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Kunnanhallitus (pl. Ahvenanmaan maakunta)

VUODEN 2018 PRESIDENTINVAALI

Viite: OM:n kirje 21.6.2017, dnro OM 9/51/2017

Oikeusministeriö antoi 21.6.2017 kunnanhallituksille viitekohdassa mainitun kirjeen
koskien sunnuntaina 28.1.2018 toimitettavia vaaleja.
Kirjeessä todettiin, että seuraava yleinen vaali on tasavallan presidentin vaali (presiden
tinvaali), joka toimitetaan sunnuntaina 28.1.2018 ja että sen yhteydessä mahdollisesti
toimitettaisiin hallituksen esityksessä (HE 15/2017 vp.) tarkoitetut ensimmäiset maakuntavaalit. Kirjeen lähettämisen jälkeen kyseisen hallituksen esityksen käsittelyllänne
eduskunnassa on kuitenkin muuttunut siten, että hallitus linjasi 5.7.2017 muun ohella,
että ensimmäisiä maakuntavaaleia ei toimiteta presidentinvaalin yhteydessä, vaan eril
lisinä vaaleina lokakuussa 2018 (vaalipäivä sunnuntai 28.10.2018).
Muuttuneen tilanteen johdosta oikeusministeriö kiinnittää kunnanhallituksen huomiota
seuraavaan:
Sunnuntaina 28.1.2018 toimitetaan ainoastaan presidentinvaali
Presidentinvaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17. - 23.1.2018 (keski
viikosta tiistaihin) ja ulkomailla 17. -20.1.2018 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaises
sa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 10.1.2018.
Jos 28.1.2018 toimitettavassa vaalissa kukaan ehdokkaista ei saa vähintään puolta an
netuista äänistä, toimitetaan kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen
vaali sunnuntaina 11.2.2018. Toisen vaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaas
sa 31.1. - 6.2.2018 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 31.1. - 3.2.2018 (keskiviikosta
lauantaihin).
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Ajantasainen vaalilaki (714/1998, viimeksi muutettu lailla 361/2016), johon siis ei ole
kuntavaalien jälkeen tullut eikä ennen presidentinvaalia ole tulossa muutoksia, löytyy
osoitteesta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714
Maakunta- ja vaalipiirijako säilyy presidentinvaalissa vielä nykyisellään
Oikeusministeriön kesäkuun kirjeen sivulla 2 mainitut maakuntajaon ja vaalipiirijaon
muutokset eivät tule voimaan vielä presidentinvaalissa. Näin ollen Heinävesi, Iitti ja Jo
roinen pysyvät Kaakkois-Suomen vaalipiirissä ja Kuhmoinen Keski-Suomen vaalipiirissä.
Oikeusministeriö peruuttaa joulukuuksi suunnitellut vaalikoulutustilaisuudet
Oikeusministeriö ei järjestä presidentinvaalin toimittamisesta kunnille erillisiä koulutus
tilaisuuksia eli kaikki kesäkuun kirjeen sivuilla 10-11 ja liitteessä 2 mainitut koulutustilai
suudet perutaan. Presidentinvaalissa kuntien tehtävät ennakkoäänestyksen ja vaalipäi
vän äänestyksen järjestämisessä ovat samat kuin viime huhtikuussa toimitetuissa kuntavaaleissa, joita varten ministeriö järjesti koulutustilaisuuksia helmi-maaliskuussa. Toi
saalta, kun presidentinvaalin yhteydessä ei nyt toimiteta maakuntavaaleja, tarve kou
luttaa kuntia kaksoisvaalien erityispiirteistä on poistunut.
Muuta
Muilta osin oikeusministeriön kirje 21.6.2017 on voimassa. Ministeriö muistuttaa erityi
sesti, että presidentinvaalin yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ia vaalipäivän äänes
tyspaikkojen tietojen, samoin kuin keskusvaalilautakunnan osoitetietojen tulee olla
merkittyinä vaalitietojärjestelmän pohiatietoiäriestelmään viimeistään perjantaina
3.11.2017 klo 12 (kesäkuun kirjeen s. 3-6).
Oikeusministeriö pyytää kunnanhallitusta saattamaan tämän kirjeen kunnan keskusvaa
lilautakunnan tietoon. Kirje on luettavissa oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi.
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Lisätietoa
Lisätietoja vaaleihin liittyvistä kysymyksistä:
- www.vaalit.fi,
- vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 02951 50128,
- neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen, puh. 02951 50127,
- ylitarkastaja Anna Saarela, puh. 02951 50050,
- erityisasiantuntija Laura Nurminen, puh. 02951 50143,
- hallinnollinen avustaja Terttu Tuomi, puh. 02951 50206,
- VAT-asioissa oikeusrekisteri keskuksen (ORK) vaalituki, puh. 02956 65609, jossa vas
taavat Anniina Tjurin (VAT:n pääkäyttäjä), Marita Kolehmainen, Otto Palmu, Mira Kerä
nen, Juha Mäenalusta ja Anni Vornanen.
Sähköpostit: etunimi.sukunimi(a)om.fisekä vaalituki(a>om.fi.

Vaalijohtaja

Neuvotteleva virkamies
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