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VALTIONEUVOSTON ASETUS ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKOISTA ULKOMAILLA JA
AHVENANMAAN MAAKUNNASSA VUODEN 2021 KUNTAVAALEISSA
Ennakkoäänestys vuoden 2021 kuntavaaleissa toimitetaan vaalilain 47 §:n nojalla kotimaassa 7.–
13.4.2021 ja ulkomailla 7.–10.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso edustustoissa tai niiden toimipaikoissa voi, sen mukaan kuin asetuksella säädetään, olla lyhyempi. Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo 31.3.2021.
Ennakkoäänestyspaikkoina olevat Suomen edustustot ja niiden toimipaikat
Ennakkoäänestyspaikkoja ulkomailla ovat vaalilain (714/1998) 9 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella säädettävät Suomen edustustot ja niiden toimipaikat sekä suomalaiset laivat ulkomailla. Ennakkoäänestyspaikkana olevassa edustustossa saa vaalilain 46 §:n mukaan äänestää ennakolta jokainen äänioikeutettu, mutta suomalaisessa laivassa vain laivan henkilökuntaan kuuluva.
Ennakkoäänestys ehdotetaan järjestettäväksi yhteensä 108 edustustossa tai edustuston toimipaikassa
75 eri valtiossa, mukaan lukien kriisinhallintatehtävissä olevien henkilöiden tarpeisiin soveltuvat
paikat Libanonissa ja Irakin Kurdistanissa. Asetusehdotuksessa ennakkoäänestyspaikat ja ajat niissä
ovat ulkoministeriön ehdotuksen mukaiset. Edellisissä, vuoden 2017 kuntavaaleissa oli 125 ennakkoäänestyspaikkaa 78 valtiossa. Joissakin ennakkoäänestyspaikoissa ennakkoäänestys järjestettäisiin kaikkina neljänä ennakkoäänestyksen ajanjakson päivänä, mutta useassa paikassa ajanjakso
olisi lyhyempi.
Ulkoministeriön ehdotus perustuu edustustojen tietoihin ja kokemuksiin aiemmista vastaavista vaaleista sekä tämänhetkisiin arvioihin äänioikeutettujen määristä edustustojen toimialueilla kyseisenä
ennakkoäänestysajanjaksona. Vallitseva koronapandemia on myös osin aiheuttanut sen, että erityisesti sellaisia äänestyspaikkoja on karsittu, jotka edellyttäisivät erityisjärjestelyitä, kuten matkustamista toiselle paikkakunnalle äänestyksen järjestämiseksi. Yleinen terveysturvallisuus ja matkustusrajoitukset ovat siten osaltaan vaikuttaneet ehdotettujen äänestyspaikkojen määrään.
Mainittakoon vielä, että vaalilain 66 a §:n mukaan kuntavaalien aikaan ulkomailla asuva tai oleskeleva äänioikeutettu voi vaihtoehtoisesti äänestää myös kirjeitse.
Ennakkoäänestyspaikka Ahvenanmaan maakunnassa
Vaalilain 9 §:n 1 momentin toisen kohdan mukaan kuntavaalien yleisistä ennakkoäänestyspaikoista
Ahvenanmaan maakunnassa säädetään valtioneuvoston asetuksella. Hallituksen esityksessä HE
105/2007 vp esitetyllä tavalla oikeusministeriö on sopinut ennakkoäänestyksen järjestämisen yksityiskohdista Åland Post Ab:n kanssa siten, että Åland Post järjestää ennakkoäänestyksen Maarianhaminan postikonttorissa kuutena ennakkoäänestyksen ajanjakson päivänä (7.–10.4.2021 ja
12.4.2021).
Ahvenanmaan maakunnan kunnissa toimitetaan kuntavaalit (kommunalval) maakunnan oman lainsäädännön mukaisesti joka neljäs vuosi, seuraavan kerran lokakuussa 2023.

2
Voimaantulo
Valtioneuvoston asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 25.1.2021 ja olemaan voimassa 30.4.2021
saakka. Ehdotuksen taloudelliset vaikutukset on otettu huomioon vuoden 2021 talousarviossa.
Asetusehdotus on tarkastettu oikeusministeriön lainsäädännön kehittäminen ja laintarkastus –yksikössä.

