OIKEUSMINISTERIÖ

15.11.2018

VN/6271/2018

Vaalipiirilautakunta

VUONNA 2019 TOIMITETTAVAT VAALIT: Vaalipiirilautakunnan tehtävät, vaalitietojärjestelmä,
koulutus

1. Vuonna 2019 toimitettavat vaalit
Eduskuntavaalit
Seuraavat yleiset vaalit ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019.
Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3. - 9.4.2019 (keskiviikosta tiistaihin) ja ul
komailla 3. - 6.4.2019 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan en
nakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 27.3.2019.
Eduskuntavaaleja varten aluehallintovirastot ja Ahvenanmaan valtionvirasto ovat loka
kuussa 2018 asettaneet kuhunkin vaalipiiriin vaalipiirilautakunnan, jonka toimikausi kes
tää seuraavat neljä vuotta aina siihen saakka, kunnes syksyllä 2022 asetetaan uudet vaalipiirilautakunnat vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten.
Europarlam en ttivaalit
Kuusi viikkoa eduskuntavaalien jälkeen toimitetaan europarlamenttivaalit, joiden vaali
päivä on sunnuntai 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on
kotimaassa 15. - 21.5.2019 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 15. -18.5.2019 (keskivii
kosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa
jo keskiviikkona 8.5.2019.
Mahdolliset maakuntavaalit europarlamenttivaalien yhteydessä
Hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämi
sen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon pe
ruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017 vp) annettiin
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eduskunnalle 2.3.2017. Esitys sisältää muun muassa ehdotuksen maakuntalaiksi ja ehdo
tuksen vaalilain muutoksiksi, joissa säädettäisiin maakuntavaalien toimittamisesta.
Esityksen mukaisen lainsäädännön oli alun perin tarkoitus tulla voimaan 1.7.2017, mutta
sen käsittely eduskunnassa on edelleen kesken. Hallituksen eduskunnan sosiaali-ja ter
veysvaliokunnalle 17.8.2018 antamassa vastineessa todetaan muun ohella, että ensim
mäiset maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa samanaikaisesti sunnuntaina 26.5.2019
toimitettavien europarlamenttivaalien kanssa, mutta että tämä kuitenkin edellyttää sitä,
että uudistusta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan noin puolta vuotta tätä ennen. Täl
löin maakuntavaalit toimitettaisiin siis saman aikataulun mukaisesti kuin europarlament
tivaalit: vaalipäivä olisi sunnuntai 26.5.2019 ja ennakkoäänestysajanjakso kotimaassa 15.
- 21.5.2019 ja ulkomailla 15. -18.5.2019. Ennakkoäänestys laivoissa voitaisiin aloittaa jo
8.5.2019.
Tätä kirjettä kirjoitettaessa edellä sanottu ensimmäisten maakuntavaalien aikataulu
näyttää kuitenkin käytännössä varsin epävarmalta ja on mahdollista, että vaikka uudistus
hyväksyttäisiinkin tällä vaalikaudella, maakuntavaalit siirtyvät eteenpäin. Oikeusministe
riö seuraa tilannetta ja ilmoittaa heti, kun jotain varmaa tietoa asiasta on.

2. Vaaleissa sovellettava lainsäädäntö
Ajantasainen vaalilaki (714/1998) löytyy osoitteesta:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980714
Vaalilainsäädäntöä ei ole muutettu tammikuussa 2018 toimitetun presidentinvaalin jäl
keen. Vuoden 2017 puolella hyväksytty, kirjeäänestystä koskeva vaalilain muutos
(939/2017) tuli kuitenkin voimaan 1.11.2018 ja sitä sovelletaan ensimmäistä kertaa ke
vään 2019 eduskuntavaaleissa. Kirjeäänestys ei aiheuta mitään muutoksia vaalipiirilautakuntien tehtäviin.
Edellä mainitussa sote- ja maakuntauudistusta koskevassa hallituksen esityksessä ehdo
tetaan maakuntavaaleja koskevia muutoksia vaalilainsäädäntöön. Hallituksen esitys löy
tyy osoitteesta:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE 15+2017.aspx
Lisäksi on syytä mainita, että 4.10.2018 annettiin eduskunnalle suppea hallituksen esitys
vaalilain muuttamisesta (HE 162/2018 vp). Siinä ehdotettavat muutokset eivät kuiten
kaan pääosin vaikuta vaalipiirilautakuntien tehtäviin vuoden 2019 vaaleissa.
Yleistietoa maakuntavaaleista (hallituksen esityksen mukaisena) löytyy osoitteesta:
https://vaalit.fi/maakuntavaalit
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3. Vaalipiirijakoja vaalipiireistä valittavien kansanedustajien lukumäärät
Sote-ja maakuntauudistukseen sisältyvät maakunta- ja vaalipiirijakoa koskevat ehdotukset
Edellä mainittu sote-ja maakuntauudistusta koskeva hallituksen esitys sisältää myös eh
dotuksen nykyisen maakuntajaon muuttamiseksi seuraavien viiden kunnan osalta:
-Heinävesi siirtyisi Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Karjalan maakuntaan,
-Joroinen siirtyisi Etelä-Savon maakunnasta Pohjois-Savon maakuntaan,
-Iitti siirtyisi Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan,
-Isokyrö siirtyisi Pohjanmaan maakunnasta Etelä-Pohjanmaan maakuntaan ja
-Kuhmoinen siirtyisi Keski-Suomen maakunnasta Pirkanmaan maakuntaan.
Samalla esitys sisältää myös ehdotuksen vaalilain 5 §:ssä tarkoitetun eduskuntavaalien
vaalipiirijaon muuttamiseksi seuraavasti:
-Heinävesi ja Joroinen siirtyisivät Kaakkois-Suomen vaalipiiristä Savo-Karjalan vaalipiiriin,
-Iitti siirtyisi Kaakkois-Suomen vaalipiiristä Hämeen vaalipiiriin ja
-Kuhmoinen siirtyisi Keski-Suomen vaalipiiristä Pirkanmaan vaalipiiriin.
Edellä mainitussa hallituksen 17.8.2019 eduskunnalle antamassa vastineessa kuitenkin
todetaan, että riippumatta siitä, milloin sote- ia maakuntauudistusta koskeva lainsää
däntö tulee voimaan, vuoden 2019 eduskuntavaaleissa sovelletaan vielä nykyistä vaali
piirijakoa, jossa siis Heinävesi, Iitti ja Joroinen kuuluvat Kaakkois-Suomen vaalipiiriin ja
Kuhmoinen Keski-Suomen vaalipiiriin.
Se, sovelletaanko uutta vaalipiirijakoa kuitenkin vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa,
on tällä hetkellä avoinna ja riippuu siitä, milloin sote-ja maakuntauudistus mahdollisesti
tulee voimaan ja siitä, millaisen sisällön sääntely lopulta eduskunnassa saa. Oikeusminis
teriön näkemys on, että mikäli ensimmäisiä maakuntavaaleja ei toimiteta europarla
menttivaalien yhteydessä, europarlamenttivaaleissa noudatettaisiin silloin vielä nykyistä
vaalipiirijakoa.
Vaalipiireistä valittavien kansanedustajien lukumäärät
Vaalipiireistä valittavien kansanedustajien lukumäärät vuoden 2019 eduskuntavaaleissa
vahvistettiin valtioneuvoston asetuksella (850/8.11.2018) ja ne ovat seuraavat (suluissa
vertailu vuoden 2015 eduskuntavaalien lukumääriin):
Helsingin vp
Uudenmaan vp
Varsinais-Suomen vp
Satakunnan vp
Ahvenanmaan vp
Hämeen vp
Pirkanmaan vp
Kaakkois-Suomen vp
Savo-Karjalan vp
Vaasan vp

22
36 (+1)
17
8
1
14
19
17
15 (-1)
16
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Keski-Suomen vp
Oulun vp
Lapin vp
Yhteensä

10
18
7
200

4. Europarlamenttivaaleissa Suomesta valittavien parlamentin jäsenten lukumäärä
Vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa valitaan Suomesta 14 Euroopan parlamentin jä
sentä, mikä on yksi enemmän kuin vuoden 2014 vaaleissa. Tämä kuitenkin edellyttää,
että Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista (Brexit) toteutuu suunnitellun
mukaisesti 29.3.2019. Jos Brexit ei toteudu tai toteutuu suunniteltua myöhemmin ja UK
on vielä vaalien aikaan EU:n jäsen, Suomesta valitaan 13 jäsentä.

5. Vaalipiirilautakunnan tehtävät eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa
Vaalipiirilautakunnan tehtävistä eduskuntavaaleissa säädetään pääosin vaalilain 9 a, 11
ja 12 §:ssä sekä 4 luvussa, 7 luvussa, 9 luvussa ja 13 luvussa. Europarlamenttivaaleissa
vaalipiirilautakunnat noudattavat 9 luvun sijasta 12 luvun säännöksiä.
Tämän kirjeen liitteinä ovat vaalilain mukaisten tehtävien tarkempi aikataulu vuoden
2019 eduskuntavaaleissa ja vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa.

6. Vaaliohjeet
Oikeusministeriö vahvistaa seuraavat vaaliohjeet eduskuntavaaleja varten:
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8

Nimi
Kunnan keskusvaalilautakunnan tehtävät
Vaalilautakunnan tehtävät
Ennakkoäänestys laitoksessa
Ennakkoäänestys kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa
Kotiäänestys
Ennakkoäänestys ulkomailla
Maistraatin tehtävät
Vaalipiirilautakunnan tehtävät

Vaaliohjeet jaetaan vaalipiirilautakunnille tammikuussa 2019. Vaalipiirilautakunnan
tehtävät selostetaan vaaliohjeessa nro 8. Vanhaan tapaan vaalipiirilautakunnalle
toimitetaan myös muita vaaliohjeita.1 Vaaliohjeet sisältävät kaikki vaalityössä tarvittavat
määräykset ja ohjeet sekä aikataulut. Ohjeisiin tuleekin tutustua huolella.

1 Mikäli vaalipiirilautakunta ei tarvitse muita vaaliohjeita tai tarvitsee niitä aiempaa vähäisemmät määrät, sen tulee vii
meistään joulukuussa 2018 ilmoittaa asiasta oikeusministeriöön Terttu Tuomelle (yhteystiedot tämän kirjeen lopussa).
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Ongelmatilanteissa kuitenkin voi ja myös tulee kysyä lisätietoja oikeusministeriöstä.
Yhteystiedot mainitaan tämän kirjeen sekä vaaliohjeiden lopussa.
Europarlamenttivaalien osalta oikeusministeriö laatii ja jakaa vastaavat vaaliohjeet
erikseen helmi-maaliskuussa 2019.

7. Vaalitietojärjestelmän käyttö
Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa vaalipiirilautakunnat käyttävät seuraavia vaalitietojär
jestelmän osajärjestelmiä:
1) pohjatietojärjestelmä,
2) ehdokastietojärjestelmä,
3) tuloslaskentajärjestelmä.
Europarlamenttivaaleissa vaalipiirilautakunnat käyttävät samoja osajärjestelmiä, kuiten
kin niin, että ehdokastietojärjestelmää käyttää vain Helsingin vaalipiirilautakunta.
Vaalitietojärjestelmän käyttöä hallinnoi Oikeusrekisterikeskus (ORK), jossa on järjestel
män pääkäyttäjä sekä vaalituki (vaalitukipom.fi). joka antaa järjestelmän käytöstä tar
kemmat ohjeet. Järjestelmä toimii Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen (VALTORI)
ja sen alihankkijana toimivan Tieto Oyj:n keskitetysti hallinnoimilla laitteistoilla.
Vaalitietojärjestelmän käyttäjähallinta perustuu Suomi.fiin ns. vahvaan tunnistamiseen
eli jokaisella vaalitietojärjestelmän osajärjestelmää käyttävällä henkilöllä tulee olla joko
sirullinen henkilökortti, verkkopankkitunnukset tai matkapuhelimeen liitetty henkilövarmenne (mobiilivarmenne). Vaalituki tulee lisäksi erikseen lähettämään poikkeustilanteita
varten vielä varakirjautumistunnukset ja ohjeet niiden käyttämiseksi.
Kaikkiin osajärjestelmiin on viime presidentinvaalin jälkeen tehty joukko pienehköjä toi
minnallisia parannuksia käyttäjiltä saatujen palautteiden pohjalta. Pääosin järjestelmien
käyttäminen on kuitenkin samanlaista kuin aiemmissa vaaleissa.
Oikeusministeriö on antanut kutakin osajärjestelmää varten VAT-käyttöohjeet. Vaalipiirilautakuntia koskevat VAT-ohjeet ovat:
1
2a
3a
5a

Vaalitietojärjestelmän tekninen ohje
Pohjatietojärjestelmän käyttöohjeet vaalipiirilautakunnalle
Ehdokastietojärjestelmän käyttöohjeet vaalipiirilautakunnalle
Tuloslaskentajärjestelmän käyttöohjeet vaalipiirilautakunnalle

Nämä VAT-ohjeet jaetaan vaalipiirilautakunnille
-eduskuntavaalien osalta: joulukuussa 2018 (nrot 1 ja 2a) sekä tammikuussa 2019 (nrot
3a ja 5a); ja
-europarlamenttivaalien osalta: vastaavasti tammi-helmikuussa 2019.
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Vaalituki antaa vaalitietojärjestelmän käytöstä tarkempia ohjeita ia aikatauluja erikseen
vaalien valmisteluperiodin aikana.
Pohjatietojärjestelmän käytöstä vaalipiirilautakunnassa
Pohjatietojärjestelmän tuotantokanta avataan 14.1.2019, jonka jälkeen vaalipiirilautakunnan on merkittävä järjestelmään ajantasaiset yhteystietonsa VAT-ohjeessa 2a selos
tetulla tavalla.

8. Vaalikoulutus
Vaalipiirilautakuntien neuvottelupäivä
Oikeusministeriö järjestää perinteisen vaalipiirilautakuntien neuvottelupäivän 31.1. 1.2.2019. Tilaisuus järjestetään risteilynä Helsingistä Tallinnaan. Tilaisuuden ohjelma on
pääpiirteissään seuraava:
Torstai 31.1.2019:
klo 13.30
klo 14.00
klo 14.05
klo 16.00
klo 18.00
klo 18.30
klo 20.30

Kahvitarjoilu alkaa liikenne-ja viestintäministeriön Sonck-salissa
osoitteessa Eteläesplanadi 16
Tilaisuuden avaus
Kevään 2019 vaalit: Ajankohtaiset asiat
Siirtyminen bussilla Helsingin Länsisatamaan ja siellä laivaan
Ajankohtaiset asiat jatkuvat laivan kokoushuoneessa
Laiva lähtee
B uffet-i I Iällinen

Perjantai 1.2.2019:
klo 08.00
klo 11.30
klo 12.00
klo 12.30
klo 14.30
klo 16.00

Laiva saapuu Tallinnaan, mahdollisuus vierailla maissa.
Kaikkien oltava viimeistään laivalla!
Buffet-lounas laivalla
Laiva lähtee takaisin kohti Helsinkiä
Neuvottelupäivien päätös laivalla
Laiva saapuu Helsinkiin.

Tilaisuuteen kutsutaan kustakin vaalipiirilautakunnasta puheenjohtaja ja sihteeri ja heitä
pyydetään tässä vaiheessa merkitsemään ajankohta kalentereihinsa. Puheenjohtajan si
jasta osallistua voi varapuheenjohtaja. Oikeusministeriö tulee vielä hyvissä ajoin ennen
risteilyä pyytämään erikseen sitovat ilmoittautumiset ja muutoinkin tiedottamaan tar
kemmista järjestelyistä.
Jokaisella risteilylle osallistujalla tulee olla mukanaan voimassa oleva passi tai poliisin
myöntämä (kuvallinen) henkilökortti!
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Koulutustilaisuudet kunnille
Oikeusministeriö järjestää helmi-maaliskuussa 2019 koulutustilaisuuksia kuntien keskus
vaalilautakunnille vaalipiirilautakuntien kokouskaupungeissa. Näistä koulutustilaisuuk
sista kerrotaan enemmän, mm. aikataulu, oikeusministeriön kirjeessä kuntien keskus
vaalilautakunnille 1.10.2018 (VN/4971/2018; www.vaalit.fi -> Tietoa vaaleista -> Vaaliviranomaiskirjeitä ja -muistioita). Näiden koulutusten yhteydessä, aamupäivän aikana
(noin klo 9.30 -11.00) vaalituki on varautunut antamaan vaalipiirilautakuntien henkilös
tölle ohjausta ehdokastietojärjestelmän ja tuloslaskentajärjestelmän käytöstä, jos tar
vetta ilmenee. Lisäksi koulutuspäivän ohjelmaan on merkitty noin 15 minuutin jakso,
jossa vaalipiirilautakunnan joku edustaja, esimerkiksi sihteeri, tarvittaessa kertoo kun
tien keskusvaalilautakunnille esimerkiksi tuloslaskennan järjestelyistä.

9. Vaalipiirilautakunnan yhteystiedot vaalit.fhssä
Kaikkien vaalipiirilautakuntien yhteystiedot ovat osoitteessa:
https://vaalit.fi/vaalipiirilautakunnat.
Vaalipiirilautakuntia pyydetään tarkistamaan tiedot ja, mikäli niihin on tullut muutoksia,
viipymättä ilmoittamaan muutokset oikeusministeriöön Terttu Tuomelle (yhteystiedot
alla).

10. Lisätietoa
Lisätietoja vaaleihin liittyvistä kysymyksistä:
- www.vaalit.fi.
- vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, p. 02951 50128, sähköposti etunimi.j.sukunimi(5)om.fi,
- neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen, p. 02951 50127,
- hallitussihteeri Laura Peuraniemi, p. 02951 50037,
- hallinnollinen avustaja Terttu Tuomi, p. 02951 50206,
- VAT-asioissa Oikeusrekisterikeskuksen (ORK) vaalituki, p. 02956 65609, jossa vastaavat
Anniina Tjurin, Marita Kolehmainen, Anni Vornanen, Atte Koskinen, Henrik Jaakkola,
Maarika Kujanen ja Antti Kaakinen.
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@om.fi sekä vaalituki(g>om.fi.

Vaalijohtaja

Neuvotteleva virkamies
LIITTEET:

Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 2019
Eräitä määräaikoja europarlamenttivaaleissa 2019

8(23)

Eräitä maaraaikoja
vuoden 2019 eduskuntavaaleissa
Vaalipäivä 14.4.2019

2

Toimija

Toimenpide

Vaalilaki

Kesä 2017

Valtuusto

Kunnan keskusvaalilautakunnan
asettaminen

13 § 1 ja 3
mom.

Huhtikuu 2018
viimeistään

Valtuusto

Äänestysaluejaon muuttaminen
tarvittaessa ja muutoksesta il
moittaminen maistraatille

8 § 1 ja 2
mom.

14.10.2018
aikaisintaan

Ehdokas

Ehdokkaan vaalirahoituksella
katettavien eduskuntavaalien
vaalikampanjan toteuttamiskulujen aiheutuminen alkaa

3

14.10.2018

Puolue

Eduskuntavaalien kampanja
apa alkaa

4

Marraskuu 2018 (hyvissä
ajoin)

Valtioneuvosto

Kansanedustajien paikkojen
jako vaalipiirien kesken [väestö
tietojärjestelmässä 31.10.2018
olevien tietojen mukaan]

6 §

Hyvissä ajoin

Aluehallintovirasto

Vaalipiirilautakuntien asettami
nen

11 §1 ja 2
mom.

Hyvissä ajoin

Valtioneuvosto

Asetus eduskuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina ole
vista Suomen edustustoista ja
niiden toimipaikoista

9§1
mom.
2) kohta

Hyvissä ajoin

Kunnanhallitus

Kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista päättä
minen

9§1
mom.
1) kohta

Hyvissä ajoin

Kunnanhallitus

Ennakkoäänestyspaikkoina ole
vien sosiaalihuollon toimintayk
siköiden määrääminen

9§1
mom.
3) kohta

Hyvissä ajoin

Kunnanhallitus

Vaalipäivän äänestyspaikoista
päättäminen

9§3
mom.

Ajankohta

2 Järjestysnumero osoittaa, monentenako päivänä ennen tai jälkeen vaalipäivän toimenpide vaalilain (714/1998) mukaan
on suoritettava.
3 L ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) 2 § 1 mom.
4 Puoluelaki (683/2010) 8 § 3 mom.
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Hyvissä ajoin

Kunnanhallitus

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen

15 §

Maanantai 14.1.
aikaisintaan

Äänioikeutettu

Kirjeäänestysasiakirjojen tilaa
minen alkaa

66 c§

Viipymättä kirjeäänestysasiakirjatilauksen vastaanoton
jälkeen

Oikeusministeriö

Kirjeäänestysasiakirjojen lähet
täminen asiakirjat tilanneille

66 c §4
mom.

Perjantai 25.1.2019 klo 12
viimeistään

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan yhteys
tietojen ilmoittaminen Väestö
rekisterikeskukselle vaalitieto
järjestelmän kautta

13 §4
mom.

Perjantai 25.1.2019 klo 12
viimeistään5

Kunnanhallitus/
keskusvaalilautakunta

Kunnan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen tietojen ilmoitta
minen Väestörekisterikeskuk
selle vaalitietojärjestelmän
kautta

9§4
mom.

Perjantai 25.1.2019 klo 12
viimeistään

Kunnanhallitus/
keskusvaalilautakunta

Kunnan vaalipäivän äänestys
paikkojen tietojen ilmoittami
nen Väestörekisterikeskukselle
vaalitietojärjestelmän kautta

9§4
mom.

Hyvissä ajoin

Keskusvaalilautakunta

Tiedottaminen kunnan alueella
olevista ennakkoäänestyspai
koista ja vaalipäivän äänestys
paikoista

49 §1
mom. ja
67 §3
mom.

Hyvissä ajoin

Keskusvaalilautakunta

Vaalitoimitsijoiden määräämi
nen kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan

17 §2
mom.

Hyvissä ajoin

Suomen edustuston
päällikkö

Vaalitoimitsijan määrääminen
ulkomailla olevaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan

17 §2
mom.

Hyvissä ajoin

Suomalaisen laivan
päällikkö

Vaalitoimitsijan määrääminen
laivaäänestystä varten

17 §2
mom.

Hyvissä ajoin

Oikeusministeriö

Tiedottaminen yleisistä ennak
koäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä

49 §3
mom.

5 Vaalilain mukainen viimeinen ajankohta olisi perjantai 22.2.2019, mutta oikeusministeriön kirjeestä 1.10.2018
VN/4971/2018 ilmenevästä syystä (jokaiselle äänioikeutetulle postitettavaan ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeu
tetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista osoitteineen ja aukioloaikoineen) johtuen ilmoituk
set tulee tehdä viimeistään 25.1.2019.
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Perjantai 22.2.2019 klo 24

51.

Maistraatit

Äänioikeusrekisterin tietojen
määräytyminen

18 § 2 ja 3
mom.

Maanantai 25.2.2019
viimeistään

48.

Vaalipiirilautakunta

Päätös ehdokashakemusten
vastaanottojärjestelyistä

34 §

Päätöksestä on laadittava kuu
lutus, joka on annettava tie
doksi puolueiden ilmoittamille
vaaliasiamiehille, pantava näh
täville vaalipiirilautakunnan kokoushuoneistossa ja julkaistava
virallisessa lehdessä
Maanantai 25.2.2019
viimeistään

48.

Oikeusministeriö

Puoluerekisteriin merkittyjen
puolueiden ja niiden nimenkir
joittajien ilmoittaminen vaalipiirilautakunnille

32 §

Maanantai 25.2.2019
viimeistään

48.

Puolue

Vaaliasiamiehen ja hänen vara
miehensä ilmoittaminen vaalipiirilautakunnalle

120 §4
mom.

Keskiviikko 27.2.2019
viimeistään

46.

Väestörekisterikeskus

Äänioikeusrekisterin perustami
nen

18 §1
mom.

Maanantai 4.3.2019

41.

Maistraatit

Äänioikeusrekisterin nähtävänäpidon aloittaminen maist
raateissa ja mahdollisissa
muissa Väestörekisterikeskuk
sen määräämissä paikoissa

23 § 1
mom.

Tiistai 5.3.2019 ennen
kello 16

40.

Vaaliasiamies

Ehdokashakemus sekä ilmoitus
vaaliliitosta ja ilmoitus yhteislis
tasta annettava vaalipiirilautakunnalle

121 §,
123 § ja
125 § 1
mom.

Maanantai 11.3.2019

34.

Vaalipiirilautakunta

Ehdokashakemusten tarkasta
minen ja mahdolliset huomau
tukset vaaliasiamiehille

36 §

Puolueiden, yhteislistojen ja va
litsijayhdistysten keskinäisen
järjestyksen määrääminen eh
dokaslistojen yhdistelmää var
ten

37 §

11(23)

Keskiviikko 13.3.2019 ennen
kello 16

32.

Vaaliasiamies

Ehdokashakemuksen ja siihen
liitettyjen asiakirjojen oikaisemi
nen ja täydentäminen tarvitta
essa

38 §

Keskiviikko 13.3.2019 kello
16 jälkeen

32.

Vaalipiirilautakunta

Määräaikana saapuneiden ehdokashakemusten uudelleen kä
sitteleminen ja päätökset vaali
liittoja ja yhteislistoja koskevien
ilmoitusten johdosta

39 §

Torstai 14.3.2019 ennen
kello 12

31.

Vaaliasiamies

Puolueen tai valitsijayhdistyk
sen, jonka ilmoitusta vaaliliit
toon tai yhteislistaan liittymi
sestä ei ole hyväksytty, ehdo
kashakemuksen peruutus

40 §2
mom.

Torstai 14.3.2019 ennen eh
dokaslistojen yhdistelmän
laatimista

31.

Vaalipiirilautakunta

Ehdokashakemusten ratkaise
misen jälkeen tehtävät päätök
set ehdokkaan jättämisestä pois
ehdokaslistojen yhdistelmästä
tai ehdokashakemuksen peruu
tuksen johdosta

40 §

Torstai 14.3.2019 viimeis
tään klo 16 aloitettavassa
kokouksessa

31.

Vaalipiirilautakunta

Ehdokaslistojen yhdistelmän
laatiminen

41 §

Vaalipiirilautakunta

Ehdokaslistojen yhdistelmien ja
kelu

44 §

Ehdokaslistojen yhdistelmän
laatimisen jälkeen
Torstai 14.3.2019

31.

Vaalipiirilautakunta

Ehdokkaista ehdokaslistojen yh
distelmässä olevien tietojen
sekä lisäksi iän vaalipäivänä ja
henkilötunnuksen merkitsemi
nen valtakunnalliseen ehdokasrekisteriin

43 §2
mom.

Torstai 14.3.2019
aikaisintaan

31.

Kirjeitse äänestävä

Kirjeitse äänestäminen alkaa

66 d § 1
mom.

Ehdokas

Vapaaehtoisen ennakkoilmoi
tuksen toimittaminen Valtionta
louden tarkastusvirastolle vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan
kuluista

6

Väestörekisterikeskus

llmoituskorttien lähettäminen
niille äänioikeutetuille, joiden
osoite on tiedossa

21 §4
mom.

Ehdokaslistojen laatimisen
jälkeen

Torstai 21.3.2019
viimeistään

24.

6 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 11 §

12(23)

Keskiviikko 27.3.2019

18.

Vaalitoimitsija

Ennakkoäänestys voidaan aloit
taa suomalaisessa laivassa

47 § 1
mom.

Perjantai 29.3.2019
ennen kello 16

16.

Äänioikeutettu tai
muu henkilö

Äänioikeusrekisteriä koskevan
oikaisuvaatimuksen tekeminen
maistraatille

24 § 1
mom.

Maanantai 1.4.2019
viimeistään

13.

Maistraatti

Oikaisuvaatimuksen ratkaisemi
nen

25 § 1
mom.

Maistraatti

Oikaisuvaatimukseen annetun
päätöksen antaminen tiedoksi
asianosaisille ja, jos päätös sisäl
tää sen, että henkilö otetaan ää
nioikeusrekisteriin, ilmoituskortin lähettäminen

25 §2
mom.

Viipymättä maistraatin pää
töksen jälkeen

Tiistai 2.4.2019

12.

Maistraatti

Oikaisuvaatimuksen ratkaisusta
mahdollisesti aiheutuvat muu
tokset äänioikeusrekisteriin

25 §1
mom.

Tiistai 2.4.2019

12.

Väestörekisterikes
kus/maistraatti

Väestörekisterikeskuksen tai
maistraatin itseoikaisuna teke
män päätöksen johdosta äänioi
keusrekisteristä oikeudettomasti poisjääneen henkilön li
sääminen äänioikeusrekisteriin,
tai rekisteriin oikeudettomasti
otetun henkilön merkitseminen
siihen äänioikeutta vailla ole
vaksi, taikka rekisterissä olevan
virheellisen merkinnän korjaa
minen

26 § 1
mom.

Viipymättä

Väestörekisterikeskus/
maistraatti

Väestörekisterikeskuksen tai
maistraatin itseoikaisuna teh
dyn päätöksen toimittaminen
tiedoksi asianosaiselle ja ilmoituskortin lähettäminen

26 §2
mom. ja
25 §2
mom.
26 §3
mom.

Viimeistään seitsemäntenä
päivänä siitä päivästä, jona
asianosainen on saanut pää
töksen tiedoksi tai päätös on
julkaistu virallisessa lehdessä

Oikaisuvaatimuksen
tekijä

Valitus hallinto-oikeudelle
maistraatin päätöksestä, jolla
oikaisuvaatimus on hylätty tai
jätetty tutkimatta, ja valitus Vä
estörekisterikeskuksen tai
maistraatin päätöksestä, jolla
henkilö on 26 §:n 2 momentin
nojalla on merkitty äänioikeusrekisteriin äänioikeutta vailla
olevaksi

27 § 1
mom.

13(23)

Tiistai 2.4.2019 klo 12 lukien

12.

Väestörekisterikeskus

Äänioikeusrekisteri on lainvoi
mainen

28 §1
mom.

Tiistai 2.4.2019
ennen kello 16
viimeistään

12.

Äänioikeutettu, joka
haluaa kotiäänestyksen

Ilmoittautuminen kunnan kes
kusvaalilautakunnalle

55 §

Keskiviikko 3.4.2019

11.

Vaalitoimitsijat, vaalitoimikunta

Ennakkoäänestyksen aloittami
nen kotimaassa ja Suomen
edustustoissa sekä kotiäänestyksen aloittaminen

47 §1
mom.

Lauantai 6.4.2019

8.

Vaalitoimitsijat

Ennakkoäänestyksen lopettami
nen ulkomailla

47 § 1
mom.

Tiistai 9.4.2019

5.

Vaalitoimitsijat, vaalitoimikunta

Ennakkoäänestyksen lopettaminen kotimaassa ja kotiäänestyksen lopettaminen

47 §1
mom.

Keskiviikko 10.4.2019
kello 18 alkaen7

4.

Oikeusministeriö

Vaaliluettelojen tulostaminen
äänioikeusrekisteristä äänestysalueittain ja niiden toimittami
nen kuntien keskusvaalilauta
kunnille

71 §1
mom.

Perjantai 12.4.2019
ennen klo 19

2.

Kirjeitse äänestävä

Kirjeäänestysasiakirjojen oltava
perillä asianomaisen kunnan
keskusvaalilautakunnassa

66 e § 3
mom.

Perjantai 12.4.2019
kello 19

2.

Keskusvaalilautakunta

Ennakkoäänestysasiakirjojen
tarkastaminen siten, että per
jantaina 12.4.2019 ennen kello
19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsitellä

63 § 1
mom.

Kirjeäänestysasiakirjojen tarkas
taminen siten, että perjantaina
12.4.2019 ennen klo 19 saapu
neet kirjeäänestysasiakirjat eh
ditään käsitellä

66 g § 1
mom.

Kirjeäänestyksessä annettujen
äänestyslippujen uudelleen lei
maaminen ja kuorittaminen

66 g § 3
mom.

Kirjeäänestysasiakirjojen tar
kastamisen jälkeen

Keskusvaalilautakunta

7 Tulostamisen valmistelujen vuoksi äänioikeusrekisteri suljetaan käyttäjiltä tuntia ennen vaalilain 71 § 1 momentissa
säädettyä määräaikaa.

14(23)

Lauantai 13.4.2019
viimeistään

1.

Ehdokas

Vapaaehtoisen ennakkoilmoi
tuksen toimittaminen Valtionta
louden tarkastusvirastolle vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan
kuluista

8

Sunnuntai 14.4.2019
kello 9-20

VP

Vaalilautakunta

Vaalipäivän äänestys

68 §,
107 § 1
mom. ja
189 § 1
mom.

Sunnuntai 14.4.2019
aikaisintaan kello 15 tai eri
tyisestä syystä kello 12

VP

Vaalipiirilautakunta

Ennakkoäänten (ja kirjeäänten)
laskeminen

86 § 1
mom.

Sunnuntai 14.4.2019
kello 20 jälkeen

VP

Vaalilautakunta

Alustava ääntenlaskenta

78 §

Maanantai 15.4.2019
viimeistään kello 12

1.

Vaalipiirilautakunta

Vaalipäivänä annettujen äänten
tarkastuslaskenta

87 §1
mom.

Keskiviikko 17.4.2019
viimeistään kello 18 aloitet
tavassa kokouksessa

3.

Vaalipiirilautakunta

Vaalien tuloksen vahvistaminen
ja julkaiseminen, valtakirjojen
laatiminen ja toimittaminen
eduskuntaan annettavaksi vali
tuille sekä tiedottaminen vaa
lien tuloksesta

94 §

Sunnuntai 28.4.2019
viimeistään

Ehdokas

Ehdokkaan vaalirahoituksella
katettavien eduskuntavaalien
vaalikampanjan toteuttamiskulujen aiheutuminen päättyy

9

Sunnuntai 28.4.2019
viimeistään

Puolue

Eduskuntavaalien kampanja
apa päättyy

10

Vaalien tuloksen tultua lain
voimaiseksi

Oikeusministeriö

Arkistotulosteiden ottaminen
äänioikeusrekisteristä

29 §3
mom.

Arkistotulosteiden ottamisen
jälkeen

Väestörekisterikeskus

Äänioikeusrekisterissä olevien
tietojen hävittäminen

29 §3
mom.

Maanantai 17.6.2019 vii
meistään

Kansanedustaja ja va
raedustaja

Vaalirahoitusilmoituksen teke
minen Valtiontalouden tarkas
tusvirastolle

11

8 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 11 §.
9 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 2 § 1 mom.
10 Puoluelaki 8 § 3 mom.
11 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 5 ja 8 §.

15(23)

Viimeistään 31.12.2019 ja
vaalikauden kaikkina vuosina
tarvittaessa

12 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 11 a §.

Kansanedustaja ja varaedustaja (tarvittaessa)

Jälki-ilmoituksen toimittaminen
vaalirahoituksesta Valtiontalouden tarkastusvirastolle

12

16(23)

Eräitä maaraaikoja
vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa
Vaalipäivä 26.5.2019

13

Toimija

Toimenpide

Vaalilaki

Kesä 2017

Valtuusto

Kunnan keskusvaalilautakunnan
asettaminen

13 § 1 ja 3
mom.

Huhtikuu 2018

Valtuusto

Äänestysaluejaon muuttaminen
tarvittaessa ja muutoksesta
ilmoittaminen maistraatille

8 § 1 ja 2
mom.

Keskiviikko 26.11.2018
aikaisintaan

Europarlamenttivaalien
ehdokas

Vaalirahoituksella katettavien
vaalikampanjan toteutumiskulujen aiheutuminen voi alkaa

14

Keskiviikko 26.11.2018

Puolue europarlamenttivaaleissa

Europarlamenttivaalien kampanja-aika alkaa

15

Hyvissä ajoin

Valtioneuvosto

Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustus
toista ja niiden toimipaikoista

9§1
mom.
2) kohta

Hyvissä ajoin

Kunnanhallitus

Kunnassa olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista päättä
minen

9§1
mom.
1) kohta

Hyvissä ajoin

Kunnanhallitus

Ennakkoäänestyspaikkoina ole
vien sosiaalihuollon toimintayk
siköiden määrääminen

9§1
mom.
3) kohta

Hyvissä ajoin

Kunnanhallitus

Vaalipäivän äänestyspaikoista
päättäminen

9§3
mom.

Hyvissä ajoin

Kunnanhallitus

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen

15 §

Tiistai 26.2.2019
aikaisintaan

Äänioikeutettu

Kirjeäänestysasiakirjojen tilaa
minen alkaa

66 c§

Viipymättä kirjeäänestysasiakirjatilauksen
vastaanoton jälkeen

Oikeusministeriö

Kirjeäänestysasiakirjojen lähet
täminen asiakirjat tilanneille

66c §4
mom.

Ajankohta

13 Järjestysnumero osoittaa, monentenako päivänä ennen tai jälkeen vaalipäivän toimenpide vaalilain (714/1998) mu
kaan on suoritettava.
14 Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) 2 § 1 mom.
15 Puoluelaki (10/1969) 8 § 3 mom.

17(23)

Hyvissä ajoin

Väestörekisterikeskus

Tiedottaminen äänioikeuden
edellytykset täyttäville EU:n
muun jäsenvaltion kansalaisille
äänioikeudesta ja vaalikelpoi
suudesta europarlamenttivaa
leissa

22 §

Euroopan unionin muun
jäsenvaltion kansalainen

Ilmoitus maistraatille siitä, että
haluaa käyttää äänioikeuttaan
europarlamenttivaaleissa Suo
messa tai aikaisemmin tehdyn
ilmoituksen peruutus

18 §5
mom.

Viipymättä 7.3.2019 jäl
keen

Väestörekisterikeskus

Ilmoitus Euroopan unionin
muun jäsenvaltion viranomai
selle niistä kyseisen jäsenvaltion
äänioikeutetuista kansalaisista,
jotka ovat ilmoittaneet halua
vansa käyttää äänioikeuttaan
Suomessa

162 §

Perjantai 8.3.2019 klo
12 viimeistään

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunnan yhteys
tietojen ilmoittaminen Väestö
rekisterikeskukselle vaalitieto
järjestelmässä

13 §4
mom.

Kunnanhallitus/Keskus
vaalilautakunta

Kunnan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän ää
nestyspaikkojen tietojen ilmoit
taminen Väestörekisterikeskuk
selle vaalitietojärjestelmässä

9§4
mom.

Hyvissä ajoin

Keskusvaalilautakunta

Vaalitoimitsijoiden määräämi
nen kotimaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan ja kotiäänestykseen

17 § 2
mom.

Hyvissä ajoin

Suomen edustuston pääl
likkö

Vaalitoimitsijan määrääminen
ulkomailla olevaan yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan

17 §2
mom.

Hyvissä ajoin

Suomalaisen laivan pääl
likkö

Vaalitoimitsijan määrääminen
laivaäänestykseen

17 §2
mom.

Hyvissä ajoin

Oikeusministeriö

Tiedottaminen yleisistä ennak
koäänestyspaikoista ja äänestysajoista niissä

49 §3
mom.

Torstai 7.3.2019 ennen
klo 16 viimeistään

Perjantai 8.3.2019 klo
12 viimeistään

80.

16

16 Vaalilain mukainen viimeinen ajankohta olisi perjantai 5.4.2019, mutta oikeusministeriön kirjeestä 1.10.2018
VN/4971/2018 ilmenevästä syystä (jokaiselle äänioikeutetulle postitettavaan ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeu
tetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista osoitteineen ja aukioloaikoineen) johtuen ilmoituk
set tulee tehdä viimeistään 8.3.2019.

18(23)

Hyvissä ajoin

Keskusvaalilautakunta

Tiedottaminen kunnan alueella
olevista ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestys
paikoista

49 § 1 ja
67 §3
mom.

Perjantai 5.4.2019 klo
24

51.

Maistraatit

Äänioikeusrekisterin tietojen
määräytyminen

18 § 2 ja
3 mom.
sekä 19 §
2 mom.

Maanantai 8.4.2019
viimeistään

48.

Oikeusministeriö

Puolueiden ja niiden nimenkir
joittajien ilmoittaminen europarlamenttivaalien osalta Hel
singin vaalipiirilautakunnalle

32 § ja 31
§

Maanantai 8.4.2019
viimeistään

48.

Helsingin vaalipiirilautakunta

Määräys ehdokashakemusten
vastaanottomenettelystä ja
kuulutus siitä

34 §

Maanantai 8.4.2019

48.

Puolue

Ilmoitus puolueen vaaliasiamiehestä ja hänen varamiehestään
(nimi, henkilötunnus ja yhteys
tiedot) Helsingin vaalipiirilauta
kunnalle

170 §4
mom.

Keskiviikko 10.4.2019
viimeistään

46.

Väestörekisterikeskus

Äänioikeusrekisterin perustami
nen

18 § 1
mom. ja
19 §2
mom.

Maanantai 15.4.2019

41.

Maistraatit

Äänioikeusrekisterin nähtävilläpidon aloittaminen maistraa
teissa ja muissa Väestörekisterikeskuksen määräämissä pai
koissa

23 § 1
mom.

Torstai 18.4.2019 ennen
klo 16 viimeistään

40.

Vaaliasiamies

Ehdokashakemus sekä ilmoitus
vaaliliitosta ja ilmoitus yhteislis
tasta annettava Helsingin vaali
piirilautakunnalle17

171,
171a, 173
ja 175 §

Viipymättä

Helsingin vaalipiirilautakunta

Ilmoitus Väestörekisterikeskuk
selle EU:n muun jäsenvaltion
kansalaista koskevasta ehdokashakemuksesta

177 §

Viipymättä

Väestörekisterikeskus

Ilmoitus EU:n muun jäsenvaltion
kansalaista koskevasta ehdo-

177 §

17 Hallituksen esitys (HE 162/2018 vp.)

19(23)

kashakemuksesta tämän koti
valtion asianomaiselle viran
omaiselle
Viipymättä

Väestörekisterikeskus

Ilmoitus Helsingin vaalipiirilautakunnalle Suomessa vaalikel
poisen henkilön asettumisesta
ehdokkaaksi Euroopan unionin
muussa jäsenvaltiossa samoissa
vaaleissa

176 §

Viiden työpäivän kulu
essa pyynnöstä

Väestörekisterikeskus

Muussa EU:n jäsenvaltiossa eh
dokkaaksi asetetun Suomen
kansalaisen vaalikelpoisuutta
koskevien tietojen toimittami
nen muun jäsenvaltion viran
omaiselle

177a §18

Helsingin vaalipiirilautakunta

Ehdokashakemusten tarkasta
minen ja mahdolliset huomau
tukset vaaliasiamiehille

35-37 §
sekä 189
§ 2 mom.

Tiistai 23.4.2019

33.

Puolueiden, yhteislistojen ja va
litsijayhdistysten keskinäisen
järjestyksen määrääminen eh
dokaslistojen yhdistelmää var
ten
Keskiviikko 24.4.2019
ennen klo 16

32.

Vaaliasiamies

Tarvittaessa oikaisut ja täyden
nykset ehdokashakemuksiin ja
niihin liitettyihin asiakirjoihin

38 §

Keskiviikko 24.4.2019

32.

Helsingin vaalipiirilautakunta

Määräaikana saapuneiden eh
dokashakemusten uudelleen kä
sitteleminen ja päätökset ehdo
kashakemusten johdosta

39 §

Torstai 25.4.2019 ennen
klo 12

31.

Vaaliasiamies

Sellaisen puolueen tai valitsi
jayhdistyksen ehdokashakemuksen peruutus, jonka ilmoitusta
vaaliliittoon tai yhteislistaan ei
ole hyväksytty

40 §2

Torstai 25.4.2019 ennen
ehdokaslistojen yhdis
telmän laatimista

31.

Helsingin vaalipiirilautakunta

Mahdollinen ehdokashakemus
ten ratkaisemisen jälkeen teh
tävä päätös siitä, että ehdokas
ta ei oteta ehdokaslistojen yh
distelmään

40 §

HE 162/2018 vp.

20(23)

Torstai 25.4.2019

31.

Ehdokaslistojen yhdis
telmän laatimisen jäl
keen

Helsingin vaalipiirilautakunta

Europarlamenttivaalien ehdo
kaslistojen yhdistelmän laatimi
nen

41 §

Helsingin vaalipiirilautakunta

Ehdokaslistojen yhdistelmän ja
kelu

44 §

Torstai 25.4.2019

31.

Helsingin vaalipiirilautakunta

Ehdokastietojen merkitseminen
valtakunnalliseen ehdokasrekis
teriin

43 § 2
mom.

Torstai 25.4.2019

31.

Kirjeitse äänestävä

Kirjeitse äänestäminen alkaa

66 d § 1
mom.

Torstai 25.4.2019 aikai
sintaan ehdokaslistojen
yhdistelmän laatimisen
jälkeen

31.

Ehdokas

Vapaaehtoinen ennakkoilmoitus
vaalirahoituksesta Valtiontalou
den tarkastusvirastolle

19

Torstai 2.5.2019
viimeistään

24.

Väestörekisterikeskus

llmoituskorttien lähettäminen
niille äänioikeutetuille, joiden
osoite on tiedossa

21 §4
mom.

Europarlamenttivaaleissa kort
tia ei kuitenkaan lähetetä sellai
selle äänioikeusrekisteriin ote
tulle, jonka Väestörekisterikes
kus merkitsee äänioikeusrekis
terissä äänioikeutta vailla ole
vaksi

21 §4
mom. ja
26 §5
mom.

Keskiviikko 8.5.2019

18.

Vaalitoimitsija

Ennakkoäänestys voidaan aloit
taa suomalaisessa laivassa

47 § 1
mom.

Perjantai 10.5.2019 en
nen klo 16 viimeistään

16.

Äänioikeutettu tai muu
henkilö

Äänioikeusrekisteriä koskevan
oikaisuvaatimuksen tekeminen
maistraatille

24 § 1
mom.

Maanantai 13.5.2019

13.

Maistraatti

Oikaisuvaatimuksen ratkaisemi
nen

25 § 1
mom.

Maistraatti

Oikaisuvaatimukseen annetun
päätöksen antaminen tiedoksi
asianosaisille ja, jos päätös sisäl
tää sen, että henkilö otetaan ää
nioikeusrekisteriin, ilmoituskortin lähettäminen

25 §2
mom.

Viipymättä maistraatin
päätöksen jälkeen

19 Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 11 § 1 mom.

21(23)

Tiistai 14.5.2019 ennen
klo 12 viimeistään

12.

Maistraatti

Oikaisuvaatimuksen ratkaisusta
mahdollisesti aiheutuvat muu
tokset äänioikeusrekisteriin

25 § 1
mom.

Tiistai 14.5.2019 ennen
klo 12 viimeistään

12.

Väestörekisterikeskus/
maistraatti

Mahdollinen itseoikaisuja siitä
johtuva merkintä äänioikeusre
kisteriin

26 §1
mom. ja 5
mom.

Viipymättä

Väestörekisterikeskus/
maistraatti

Väestörekisterikeskuksen tai
maistraatin itseoikaisuna teh
dyn päätöksen toimittaminen
tiedoksi asianosaiselle
ja ilmoituskortin lähettäminen

26 §2
mom. ja
25 §2
mom.
26 §3
mom.

Viimeistään 7. päivänä
tiedoksisaannista tai
siitä päivästä, jolloin
päätös on julkaistu viral
lisessa lehdessä

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Valitus hallinto-oikeudelle
maistraatin päätöksestä, jolla
oikaisuvaatimus on hylätty tai
jätetty tutkimatta ja valitus Vä
estörekisterikeskuksen tai
maistraatin päätöksestä, jolla
henkilö on 26 §:n nojalla mer
kitty äänioikeusrekisteriin ääni
oikeutta vailla olevaksi

27 § 1
mom.

Tiistai 14.5.2019
klo 12 lukien

12.

Väestörekisterikeskus

Äänioikeusrekisteri on lainvoi
mainen

28 § 1
mom.

Tiistai 14.5.2019
ennen klo 16 viimeis
tään

12.

Äänioikeutettu, joka haluaa äänestää kotiäänestyksessä

Ilmoittautuminen kunnan kes
kusvaalilautakunnalle

55 § 1
mom.

Keskiviikko 15.5.2019

11.

Vaalitoimitsijat, vaalitoimikunta

Ennakkoäänestyksen aloittami
nen kotimaassa ja Suomen
edustustoissa sekä kotiäänestyksen alkaminen

47 § 1
mom.

Lauantai 18.5.2019

8.

Vaalitoimitsijat

Ennakkoäänestyksen lopettami
nen ulkomailla

47 §1
mom.

Tiistai 21.5.2019

5.

Vaalitoimitsijat, vaalitoimikunta

Ennakkoäänestyksen lopettaminen kotimaassa ja kotiäänestyksen lopettaminen

47 § 1
mom.

Keskiviikko 22.5.2019
klo 18 alkaen20

4.

Oikeusministeriö

Vaaliluetteloiden tulostaminen
äänioikeusrekisteristä äänestysalueittain ja niiden toimittami
nen keskusvaalilautakunnille

71 §1
mom.

20 Tulostamisen valmistelujen vuoksi äänioikeusrekisteri suljetaan käyttäjiltä tuntia ennen vaalilain 71 § 1 momentissa
säädettyä määräaikaa.

22(23)

Perjantai 24.5.2019
ennen klo 19

2.

Kirjeitse äänestävä

Kirjeäänestysasiakirjojen oltava
perillä asianomaisen kunnan
keskusvaalilautakunnassa

66 e § 3
mom.

Perjantai 24.5.2019
klo 19

2.

Keskusvaalilautakunta

Ennakkoäänestysasiakirjojen
tarkastaminen siten, että ennen
kello 19 saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat ehditään käsi
tellä

63 § 1
mom.

Kirjeäänestysasiakirjojen tarkas
taminen siten, että perjantaina
24.5.2019 ennen klo 19 saapu
neet kirjeäänestysasiakirjat eh
ditään käsitellä

66 g § 1
mom.

Keskusvaalilautakunta

Kirjeäänestyksessä annettujen
äänestyslippujen leimaaminen
ja uudelleen kuorittaminen

66 g § 3
mom.

Kirjeäänestysasiakirjojen tarkastamisen jäl
keen
Lauantai 25.5.2019

1.

Ehdokas

Vapaaehtoisen ennakkoilmoi
tuksen toimittaminen Valtionta
louden tarkastusvirastolle vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan
kuluista

21

Sunnuntai 26.5.2019
klo 9-20

VP

Vaalilautakunta

Vaalipäivän äänestys

68 §22

Sunnuntai 26.5.2019
aikaisintaan klo 15 tai
erityisestä syystä aikai
sintaan kello 12

VP

Vaalipiirilautakunta

Ennakkoäänten (ja kirjeäänten)
laskeminen

86 § 1
mom.

Sunnuntai 26.5.2019
klo 20 jälkeen

VP

Vaalilautakunta

Alustava ääntenlaskenta

78 §

Maanantai 27.5.2019
viimeistään klo 12

1.

Vaalipiirilautakunta

Vaalipäivänä annettujen äänten
tarkastuslaskenta

87 § 1
mom.

Keskiviikko 29.5.2019
klo 18 aloitettavassa ko
kouksessa

3.

Vaalipiirilautakunta

Europarlamenttivaalien tulok
sen vahvistaminen ja äänimää
rien sekä äänten ilmoittaminen
viipymättä Helsingin vaalipiirilautakunnalle

178 §

Helsingin vaalipiirilauta
kunta

Europarlamenttivaalien koko
maan tuloksen vahvistaminen,

179, 181
ja 182 §

Keskiviikko 29.5.2019
viipymättä em. ilmoi
tuksen jälkeen

21 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 11 §.
22 Lisäksi maakuntauudistuksen voimaanpanolaki 12 § (eduskunnan käsittelyssä)

23(23)

tuloksen ilmoittamisen oikeus
ministeriölle, tuloksen kuulutta
minen ja valtakirjan toimittami
nen valituille
14 päivän kuluessa siitä,
kun vaalien tulos on jul
kaistu

Muutoksenhakija

Valitus Helsingin hallinto-oikeu
delle Helsingin vaalipiirilautakunnan päätöksestä, jolla europarlamenttivaalien tulos on vah
vistettu

100-102
§

Sunnuntai 9.6.2019

Ehdokas

Ehdokkaan vaalirahoituksella
katettavien vaalien vaalikam
panjan toteuttamiskulujen ai
heutuminen päättyy

23

Sunnuntai 9.6.2019

Puolue

Vaalien kampanja-aika päättyy

24

Vaalien tuloksen tultua
lainvoimaiseksi

Oikeusministeriö

Arkistotulosteiden ottaminen
äänioikeusrekisteristä

29 §3
mom.

Arkistotulosteiden otta
misen jälkeen

Väestörekisterikeskus

Äänioikeusrekisterissä olevien
tietojen hävittäminen

29 §3
mom.

Kahden kuukauden ku
luessa vaalien tuloksen
vahvistamisesta (maa
nantaina 29.7.2019 vii
meistään)

Euroopan parlamentin jä
seneksi valittu ja varajä
seneksi vaalien tulosta
vahvistettaessa määrätty

Ilmoitus vaalirahoituksesta valti
ontalouden tarkastusvirastolle

25

Viimeistään 31.12.2019
ja vaalikauden kaikkina
vuosina tarvittaessa

Euroopan parlamentin jä
sen ja varajäsen (tarvitta
essa)

Jälki-ilmoituksen toimittaminen
vaalirahoituksesta Valtiontalou
den tarkastusvirastolle

26

23
24
25
26

L ehdokkaan vaalirahoituksesta 2 § 1 mom.
Puoluelaki 8 § 3 mom.
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta 5 ja 8 §.
L ehdokkaan vaalirahoituksesta 11 a §.

