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Vaalipiirilautakunta 

 

 

 

 

 

VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIT 
  

 

Seuraavat yleiset vaalit ovat europarlamenttivaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 

25.5.2014. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 14.-20.5.2014 (keskiviikosta 

tiistaihin) ja ulkomailla 14.-17.5.2014 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivas-

sa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 7.5.2014.  

 

 

1. Vaalilainsäädäntö  

 

Vaalilakiin (714/1998) on tehty vuoden 2012 presidentinvaalin jälkeen kaksi muutosta:  

 

1) Laki vaalilain muuttamisesta (271/2013), jossa yhdistettiin Kymen ja Etelä-Savon 

vaalipiirit uudeksi Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-

Karjalan vaalipiirit uudeksi Savo-Karjalan vaalipiiriksi. Samassa yhteydessä tehtiin 

lain 5 §:ään vuoden 2013 alusta voimaan tulleet kuntajaon muutokset. Tämä laki-

muutos tuli voimaan 1.9.2013. Lain siirtymäsäännöksen mukaan uutta vaalipiirijakoa 

sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vasta seuraavissa eduskuntavaaleissa, jo-

ten vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa noudatetaan vielä vanhaa vaalipiirijakoa. 

Tämä tarkoittaa siis sitä, että nykyiset Kymen vaalipiirin, Etelä-Savon vaalipiirin, 

Pohjois-Savon vaalipiirin ja Pohjois-Karjalan vaalipiirilautakunnat toimivat vielä 

normaaliin tapaan ääntenlaskennan yksikköinä vuoden 2014 europarlamenttivaaleis-

sa. Uudet vaalipiirilautakunnat vuoden 2015 eduskuntavaaleja varten asetetaan al-

kusyksystä 2014. 

 

2) Laki vaalilain muuttamisesta (496/2013), jossa vaalilakiin tehtiin joukko pienehköjä 

teknisluonteisia muutoksia. Tämä lakimuutos tuli voimaan 1.7.2013. Vaalipiirilauta-

kuntia koskevat erityisesti seuraavat muutokset: 

– vaalipiirilautakunnan 31. päivänä ennen vaalipäivää pidettävä kokous, jossa 

laaditaan ehdokaslistojen yhdistelmä, tulee aloittaa viimeistään kello 16 (41 

§:n 1 momentti); 

– ehdokkaiden tiedot merkitään ehdokaslistojen yhdistelmässä asianomaisen 

puolueen nimen tai yhteislistan nimityksen alle ryhmiteltyinä yhdelle tai use-

ammalle palstalle ylhäältä alaspäin (41 §:n 4 momentti); 
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– valtakunnalliseen ehdokasrekisteriin merkitään uutena tietona ehdokkaan ikä 

vaalipäivänä (43 §:n 2 momentti). Ehdokastietojärjestelmä laskee iän auto-

maattisesti; 

– vaalipäivää seuraavan maanantain tarkastuslaskentakokous on aloitettava 

viimeistään kello 12 (87 §:n 1 momentti); 

– tuloksen vahvistamiskokous, joka pidetään 3. päivänä vaalipäivän jälkeen, on 

aloitettava viimeistään kello 18 (94 §:n 1 momentti); 

– vaaliasiamiehen on ilmoitettava vaalipiirilautakunnalle yhteystietojensa lisäk-

si myös henkilötunnuksensa (mm. 120 §:n 4 momentti ja 124 §); 

– presidentinvaalissa tiedonannon asetetuista ehdokkaista laatii ja julkaisee 

Helsingin vaalipiirilautakunta (135 §); 

– europarlamenttivaaleissa ehdokkaaksi asetetun EU:n muun jäsenvaltion kan-

salaisen osalta tulee ehdokashakemukseen liittää ehdokkaan vakuutus ja il-

moitus (172 §:n 1 momentin 3 kohta ja 174 §:n 1 momentin 3 kohta); 

– europarlamenttivaaleissa ehdokkaaksi asetetun EU:n muun jäsenvaltion kan-

salaisen vaalikelpoisuus tarkistetaan Väestörekisterikeskuksen välityksellä 

ehdokkaan kotivaltion viranomaiselta (177 §); 

– oikeusministeriö voi valtuuttaa kotimaisen tai ulkomaisen vaalitarkkailijan 

koko maan alueelle ja kunnan keskusvaalilautakunta kunnan alueelle (184 §). 

 

Laki vaalilain muuttamisesta (210/2013) ja sitä koskeva hallituksen esitys (HE 123/2012 

vp.) sekä laki vaalilain muuttamisesta (496/2013) ja sitä koskeva hallituksen esitys (HE 

27/2013 vp.) kuin myös sanotut muutokset sisältävä ajantasainen vaalilaki löytyvät 

osoitteista www.finlex.fi ja www.vaalit.fi/24733.htm. 

 

 

2. Vaaliohjeet 

 

Oikeusministeriö vahvistaa seuraavat vaaliohjeet europarlamenttivaaleja varten:  

 
 Nro Nimi 

1 Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät 

2 Vaalilautakunnan tehtävät 

3 Ennakkoäänestys laitoksissa ja kotiäänestys 

4 Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa 

5 Ennakkoäänestys ulkomailla 

6 Maistraatin tehtävät 

7 Vaalipiirilautakunnan tehtävät 

 

Vaaliohjeet jaetaan vaalipiirilautakunnille helmikuussa 2014. Vaalipiirilautakunnan 

tehtävät selostetaan vaaliohjeessa nro 7. Vanhaan tapaan vaalipiirilautakunnalle 

toimitetaan myös muita vaaliohjeita
1
. Vaaliohjeet sisältävät kaikki vaalityössä tarvittavat 

määräykset ja ohjeet sekä aikataulut. Ohjeisiin tuleekin tutustua huolella. 

Ongelmatilanteissa kuitenkin voi ja myös tulee kysyä lisätietoja oikeusministeriöstä. 

Yhteystiedot mainitaan tämän kirjeen sekä vaaliohjeiden lopussa. 

 

                                                           
1
 Mikäli vaalipiirilautakunta ei tarvitse muita vaaliohjeita tai tarvitsee niitä aiempaa vähäisemmät määrät, sen tulee vii-

meistään tammikuussa 2014 ilmoittaa asiasta oikeusministeriöön osastosihteeri Terttu Tuomelle (yhteystiedot tämän kir-

jeen lopussa). 

 

http://www.finlex.fi/
http://www.vaalit.fi/24733.htm
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3. Ehdokasasettelu 

 

Europarlamenttivaalien ehdokasasettelutehtävistä huolehtii Helsingin vaalipiirilautakunta. 

Ehdokashakemukset on tehtävä vaalipiirilautakunnalle viimeistään tiistaina 15.4. ennen kel-

lo 16. Ehdokaslistojen yhdistelmä laaditaan torstaina 24.4.  

 

Edellä mainituista lainmuutoksista johtuen oikeusministeriö on laatinut uudet europarla-

menttivaalien ehdokasasettelulomakkeet. Ne löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi/22275.htm.  
Uusista lomakkeista tiedotetaan myös puolueita.  

 

Helsingin vaalipiirilautakunnan sihteerien yhteystiedot ovat: 

- 1. sihteeri Heikki Liljeroos, puh. 050 5160 213, etunimi.sukunimi@om.fi ja 

- 2. sihteeri Esko Sorvali, puh. 050 5544 761, etunimi.sukunimi@gmail.com. 

 

 

4. Vaalitietojärjestelmän käyttö 

 

Vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa kaikki vaalipiirilautakunnat käyttävät seuraavia 

vaalitietojärjestelmän osajärjestelmiä: 

1) pohjatietojärjestelmä ja 

2) tuloslaskentajärjestelmä. 

Helsingin vaalipiirilautakunta käyttää lisäksi ehdokastietojärjestelmää. 

 

Vaalitietojärjestelmän käyttöä hallinnoi Oikeusrekisterikeskus (ORK), jossa on järjes-

telmän pääkäyttäjä sekä vaalituki (vaalituki@om.fi), joka antaa järjestelmän käytöstä 

tarkempia ohjeita. Vaalitietojärjestelmän käyttöpalvelutoimittajana jatkaa Tieto Oyj.  

 

Vaalitietojärjestelmän käyttäjähallinta perustuu ns. vahvaan tunnistamiseen eli jokaisella 

vaalitietojärjestelmän osajärjestelmää käyttävällä henkilöllä tulee olla joko sirullinen 

henkilökortti, verkkopankkitunnukset tai matkapuhelimeen liitetty henkilövarmenne 

(mobiilivarmenne).   

 

Oikeusministeriö vahvistaa europarlamenttivaaleja varten vaalitietojärjestelmän käyttö-

ohjeet (VAT-ohjeet). Vaalipiirilautakunnille jaetaan VAT-ohjeet nrot 

-1 (Tekninen ohje),  

-2a (Pohjatietojärjestelmä) ja  

-5a (Tuloslaskentajärjestelmä).  

Helsingin vaalipiirilautakunnalle jaetaan lisäksi VAT-ohje nro 3a (Ehdokastietojärjes-

telmä).  

 

Vaalipiirilautakunnan VAT-käytön aikataulu on seuraava: 

-tammikuu 2014: VAT-ohjeet nrot 1 ja 2a jaetaan, 

-3.2.2014: pohjatietojärjestelmän tuotantokanta avoinna vaalipiirilautakunnan yhteystie-

tojen merkitsemistä/päivittämistä varten, 

-maaliskuu 2014: VAT-ohje nro 3a jaetaan Helsingin vaalipiirilautakunnalle, 

-10.3.2014: Ehdokastietojärjestelmän koulutuskanta avoinna harjoittelua varten (vain 

Helsingin vaalipiirilautakunta), 

-maaliskuu 2014: VAT-ohje nro 5a jaetaan,  

-10.3.2014: Laskentajärjestelmän koulutuskanta avoinna harjoittelua varten,   

-6.5.2014: Laskennan kenraaliharjoitus. 

http://www.vaalit.fi/22275.htm
mailto:vaalituki@om.fi


       
 

   4(4) 

    
 

 

 

    

     

     

 

 

5. Vaalipiirilautakunnan yhteystiedot vaalit.fi:ssä 

 

Vaalipiirilautakuntia pyydetään tarkistamaan osoitteessa www.vaalit.fi/15218.htm olevat 

yhteystiedot ja ilmoittamaan välittömästi mahdollisista muutoksista oikeusministeriöön 

osastosihteeri Terttu Tuomelle (yhteystiedot alla). 

 

 

6. Lisätietoa 

 

Lisätietoja vaaleihin liittyvistä kysymyksistä: 

- www.vaalit.fi. 

- vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 02951 50128, 

- neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen, puh. 02951 50560, 

- ylitarkastaja Heini Huotarinen, puh. 02951 50127, 

- osastosihteeri Terttu Tuomi, puh. 02951 50206, 

- VAT-asioissa oikeusrekisterikeskuksen (ORK) vaalituki, puh. 02956 65609,  jossa 

vastaavat ylitarkastaja Jukka Leino, sovellussuunnittelija Anniina Tjurin (VAT:in pää-

käyttäjä), sovellussuunnittelija Marita Kolehmainen ja IT-suunnittelija Otto Palmu. 

 

Sähköpostiosoitteet ovat kaikilla muotoa etunimi.sukunimi@om.fi. ORK:n vaalituen 

sähköpostiosoite on vaalituki@om.fi. 

 

 

 

 

 

 

Vaalijohtaja   Arto Jääskeläinen 

 

 

 

 

Neuvotteleva virkamies     Jussi Aaltonen 

 

 

 

 

LIITTEET Eräitä määräaikoja europarlamenttivaaleissa 2014  

http://www.vaalit.fi/15218.htm
mailto:etunimi.sukunimi@om.fi
mailto:vaalituki@om.fi

