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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lag om ändring av vallagen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att vallagens löses och en ny kommun, Pieksämäki kombestämmelse om hur många ledamöter av mun, bildas.
Vidare föreslås i vallagen vissa tekniska
Europaparlamentet som skall väljas i Finland
ändras så att antalet ledamöter är 14 i stället ändringar i syfte att trygga valhemligheten i
för nuvarande 16 i enlighet med vad som be- små röstningsområden.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft så
stämts i fördraget om anslutning av tio nya
snart som möjligt efter att den har godkänts
länder till Europeiska unionen.
Dessutom föreslås i propositionen en änd- och blivit stadfäst. Avsikten är att lagen tillring i bestämmelsen om valkretsindelning till lämpas första gången i det val av ledamöter
följd av att Jäppila kommun, Pieksämäki till Europaparlamentet som hålls i juni 2004.
landskommun och Virtasalmi kommun upp—————
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MOTIVERING

1.
1.1.

N u lä g e o c h b e d ö mn in g a v n u lä get
Antalet företrädare för varje medlemsstat i Europaparlamentet

Enligt 163 § 1 mom. vallagen (714/1998)
skall i Finland väljas 16 ledamöter av Europaparlamentet för en mandatperiod av fem
år.
Enligt artikel 2 i det protokoll om utvidgningen av Europeiska unionen som fogats till
Nicefördraget om ändring av Fördraget om
Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och
vissa akter som hör samman med dem
(FördrS 19/2003), nedan Nicefördraget, ändras grundfördragens bestämmelser om fördelningen av platser i Europaparlamentet vid
ingången av år 2004 så att antalet ledamöter
som skall väljas i Finland för valperioden
2004–2009 är bara 13.
Med avvikelse från Nicefördraget har man
i Atenfördraget om anslutning av Tjeckien,
Estland, Cypern, Litauen, Lettland, Ungern,
Malta, Polen, Slovenien och Slovakien till
Europeiska unionen, nedan anslutningsfördraget, avtalat på nytt om platsfördelningen
i Europaparlamentet så att det totala antalet
ledamöter i Europaparlamentet är 732, av
vilka 14 skall väljas i Finland för valperioden
2004–2009. Anslutningsfördraget träder i
kraft den 1 maj 2004 förutsatt att alla avtalsparter har deponerat sina ratifikationsinstrument före utgången av april 2004. Om något
av de länder som skall ansluta sig till unionen
inte har ratificerat fördraget före den tidpunkten, träder fördraget dock i kraft vid ingången
av maj 2004 för de länders del som ratificerat
fördraget. Europeiska unionens råd, de nya
medlemsstaterna inbegripet, beslutar härvid
omedelbart och enhälligt om de nödvändiga
korrigeringar som skall göras i fördraget och
dess bilagor. Bland de bestämmelser som
skall beaktas vid korrigeringen nämns artikel 11 i anslutningsdokumentet, i vilken
föreskrivs om fördelningen av platser i Europaparlamentet. I december 2003 godkände
riksdagen anslutningsfördraget och en lag om

sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen
(1259/2003).
1.2.

Valkretsindelningen

I den reglering som gäller valkretsar vid
riksdagsval övergick man år 1997 i samband
med reformen av den lagstiftning som gäller
statens regionförvaltning till en lagstiftningslösning där man i den paragraf som gäller
valkretsarna räknar upp alla kommuner i varje valkrets. Till dess hade valkretsarna bestämts länsvis, delvis dock så att ett län kunde vara delat i två delar varvid man vid fastställandet av valkretsarnas gränser räknade
upp gränskommunerna. Helsingfors stad
hade avskiljts från Nylands län till en egen
valkrets. Med undantag för Helsingfors stad
och landskapet Åland bestämdes också valkretsarnas namn enligt länen, dock så att valkretsarnas namn, om länet var uppdelat i två
valkretsar, var länets södra och norra valkrets.
För närvarande nämns valkretsarna och de
kommuner som hör till dem i 5 § vallagen.
Till följd av denna lagstiftningslösning måste
paragrafen ändras i samband med varje sådan
ändring i kommunindelningen som innebär
att en ny kommun bildas genom sammanslagning eller delning av befintliga kommuner, oberoende av om ändringen leder till att
gränserna för en valkrets justeras eller inte.
För klarhetens skull skall också bara en ändring av en kommuns namn synas i paragrafen. Den förändring i kommunindelningen
som nu orsakar ett behov av en paragrafändring är att Jäppilä kommun, Pieksämäki
landskommun och Virtasalmi kommun upplöses och nya Pieksämäki kommun bildas
(statsrådets beslut 546/ 2003).
1.3.

Rösträkningen i små röstningsområden

Angående tryggande av valhemligheten i
små röstningsområden föreskrivs i 82 § vallagen. Om det i ett röstningsområde finns färre än 50 godkända valkuvert (förhandsröster)
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eller om det finns grundad anledning att anta
att färre än 50 personer kommer att rösta i
röstningsområdet på valdagen, skall den
kommunala centralvalnämnden bestämma att
de av väljarna i röstningsområdet avgivna
förhandsrösterna och rösterna på valdagen
skall räknas samtidigt. Om det åter finns
grundad anledning att anta att sammanlagt
färre än 50 personer kommer att rösta på förhand och på valdagen i ett röstningsområde,
skall den kommunala centralvalnämnden i
god tid före valdagen bestämma och meddela
att förhandsrösterna och rösterna på valdagen
i ett sådant röstningsområde räknas samtidigt
som förhandsrösterna och rösterna på valdagen i ett annat röstningsområde. Sorteringen
av röstsedlarna och den preliminära rösträkningen utförs för dessa röstningsområdens
del av centralvalnämnden till vilken valnämnderna i fråga på valdagskvällen för röstsedlarna från sitt röstningsområde.
Ju lägre röstningsaktiviteten är, desto större
blir antalet små röstningsområden. Små röstningsområden uppstår också i situationer där
väljarna röstar klart mer på valdagen än på
förhand eller tvärtom. I riksdagsvalet år 2003
gavs färre än 50 förhandsröster i 180 av röstningsområdena och i 10 röstningsområden
beräknades antalet röster på valdagen vara
färre än 50. I det valet räknades rösterna i 17
röstningsområden samtidigt som rösterna i
något annat röstningsområde. Antalet röstningsområden i hela landet uppgick till
2 914.
I riksdagsvalet var man i vissa kommuner
tvungen att betrakta en stor del av röstningsområdena som små röstningsområden, varvid
centralvalnämnden var förpliktad att utföra
största delen av den preliminära räkningen av
röstsedlarna. Detta var fallet särskilt i kommuner där det röstas aktivt på valdagen, men
få väljare röstar på förhand. Vissa kommuner
upplevde rösträkningsförfarandet i de små
röstningsområdena som besvärligt bland annat för att man var tvungen att sammankalla
centralvalnämnden på en söndag och antalet
röstsedlar som skulle räknas var stort för ett
enda organ.
I valet av ledamöter till Europaparlamentet
(europaparlamentsvalet) år 1999 var röstningsaktiviteten 31,4 %, och i kommunalvalet år 2000 var den 55,9 %. Om röstningsak-

tiviteten i något framtida val stannar på den
nivån, bildas det väsentligt fler små röstningsområden än i riksdagsvalet år 2003 i
vilket röstningsaktiviteten var 69,7 %. I vissa
kommuner kan till och med alla röstningsområden bli små och utöver detta kan man också
vara tvungen att sammanslå röstningsområden. I ett sådant fall är följden den att centralvalnämnden i praktiken utför den preliminära räkningen av samtliga röster i kommunen.
2.
2.1.

F ö r e s la g n a ä n d r in g a r
Antalet Europaparlamentsledamöter som skall väljas i Finland

I enlighet med anslutningsfördraget föreslås att 163 § 1 mom. vallagen ändras så att
14 ledamöter av Europaparlamentet skall väljas i Finland.
2.2.

Valkretsindelningen

Statsrådets beslut om upplösande av Jäppilä kommun, Pieksämäki landskommun och
Virtasalmi kommun och bildande av nya
Pieksämäki kommun trädde i kraft vid ingången av år 2004. Enligt statsrådets beslut
tillhör den nya kommunen Pieksämäki samma domkretsar och förvaltningsområden som
Pieksämäki landskommun. Enligt vallagens
nuvarande 5 § 9 punkt hör Pieksämäki landskommun till Södra Savolax valkrets.
Därför föreslås att vallagens 5 § i vilken
valkretsarna fastställs ändras så att man ur
förteckningen över kommuner i paragrafens
9 punkt stryker Jäppilä kommun, Pieksämäki
landskommun och Virtasalmi kommun och
skriver in Pieksämäki kommun. Samtidigt föreslås att man ur förteckningen över kommuner i paragrafens 14 punkt stryker Temmes
kommun, som har varit upplöst från och med
ingången av år 2001.
2.3.

Rösträkningen i små röstningsområden

För att valhemligheten i fortsättningen
skall tryggas på ett allt effektivare sätt och
för att rösträkningsförfarandena i kommunerna skall vara smidiga och ändamålsenliga
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föreslås att 82 § vallagen ändras i två avseenden.
För det första föreslås att centralvalnämnden som alternativ till det nuvarande röstningsförfarandet i små röstningsområden
skall kunna bestämma att, i de fall där förhandsrösterna avgivna av väljarna i ett röstningsområde och de röster som avgetts på
valdagen skall räknas samtidigt, centralvalnämndens ordförande eller vice ordförande
och en annan medlem på valdagen innan valförrättningen avslutas skall föra de godkända
valkuverten med förhandsröster till röstningsstället i röstningsområdet, där de i närvaro av valnämnden öppnar dem och med
bevarande av valhemligheten lägger röstsedlarna i valurnan. På detta sätt blandas de förhandsröster som väljarna i ett röstningsområde avgett med de röster som avgetts på valdagen och rösträkningen ger enbart hela röstningsområdets valresultat. Om man följer
detta förfarande, utförs den preliminära rösträkningen av valnämnden i stället för av centralvalnämnden. Förslaget tillåter centralvalnämnden att i varje enskilt fall välja det mest
ändamålsenliga förfaringssättet, antingen det
förfarande som skall tillämpas enligt gällande lag eller det föreslagna förfarandet.
För det andra föreslås att centralvalnämnden, om tryggande av valhemligheten av
grundad anledning det kräver, skall kunna
bestämma att två eller, vid behov, flera röstningsområden sammanslås för rösträkning
också av andra orsaker än för att man uppskattar att färre än 50 personer skall utöva sin
rösträtt i röstningsområdet. Förslaget ger centralvalnämnden möjlighet att på ett bättre sätt
än för närvarande beakta lokala förhållanden
vid tryggandet av valhemligheten. I sådana
fall skall rösträkningen alltid utföras av centralnämnden på det sätt som föreskrivs i gällande 82 §.
Förslagen skall genomföras genom att 82 §
2 mom. ändras och ett nytt 5 mom. fogas till
paragrafen i fråga.
Samtidigt föreslås att den sista meningen i
82 § 3 mom., där det föreskrivs om anteckningar i valprotokollet, stryks och en bestämmelse med motsvarande innehåll fogas
till 79 §, i vilken också de övriga bestämmel-

serna om vad som skall antecknas i valprotokollet finns. Bestämmelsen fogas som en ny
8 punkt till paragrafens 1 mom. Samtidigt
föreslås också att 79 § 2 mom. ändras med
anledning av det nya 5 mom. som föreslås i
82 §.
3.

P r o p o s itio n e n s v e r kn i n g a r

Propositionens ekonomiska verkningar är
små. När antalet företrädare som väljs för
Finland till Europaparlamentet minskar med
två, uppstår vissa inbesparingar eftersom de
arvoden som betalas till företrädarna enligt
gällande lag, lagen om arvode och pension
för den som valts till företrädare för Finland i
Europaparlamentet (1184/1994), betalas av
anslag i statsbudgeten.
Ändringen i bestämmelsen om valkretsindelning orsakar inga ändringar av gränserna
mellan valkretsarna.
De förslag som gäller rösträkning i små
röstningsområden förbättrar centralvalnämndernas möjligheter att se till att valhemligheten kan tryggas på ett ändamålsenligt sätt i
kommunernas samtliga röstningsområden
utan att antalet röstningsområden måste
minskas till följd av detta.
Då antalet Europaparlamentsledamöter som
skall väljas i Finland reduceras med två,
minskar de minsta partiernas och gemensamma listornas möjligheter att få sina kandidater invalda.
4.

B e r e d n in g e n a v p r o p ositio n e n

Propositionen har utarbetats som tjänsteuppdrag vid justitieministeriet.
5.

I kr a f t t r ä d a n d e

Lagen föreslås träda i kraft så snart som
möjligt efter att den har antagits och blivit
stadfäst.
Den skall tillämpas första gången vid det
Europaparlamentsval som förrättas i Finland
den 13 juni 2004.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs Riksdagen följande lagförslag:
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Lagförslaget

Lag
om ändring av vallagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) 5 § 9 och 14 punkten, 79 § 1 mom. 6
och 7 punkten samt 2 mom., 82 § 2 och 3 mom. samt 163 § 1 mom.,
av dessa lagrum 5 § 9 punkten samt 82 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 247/2002 samt
5 § 14 punkten sådant detta lagrum lyder i lag 868/2003, samt
fogas till 79 § 1 mom. en ny 8 punkt och till 82 §, sådan den lyder i nämnda lag 247/2002,
ett nytt 5 mom. som följer:
5§
Valkretsar vid riksdagsval
För riksdagsval indelas landet utgående
från landskapsindelningen i följande valkretsar:
——————————————
9) Södra Savolax valkrets, till vilken hör
följande kommuner: Enonkoski, Haukivuori,
Heinävesi, Hirvensalmi, Jorois, Juva, Kangasniemi, Kerimäki, Mäntyharju, Nyslott, Pertunmaa, Pieksämäki, Pieksänmaa, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Savonranta, S:t Michel och Sulkava,
——————————————
14) Uleåborgs valkrets, till vilken hör följande kommuner: Alavieska, Brahestad,
Haapajärvi, Haapavesi, Haukipudas, Hyrynsalmi, Ii, Kajana, Kalajoki, Karlö, Kempele,
Kestilä,
Kiiminki, Kuhmo, Kuivaniemi,
Kuusamo, Kärsämäki, Limingo, Lumijoki,
Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulunsalo, Paltamo, Piippola, Pudasjärvi, Pulkkila,
Puolanka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä,
Rantsila, Reisjärvi, Ristijärvi, Ruukki, Sievi,
Siikajoki, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tyrnävä, Uleåborg, Utajärvi, Vaala,

Vihanti, Vuolijoki, Yli-Ii, Ylikiiminki och
Ylivieska,
——————————————
79 §
Valprotokoll
Valnämnden skall förordna någon av sina
medlemmar att föra valprotokoll, i vilket antecknas
——————————————
6) dagen och klockslaget då röstsedlarna
lades in i omslag,
7) de valombud för partier, valmansföreningar och gemensamma listor eller av valombuden befullmäktigade personer som var
närvarande när röstsedlarna sorterades och
räknades samt andra personer med rätt att
närvara som varit närvarande, samt,
8) i små röstningsområden där de uppgifter
som nämns i 5 punkten inte antecknas, uppgifter om det förfarande enligt 82 § som iakttas för att trygga valhemligheten.
I protokollet antecknas även de medlemmar
av den kommunala centralvalnämnden som
inlämnat valkuvert till röstningsstället i enlighet med vad som bestäms i 82 §, samt an-
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talet röstsedlar som de medfört och lagt i
valurnan.
——————————————
82 §
Tryggande av valhemligheten i små röstningsområden
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i ett hållbart omslag på det sätt som justitieministeriet bestämmer. På omslaget antecknas den kommunala centralvalnämndens
adress, försändelsens innehåll och avsändare.
Försändelsen tillställs utan dröjsmål den
kommunala centralvalnämnden.
——————————————
Förhandsrösterna och rösterna på valdagen
i ett röstningsområde som avses i 1 mom.
kan alternativt, om den kommunala centralvalnämnden så beslutar, med avvikelse från
vad som föreskrivs ovan i denna paragraf,
räknas samtidigt så att den kommunala centralvalnämndens ordförande eller vice ordförande och en annan medlem på valdagen innan valförrättningen avslutas för de godkända valkuverten med förhandsröster till röstningsstället i röstningsområdet i fråga och i
närvaro av valnämnden öppnar dem och med
bevarande av valhemligheten lägger röstsedlarna i valurnan.

——————————————
Om det finns grundad anledning att anta att
sammanlagt färre än 50 personer kommer att
rösta på förhand och på valdagen i ett röstningsområde eller tryggandet av valhemligheten annars kräver det av grundad anledning, skall den kommunala centralvalnämnden i god tid före valdagen bestämma och,
vid andra val än kommunalval, till valkretsnämnden meddela att förhandsrösterna och
rösterna på valdagen i ett sådant röstningsområde räknas samtidigt som förhandsrösterna och rösterna på valdagen i ett annat eller
163 §
några andra röstningsområden. Valnämnderna i dessa röstningsområden företar då inte
Antalet ledamöter och deras mandatperiod
någon preliminär räkning av rösterna på valdagen, utan tillställer centralvalnämnden
I Finland skall väljas 14 ledamöter av Euröstsedlarna för preliminär räkning.
Valnämnden för det röstningsområde som ropaparlamentet för en mandatperiod av fem
avses i 1 mom. och valnämnderna för de år.
röstningsområden som avses i 2 mom. skall, — — — — — — — — — — — — — —
sedan röstsedlarna med bevarande av val———
hemligheten har tagits ut ur valurnorna och
Denna lag träder i kraft den
2004.
deras antal har räknats, innesluta röstsedlarna
—————
Helsingfors den 6 februari 2004
Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Johannes Koskinen
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Bilaga
Parallelltexter

Lag
om ändring av vallagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i vallagen av den 2 oktober 1998 (714/1998) 5 § 9 och 14 punkten, 79 § 1 mom. 6
och 7 punkten samt 2 mom., 82 § 2 och 3 mom. samt 163 § 1 mom.,
av dessa lagrum 5 § 9 punkten samt 82 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 247/2002 samt
5 § 14 punkten sådant detta lagrum lyder i lag 868/2003, samt
fogas till 79 § 1 mom. en ny 8 punkt och till 82 §, sådan den lyder i nämnda lag 247/2002,
ett nytt 5 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
5§

5§

Valkretsar vid riksdagsval

Valkretsar vid riksdagsval

För riksdagsval indelas landet utgående
från landskapsindelningen i följande valkretsar:
——————————————
9) Södra Savolax valkrets, till vilken hör
följande kommuner: Enonkoski, Haukivuori, Heinävesi, Hirvensalmi, Jorois, Juva,
Jäppilä, Kangasniemi, Kerimäki, Mäntyharju, Nyslott, Pertunmaa, Pieksämäki, Pieksämäki landskommun, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Savonranta, S:t Michel, Sulkava och Virtasalmi,
——————————————
14) Uleåborgs valkrets, till vilken hör följande kommuner: Alavieska, Brahestad,
Haapajärvi, Haapavesi, Haukipudas, Hyrynsalmi, Ii, Kajana, Kalajoki, Karlö, Kempele,
Kestilä, Kiiminki, Kuhmo, Kuivaniemi,
Kuusamo, Kärsämäki, Limingo, Lumijoki,
Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulunsalo, Paltamo, Piippola, Pudasjärvi, Pulkkila, Puolanka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä,
Rantsila, Reisjärvi, Ristijärvi, Ruukki, Sievi,
Siikajoki, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Temmes, Tyrnävä, Uleåborg, Utajärvi, Vaala, Vihanti, Vuolijoki, Yli-Ii, Ylikiiminki och Ylivieska,
——————————————

För riksdagsval indelas landet utgående
från landskapsindelningen i följande valkretsar:
——————————————
9) Södra Savolax valkrets, till vilken hör
följande kommuner: Enonkoski, Haukivuori, Heinävesi, Hirvensalmi, Jorois, Juva,
Kangasniemi,
Kerimäki,
Mäntyharju,
Nyslott, Pertunmaa, Pieksämäki, Pieksänmaa, Punkaharju, Puumala, Rantasalmi,
Ristiina, Savonranta, S:t Michel och Sulkava,
——————————————
14) Uleåborgs valkrets, till vilken hör följande kommuner: Alavieska, Brahestad,
Haapajärvi, Haapavesi, Haukipudas, Hyrynsalmi, Ii, Kajana, Kalajoki, Karlö, Kempele,
Kestilä, Kiiminki, Kuhmo, Kuivaniemi,
Kuusamo, Kärsämäki, Limingo, Lumijoki,
Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulunsalo, Paltamo, Piippola, Pudasjärvi, Pulkkila, Puolanka, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä,
Rantsila, Reisjärvi, Ristijärvi, Ruukki, Sievi,
Siikajoki, Sotkamo, Suomussalmi, Taivalkoski, Tyrnävä, Uleåborg, Utajärvi, Vaala,
Vihanti, Vuolijoki, Yli-Ii, Ylikiiminki och
Ylivieska,
——————————————
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Föreslagen lydelse

Gällande lydelse
79 §

79 §

Valprotokoll

Valprotokoll

Valnämnden skall förordna någon av sina
medlemmar att föra valprotokoll, i vilket antecknas
——————————————
6) dagen och klockslaget då röstsedlarna
lades in i omslag, samt
7) de valombud för partier, valmansföreningar och gemensamma listor eller av valombuden befullmäktigade personer som var
närvarande när röstsedlarna sorterades och
räknades samt andra personer med rätt att
närvara som varit närvarande.

Valnämnden skall förordna någon av sina
medlemmar att föra valprotokoll, i vilket antecknas
——————————————
6) dagen och klockslaget då röstsedlarna
lades in i omslag,
7) de valombud för partier, valmansföreningar och gemensamma listor eller av valombuden befullmäktigade personer som var
närvarande när röstsedlarna sorterades och
räknades samt andra personer med rätt att
närvara som varit närvarande, samt,
8) i små röstningsområden där de uppgifter som nämns i 5 punkten inte antecknas,
uppgifter om det förfarande enligt 82 § som
iakttas för att trygga valhemligheten.
I protokollet antecknas även de medlemmar av den kommunala centralvalnämnden
som inlämnat valkuvert till röstningsstället i
enlighet med vad som bestäms i 82 §, samt
antalet röstsedlar som de medfört och lagt i
valurnan.

I protokollet antecknas vid kommunalval
även de medlemmar av den kommunala
centralvalnämnden som inlämnat valkuvert
till röstningsstället på grund av deras ringa
antal i enlighet med vad som bestäms i 86 §,
samt antalet röstsedlar som de medfört och
lagt i valurnan.
——————————————

——————————————

82 §

82 §

Tryggande av valhemligheten i små röstningsområden

Tryggande av valhemligheten i små röstningsområden

——————————————
Om det finns grundad anledning att anta
att sammanlagt färre än 50 personer kommer att rösta på förhand och på valdagen i
ett röstningsområde, skall den kommunala
centralvalnämnden i god tid före valdagen
bestämma och, vid andra val än kommunalval, till valkretsnämnden meddela att förhandsrösterna och rösterna på valdagen i ett
sådant röstningsområde räknas samtidigt
som förhandsrösterna och rösterna på valdagen i ett annat röstningsområde. Valnämnderna i dessa två röstningsområden företar
då inte någon preliminär räkning av rösterna
på valdagen, utan tillställer centralvalnämnden röstsedlarna för preliminär räkning.

——————————————
Om det finns grundad anledning att anta
att sammanlagt färre än 50 personer kommer att rösta på förhand och på valdagen i
ett röstningsområde eller tryggandet av valhemligheten annars kräver det av grundad
anledning, skall den kommunala centralvalnämnden i god tid före valdagen bestämma
och, vid andra val än kommunalval, till valkretsnämnden meddela att förhandsrösterna
och rösterna på valdagen i ett sådant röstningsområde räknas samtidigt som förhandsrösterna och rösterna på valdagen i ett
annat eller några andra röstningsområden.
Valnämnderna i dessa röstningsområden företar då inte någon preliminär räkning av
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Valnämnden för det röstningsområde som
avses i 1 mom. och valnämnderna för de
röstningsområden som avses i 2 mom. skall,
sedan röstsedlarna med bevarande av valhemligheten har tagits ut ur valurnorna och
deras antal har räknats, innesluta röstsedlarna i ett hållbart omslag på det sätt som justitieministeriet bestämmer. På omslaget antecknas den kommunala centralvalnämndens
adress, försändelsens innehåll och avsändare. Försändelsen tillställs utan dröjsmål den
kommunala centralvalnämnden. I valprotokollet skall göras de anteckningar som förfarandet ger anledning till.
——————————————

rösterna på valdagen, utan tillställer centralvalnämnden röstsedlarna för preliminär räkning.
Valnämnden för det röstningsområde som
avses i 1 mom. och valnämnderna för de
röstningsområden som avses i 2 mom. skall,
sedan röstsedlarna med bevarande av valhemligheten har tagits ut ur valurnorna och
deras antal har räknats, innesluta röstsedlarna i ett hållbart omslag på det sätt som justitieministeriet bestämmer. På omslaget antecknas den kommunala centralvalnämndens
adress, försändelsens innehåll och avsändare. Försändelsen tillställs utan dröjsmål den
kommunala centralvalnämnden.
——————————————
Förhandsrösterna och rösterna på valdagen i ett röstningsområde som avses i 1
mom. kan alternativt, om den kommunala
centralvalnämnden så beslutar, med avvikelse från vad som föreskrivs ovan i denna
paragraf, räknas samtidigt så att den kommunala centralvalnämndens ordförande eller vice ordförande och en annan medlem
på valdagen innan valförrättningen avslutas
för de godkända valkuverten med förhandsröster till röstningsstället i röstningsområdet i fråga och i närvaro av valnämnden
öppnar dem och med bevarande av valhemligheten lägger röstsedlarna i valurnan.

163 §

163 §

Antalet ledamöter och deras mandatperiod

Antalet ledamöter och deras mandatperiod

I Finland skall väljas 16 ledamöter av Europaparlamentet för en mandatperiod av fem
år.
——————————————

I Finland skall väljas 14 ledamöter av Europaparlamentet för en mandatperiod av fem
år.
——————————————
———
Denna lag träder i kraft den
2004.
———

