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Ensimmäiset maakuntavaalit

- Maakuntavaalien valmistelu käynnissä: vaalitietojärjestelmään on 
tehty uuden vaalityypin aiheuttamat muutokset, vaaliohjeita 
valmistellaan ja yhteistyökumppaneita tavataan.

- Hallituksen 5.7.2017 tekemän linjauksen mukaan maakuntavaalien 
vaalipäivä on 28.10.2018.

- Hallitus on lisäksi 5.7.2017 linjannut, että esityksen mukaisen 
lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2018.

- Ensimmäisiä maakuntavaaleja koskevia muutoksia on valmisteltu 
vastinemenettelyssä eduskunnan  valiokuntien ja ministeriöiden 
yhteistyönä.
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Ensimmäiset maakuntavaalit

• Kunta määrää ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat, kuten 
muissakin vaaleissa (valmisteluja jo kevään aikana).

• Äänestyslippujen alustava laskenta toteutetaan vaalilautakunnissa. 
Tarkastuslaskennasta vastaa kunnan keskusvaalilautakunta.

• Keskusvaalilautakunta ilmoittaa vahvistamansa äänimäärät asianomaiselle 
maakuntavaalilautakunnalle, joka vahvistaa maakuntavaalien tuloksen.



Maakuntavaalilautakunnan asettaminen
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Nykyinen maakunnan liiton hallitus asettaa mahdollisimman pian 
lainsäädännön tultua voimaan maakuntavaalilautakunnan. 

Edustettava edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita 
äänestäjäryhmiä.

Hyvissä ajoin?
- suhteessa ehdokasasetteluun
- maakuntavaalilautakunnan järjestäytyminen ja kouluttautuminen 



Maakuntavaalilautakunnan tehtävät

- Ehdokasasettelu

- Ehdokashakemukset tulisi toimittaa maakuntavaali-
lautakunnalle viimeistään 40. päivänä ennen vaalipäivää eli viimeistään 
tiistaina 18.9.2018 ennen kello 16. Maakuntavaalilautakunta laatisi 
ehdokaslistojen yhdistelmän 31. päivänä ennen vaalipäivää eli torstaina 
27.9. 

- Ehdokasasettelussa keskeisiä selvitettäviä kysymyksiä: 
vaalikelpoisuuden  tarkastaminen, ehdokkaiden arvo, ammatti tai 
toimi, valitsijayhdistykset…

- Tuloksen vahvistaminen
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Tuloksen vahvistaminen

• Maakuntavaalilautakunta vahvistaa maakuntavaalien tuloksen keskiviikkona 
31.10.2018 viimeistään klo 18 aloitettavassa kokouksessa

• Jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret, niiden keskinäinen järjestys 
ratkaistaan arpomalla (kaikki tasatulokset on  käsiteltävä)

• Maakuntavaalilautakunta vahvistaa

• Ne äänimäärät ja vertausluvut, jotka kukin ehdokas on saanut

• Arvontojen tulokset

• Mitättömien äänten määrän

• Äänten kokonaismäärän (hyväksytyt äänet yhteensä + mitättömät äänet)

• Maakuntavaalilautakunnan pöytäkirjaan merkitään vahvistetut äänimäärät ja 
vertausluvut sekä kunkin valtuutetuksi ja varavaltuutetuksi valitun nimi sekä 
ehdokaslistojen yhdistelmän mukaiset arvo, ammatti tai toimi.



Oikeusministeriön antama ohjeistus ja koulutus

- Kunnille lähetetään kirje maakuntavaaleihin varautumisesta huhtikuussa.

- Maakunnille lähetetään kirje maakuntavaalilautakuntien asettamisesta 
toukokuussa.

- Maakuntavaalilautakuntien koulutus järjestetään elokuun lopussa ja 
keskusvaalilautakunnille syyskuun alussa.

- Jokaiselle vaaliviranomaiselle laaditaan maakuntavaaleja koskeva ohjekirja.
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Kiitokset!

Kysyttävää?
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Heini Huotarinen
Neuvotteleva virkamies
Oikeusministeriö
Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden 
yksikkö
Puh. 02951 50127, heini.huotarinen@om.fi


