaalipöytäkirjaan teh-
dään menettelystä johtuvat merkinnät. 

Kunnan keskusvaalilautakunnan on  avat-
tava 1 momentissa tarkoitetun äänestysalu-
een  ja 2 momentissa tarkoitettujen äänes-
tysalueiden vaalikuoret sekä yhdistettävä 
niissä olevat äänestysliput äänestysalueissa 
vaalipäivänä annettuihin äänestyslippuihin 
ja lisäksi 2 momentissa tarkoitettujen äänes-
tysalueiden äänestysliput keskenään. Kes-
kusvaalilautakunta suorittaa näiden äänes-
tyslippujen alustavan ääntenlaskennan nou-
dattaen soveltuvin osin, mitä 78 §:ssä sää-
detään. Muissa kuin kunnallisvaaleissa kes-
kusvaalilautakunta toimittaa sen jälkeen 
äänestysliput, keskusvaalilautakunnan ko-
kouksesta laaditun pöytäkirjan sekä vaali-
lautakuntien vaalipöytäkirjat vaalipiirilau-
takunnalle noudattaen soveltuvin osin, mitä 
64 §:n 1 momentissa säädetään.  
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85 § 

Äänestyslipun mitättömyys 

Äänestyslippu on mitätön, jos:  
 
— — — — — — — — — — — — — —  

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

— — — — — — — — — — — — — —  
2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai eh-

dokasta koskeva taikka muu asiaton merkin-
tä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 

86 § 

Ennakkoäänten laskenta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos hyväksyttyjä vaalikuoria on kunnallis-

vaaleissa enintään 25, on kunnan keskusvaa-
lilautakunnan puheenjohtajan tai varapu-
heenjohtajan ja yhden muun jäsenen yhdes-
sä vietävä vaalikuoret avaamattomina ennen 
vaalipäivän äänestyksen päättymistä johon-
kin kunnassa olevaan äänestyspaikkaan, jos-
sa vaalikuoret on avattava ja äänestysliput 
vaalisalaisuus säilyttäen taitettuina pudotet-
tava vaaliuurnaan. 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ennakkoäänestyksen tulos lasketaan kun-

nan  kultakin  äänestysalueelta  erikseen, 
lukuun ottamatta 82 §:ssä tarkoitettuja ta-
pauksia. 

 
 
 
 
 
 
Ennakkoäänten laskennasta tiedotetaan 

oikeusministeriön määräämällä tavalla. 
 

 
 
 

87 § 

Äänten tarkastuslaskenta 

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

87 § 

Äänten tarkastuslaskenta 

Vaalipäivää seuraavana maanantaina kel-
lo 9 on ryhdyttävä tarkastamaan vaalipäivän 
äänestyksessä annettuja äänestyslippuja sekä 
vaalilautakuntien ja 82 §:n 4 momentissa 
tarkoitettuja kuntien keskusvaalilautakunti-
en laskelmia. Tarkastuslaskennassa on pää-
tettävä, mitkä äänestysliput luetaan ehdok-
kaiden hyväksi ja mitkä jätetään mitättömi-
nä  huomioon ottamatta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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127 § 

Vaalipäivä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos toinen vaali on toimitettava, sen vaali-

päivä on ensimmäistä vaalia seuraava kol-
mas sunnuntai. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos toinen vaali on toimitettava, sen vaali-

päivä on ensimmäistä vaalia seuraava toinen 
sunnuntai. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

137 § 

Vaalipiireissä annetut äänet 

Vaalipiirilautakunta vahvistaa 3. päivänä 
ensimmäisen vaalin vaalipäivän jälkeen kel-
lo 18 aloitettavassa kokouksessaan ne ääni-
määrät, jotka kukin ehdokas on ensimmäi-
sessä vaalissa saanut vaalipiirissä, sekä il-
moittaa viipymättä oikeusministeriön mää-
räämällä tavalla Helsingin vaalipiirilauta-
kunnalle näin vahvistetut äänimäärät ja vaa-
lissa annettujen äänten määrän.  
 

137 § 

Vaalipiireissä annetut äänet 

Vaalipiirilautakunta vahvistaa 2. päivänä 
ensimmäisen vaalin vaalipäivän jälkeen kel-
lo 10 aloitettavassa kokouksessaan ne ääni-
määrät, jotka kukin ehdokas on ensimmäi-
sessä vaalissa saanut vaalipiirissä, sekä il-
moittaa viipymättä oikeusministeriön mää-
räämällä tavalla Helsingin vaalipiirilauta-
kunnalle näin vahvistetut äänimäärät ja vaa-
lissa annettujen äänten määrän. 
 

 
 

138 § 

Presidentin valituksi tuleminen 

Saatuaan 137 §:ssä tarkoitetun ilmoituk-
sen kaikilta vaalipiirilautakunnilta Helsingin 
vaalipiirilautakunta vahvistaa viipymättä en-
simmäisessä vaalissa koko maassa kullekin 
ehdokkaalle annettujen äänten lopullisen 
määrän ja vaalissa annettujen äänten koko-
naismäärän sekä ilmoittaa ne valtioneuvos-
tolle. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

138 § 

Presidentin valituksi tuleminen 

Saatuaan 137 §:ssä tarkoitetun ilmoituk-
sen kaikilta vaalipiirilautakunnilta Helsingin 
vaalipiirilautakunta viipymättä vahvistaa en-
simmäisessä vaalissa koko maassa kullekin 
ehdokkaalle annettujen äänten lopullisen 
määrän ja vaalissa annettujen äänten koko-
naismäärän sekä ilmoittaa ne oikeusministe-
riölle sen määräämällä tavalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

139 § 

Toista vaalia koskeva kuulutus 

Jollei kukaan ehdokkaista ole saanut 
enemmistöä annetuista äänistä eikä presi-
dentti tämän johdosta ole tullut ensimmäi-

139 § 

Toista vaalia koskeva kuulutus 

Jollei kukaan ehdokkaista ole saanut 
enemmistöä annetuista äänistä eikä presi-
dentti tämän vuoksi ole tullut ensimmäisessä 
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sessä vaalissa valituksi, valtioneuvoston on 
4. päivänä vaalipäivän jälkeen annettava en-
simmäisen vaalin tuloksesta kuulutus, joka 
julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. 
Kuulutuksessa on mainittava kunkin ehdok-
kaan ensimmäisessä vaalissa koko maassa 
saama äänimäärä. Siinä on myös mainittava, 
että presidentin valitsemiseksi on perustus-
lain mukaan toimitettava toinen vaali sekä 
ketkä kaksi ehdokasta ovat presidenttieh-
dokkaina toisessa vaalissa ja mitkä numerot 
ehdokkailla 42 §:n 2 momentin mukaan on.  
 

vaalissa valituksi, oikeusministeriön on tä-
män todettuaan viipymättä 2. päivänä vaa-
lipäivän jälkeen annettava ensimmäisen 
vaalin tuloksesta kuulutus, joka julkaistaan 
Suomen säädöskokoelmassa. Kuulutuksessa 
on mainittava kunkin ehdokkaan ensimmäi-
sessä vaalissa koko maassa saama äänimää-
rä. Siinä on myös mainittava, että presiden-
tin valitsemiseksi on perustuslain mukaan 
toimitettava toinen vaali sekä ketkä kaksi 
ehdokasta ovat presidenttiehdokkaina toi-
sessa vaalissa ja mitkä numerot ehdokkailla 
42 §:n 2 momentin mukaan on. 
 

 
 

188 § 

Kustannusten jako 

 
Oikeusministeriö vastaa: 
1) äänioikeusrekisterin ja valtakunnallisen 

ehdokasrekisterin sekä muiden vaaleissa 
käytettävien oikeusministeriön tietojärjes-
telmien kustannuksista;  

2) ilmoituskorttien, äänestyslippujen, vaa-
likuorten, lähetekirjeiden, lähetekuorten, ää-
nestäjistä pidettävien luetteloiden, vaalipöy-
täkirjojen ja vaaliluetteloiden sekä vaalilei-
masinten, sinetöimisvälineiden ja vaaliuur-
nien valmistamis- ja lähettämiskustannuk-
sista;  

3) kotimaan yleisten ennakkoäänestys-
paikkojen vaalitoimitsijoiden sekä Suomen 
edustustojen ja suomalaisten laivojen vaali-
toimitsijoiden menoista;  

4) vaalipiirilautakuntien menoista.  
 
 
 
 
Kunta vastaa kunnan keskusvaalilauta-

kunnan, vaalilautakuntien, vaalitoimikuntien 
ja kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden muis-
ta kuin 1 momentissa tarkoitetuista menois-
ta. Europarlamenttivaaleissa nämä menot 
suoritetaan kuitenkin valtion varoista. Oike-
usministeriö antaa tarkemmat määräykset 
perusteista, joiden mukaan nämä menot 
korvataan.  

 

188 § 

          Kustannusten jako  v a a l i v i r a n - 
o m a i s t e n   v ä l i l l ä 

Oikeusministeriö vastaa: 
1) äänioikeusrekisterin, valtakunnallisen 

ehdokasrekisterin ja äänestyspaikkarekiste-
rin  sekä muiden vaaleissa käytettävien oi-
keusministeriön tietojärjestelmien ja tulos-
laskentaohjelmistojen kustannuksista; 

2) ilmoituskorttien laatimisesta  ja  niiden 
lähettämisestä  äänioikeutetuille aiheutu-
neista kustannuksista; 

3) äänestyslippujen,  vaaliluetteloiden  ja 
muiden  vaaliasiakirjojen  sekä  vaalileima-
sinten,   sinetöimisvälineiden   ja  vaaliuur-
nien valmistamisesta sekä niiden lähettämi-
sestä kuntien keskusvaalilautakunnille ai-
heutuneista kustannuksista; 

4) 62 §:ssä tarkoitettujen ennakkoäänes-
tyksen lähetekuorten postittamisesta aiheu-
tuneista kustannuksista;  

5) ennakkoäänestyksen järjestämisestä ul-
komailla aiheutuvista kustannuksista; 

6) vaalipiirilautakuntien kuluista. 
Kunta vastaa kunnan keskusvaalilauta-

kunnan, vaalilautakuntien, vaalitoimikunti-
en, yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaa-
litoimitsijoiden ja kotiäänestyksen vaalitoi-
mitsijoiden toiminnasta aiheutuneista sekä 
muista kuin 1 momentissa tarkoitetuista 
vaalien toimittamisesta aiheutuneista kus-
tannuksista. Muissa kuin kunnallisvaaleissa 
oikeusministeriö suorittaa kunnalle kerta-
korvauksena ministeriön vahvistaman eu-
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— — — — — — — — — — — — — —  
  
 
 

romäärän jokaiselta vaaleissa äänioikeute-
tulta kunnan asukkaalta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä   
kuuta 200 . 

——— 
 

 
 


