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Eräitä määräaikoja eduskuntavaaleissa 17.4.2011

Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki

Alkuvuosi 2009 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan 
asettaminen

13.1 ja
13.3 §

Huhtikuu 2010
viimeistään

Valtuusto Äänestysaluejaon muuttaminen 
tarvittaessa ja muutoksesta il-
moittaminen maistraatille

8.1 ja
8.2 §

17.10.2010
aikaisintaan

Ehdokas Ehdokkaan vaalirahoituksella ka-
tettavien eduskuntavaalien vaali-
kampanjan toteuttamiskulujen ai-
heutuminen alkaa

2

17.10.2010
aikaisintaan

Puolue Eduskuntavaalien kampanja-aika 
alkaa

3

Marraskuu 2010 Valtioneuvosto Kansanedustajien paikkojen jako 
vaalipiirien kesken [väestötieto-
järjestelmässä 31.10.2010 ole-
vien tietojen mukaan]

6 §

Hyvissä ajoin Aluehallintovirasto Vaalipiirilautakuntien asettami-
nen

11.1 ja
11.2 §

Hyvissä ajoin Valtioneuvosto Asetus eduskuntavaaleissa en-
nakkoäänestyspaikkoina olevista 
Suomen edustustoista ja niiden 
toimipaikoista

9.1 § 
2) kohta

Hyvissä ajoin Kunnanhallitus Kunnassa olevista yleisistä en-
nakkoäänestyspaikoista päättämi-
nen

9.1 § 
1) kohta

Hyvissä ajoin Kunnanhallitus Ennakkoäänestyspaikkoina ole-
vien sosiaalihuollon toimintayk-
siköiden määrääminen

9.1 § 
3) kohta

Hyvissä ajoin Kunnanhallitus Vaalipäivän äänestyspaikoista 
päättäminen

9.3 §

Hyvissä ajoin Kunnanhallitus Vaalilautakuntien ja vaalitoimi-
kuntien asettaminen

15 §

1 Järjestysnumero osoittaa, monentenako päivänä ennen tai jälkeen vaalipäivän toimenpide vaalilain (714/1998) mukaan 
on suoritettava.
2 L ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009) 2.1 §.
3 Puoluelaki (683/2010) 8.3 §.



Perjantai 21.1.2011
viimeistään

Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunnan yhteys-
tietojen ilmoittaminen Väestöre-
kisterikeskukselle vaalitietojär-
jestelmän kautta

13.4 §

Perjantai 21.1.2011
viimeistään4

Kunnanhallitus/
keskusvaalilautakunta

Kunnan yleisten ennakkoäänes-
tyspaikkojen tietojen ilmoittami-
nen Väestörekisterikeskukselle 
vaalitietojärjestelmän kautta

9.4 §

Perjantai 21.1.2011
viimeistään

Kunnanhallitus/
keskusvaalilautakunta

Kunnan vaalipäivän äänestys-
paikkojen tietojen ilmoittaminen 
Väestörekisterikeskukselle vaali-
tietojärjestelmän kautta

9.4 §

Hyvissä ajoin Keskusvaalilautakunta Tiedottaminen kunnan alueella 
olevista ennakkoäänestyspaikois-
ta ja vaalipäivän äänestyspaikois-
ta 

49.1 ja
67.3 §

Hyvissä ajoin Keskusvaalilautakunta Vaalitoimitsijoiden määrääminen 
kotimaan yleiseen ennakkoäänes-
tyspaikkaan

17.2 §

Hyvissä ajoin Suomen edustuston 
päällikkö

Vaalitoimitsijan määrääminen ul-
komailla olevaan yleiseen ennak-
koäänestyspaikkaan

17.2 §

Hyvissä ajoin Suomalaisen laivan 
päällikkö

Vaalitoimitsijan määrääminen 
laivaäänestystä varten

17.2 §

Hyvissä ajoin Oikeusministeriö Tiedottaminen yleisistä ennakko-
äänestyspaikoista ja äänestys-
ajoista niissä

49.3 §

Perjantai 25.2.2011
kello 24

51. Maistraatit Äänioikeusrekisterin tietojen 
määräytyminen

18.2 ja
18.3 §

Maanantai 28.2.2011
viimeistään

48. Vaalipiirilautakunta Päätös ehdokashakemusten vas-
taanottojärjestelyistä

Päätöksestä on laadittava kuulu-
tus, joka on annettava tiedoksi 
puolueiden ilmoittamille vaali-
asiamiehille, pantava nähtäville 
vaalipiirilautakunnan kokoushuo-
neistossa ja julkaistava virallises-
sa lehdessä

34 §

4 Vaalilain mukainen viimeinen ajankohta olisi perjantai 25.2.2011, mutta oikeusministeriön kirjeestä 28.8.2006 OM 
14/51/2006 ilmenevästä syystä (jokaiselle äänioikeutetulle postitettavaan ilmoituskorttiin liitetään luettelo äänioikeute-
tun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista osoitteineen ja aukioloaikoineen) johtuen ilmoituk-
set tulee tehdä viimeistään 14.1.2011.
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Maanantai 28.2.2011
viimeistään

48. Oikeusministeriö Puoluerekisteriin merkittyjen 
puolueiden ja niiden nimenkir-
joittajien ilmoittaminen vaalipii-
rilautakunnille

32 §

Maanantai 28.2.2011
viimeistään

48. Puolue Vaaliasiamiehen ja hänen vara-
miehensä ilmoittaminen vaalipii-
rilautakunnalle

120.4 §

Keskiviikko 2.3.2011
viimeistään

46. Väestörekisterikeskus Äänioikeusrekisterin perustami-
nen

18.1 §

Maanantai 7.3.2011 41. Maistraatit Äänioikeusrekisterin nähtävänä-
pidon aloittaminen maistraateissa 
ja mahdollisissa muissa Väestö-
rekisterikeskuksen määräämissä 
paikoissa

23.1 §

Tiistai 8.3.2011 ennen
kello 16

40. Vaaliasiamies Ehdokashakemus sekä ilmoitus 
vaaliliitosta ja ilmoitus yhteislis-
tasta annettava vaalipiirilauta-
kunnalle

121, 123 
ja
125.1 §

Maanantai 14.3.2011 34. Vaalipiirilautakunta Ehdokashakemusten tarkastami-
nen ja mahdolliset huomautukset 
vaaliasiamiehille

Puolueiden, yhteislistojen ja va-
litsijayhdistysten keskinäisen jär-
jestyksen määrääminen ehdokas-
listojen yhdistelmää varten 

36 §

37 §

Keskiviikko 16.3.2011 en-
nen kello 16

32. Vaaliasiamies Ehdokashakemuksen ja siihen lii-
tettyjen asiakirjojen oikaiseminen 
ja täydentäminen tarvittaessa

38 §

Keskiviikko 16.3.2011 kel-
lo 16 jälkeen

32. Vaalipiirilautakunta Määräaikana saapuneiden ehdo-
kashakemusten uudelleen käsitte-
leminen ja päätökset vaaliliittoja 
ja yhteislistoja koskevien ilmoi-
tusten johdosta

39 §

Torstai 17.3.2011 ennen
kello 12

31. Vaaliasiamies Puolueen tai valitsijayhdistyksen, 
jonka ilmoitusta vaaliliittoon tai 
yhteislistaan liittymisestä ei ole 
hyväksytty, ehdokashakemuksen 
peruutus

40.2 §

Torstai 17.3.2011 ennen 
ehdokaslistojen yhdistel-
män laatimista

31. Vaalipiirilautakunta Ehdokashakemusten ratkaisemi-
sen jälkeen tehtävät päätökset eh-
dokkaan jättämisestä pois ehdo-
kaslistojen yhdistelmästä tai eh-
dokashakemuksen peruutuksen 
johdosta

40 §
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Torstai 17.3.2011 31. Vaalipiirilautakunta Ehdokaslistojen yhdistelmän laa-
timinen

41 §

Torstai 17.3.2011 31. Vaalipiirilautakunta Ehdokkaista ehdokaslistojen yh-
distelmässä olevien tietojen sekä 
henkilötunnuksen merkitseminen 
valtakunnalliseen ehdokasrekiste-
riin

43.2 §

Ehdokaslistojen laatimisen 
jälkeen

Ehdokas Vapaaehtoisen ennakkoilmoituk-
sen toimittaminen Valtiontalou-
den tarkastusvirastolle vaalira-
hoituksesta ja vaalikampanjan 
kuluista

5

Torstai 24.3.2011
viimeistään

24. Väestörekisterikeskus Ilmoituskorttien lähettäminen 
niille äänioikeutetuille, joiden 
osoite on tiedossa

21.4 §

Keskiviikko 30.3.2011 18. Vaalitoimitsija Ennakkoäänestyksen aloittami-
nen suomalaisessa laivassa

47.1 §

Perjantai 1.4.2011
ennen kello 16

16. Äänioikeutettu tai 
muu henkilö

Äänioikeusrekisteriä koskevan 
oikaisuvaatimuksen tekeminen 
maistraatille

24.1 §

Maanantai 4.4.2011
viimeistään

13. Maistraatti Oikaisuvaatimuksen ratkaisemi-
nen

25.1 §

Viipymättä maistraatin pää-
töksen jälkeen

Maistraatti Oikaisuvaatimuksiin annettujen 
päätösten antaminen tiedoksi 
asianosaisille ja, jos päätös sisäl-
tää sen, että henkilö otetaan ääni-
oikeusrekisteriin, ilmoituskortin 
lähettäminen. 

25.2 §

Tiistai 5.4.2011 
ennen kello 12
viimeistään

12. Maistraatti Oikaisuvaatimuksen ratkaisemi-
sesta aiheutuvat merkinnät ääni-
oikeusrekisteriin

25.1 §

Tiistai 5.4.2011 
ennen kello 12
viimeistään

12. Maistraatti Väestörekisterikeskuksen tai 
maistraatin itseoikaisuna teke-
män päätöksen johdosta henki-
lön, joka oikeudettomasti on jää-
nyt äänioikeusrekisteristä pois, li-
sääminen äänioikeusrekisteriin, 
tai henkilön, joka on oikeudetto-
masti otettu rekisteriin, merkitse-
minen siihen äänioikeutta vailla 
olevaksi, taikka rekisterissä ole-
van virheellisen merkinnän kor-
jaaminen.

26.1 §

5 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 11 §
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Viipymättä Väestörekisterikes-
kus/ maistraatti

Väestörekisterikeskuksen tai 
maistraatin itseoikaisuna tehdyn 
päätöksen toimittaminen tiedoksi 
asianosaiselle ja ilmoituskortin 
lähettäminen

26.2 ja 
26.3 §

Viimeistään seitsemäntenä 
päivänä päivästä, jona 
asianosainen on saanut 
päätöksen tiedoksi tai pää-
tös julkaistu virallisessa 
lehdessä

Oikaisuvaatimuksen 
tekijä

Valitus hallinto-oikeudelle maist-
raatin päätöksestä, jolla oikaisu-
vaatimus on hylätty tai jätetty tut-
kimatta, ja valitus Väestörekiste-
rikeskuksen tai maistraatin pää-
töksestä, jolla henkilö on 26.2 §:n 
nojalla on merkitty äänioikeusre-
kisteriin äänioikeutta vailla ole-
vaksi

27.1 §

Tiistai 5.4.2011 
kello 12

12. Väestörekisterikeskus Äänioikeusrekisteri on lainvoi-
mainen

28.1 §

Tiistai 5.4.2011 
ennen kello 16
viimeistään

12. Äänioikeutettu, joka 
haluaa kotiäänestyk-
sen

Ilmoittautuminen kunnan keskus-
vaalilautakunnalle

55 §

Keskiviikko 6.4.2011 11. Vaalitoimitsijat, vaali-
toimikunta

Ennakkoäänestyksen aloittami-
nen kotimaassa ja Suomen edus-
tustoissa sekä kotiäänestyksen 
aloittaminen

47.1 §

Lauantai 9.4.2011 8. Vaalitoimitsijat Ennakkoäänestyksen lopettami-
nen ulkomailla

47.1 §

Tiistai 12.4.2011 5. Vaalitoimitsijat, vaali-
toimikunta

Ennakkoäänestyksen lopettami-
nen kotimaassa ja kotiäänestyk-
sen lopettaminen 

47.1 §

Keskiviikko 13.4.2011
kello 19 alkaen

4. Oikeusministeriö Vaaliluetteloiden tulostaminen 
äänioikeusrekisteristä äänestys-
alueittain ja niiden toimittaminen 
kuntien keskusvaalilautakunnille

71.1 §

Perjantai 15.4.2011
kello 19

2. Keskusvaalilautakunta Ennakkoäänestysasiakirjojen tar-
kastaminen siten, että perjantaina 
15.4.2011 ennen kello 19 saapu-
neet ennakkoäänestysasiakirjat 
ehditään käsitellä

63.1 §

Lauantai 16.4.2011
viimeistään

1. Ehdokas Vapaaehtoisen ennakkoilmoituk-
sen toimittaminen Valtiontalou-
den tarkastusvirastolle vaalira-
hoituksesta ja vaalikampanjan 
kuluista

6

6 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 11 §. Ennakkoilmoituksen voi toimittaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle sähköisesti 
osoitteessa www.vaalirahoitusvalvonta fi. Paperille laadittu ennakkoilmoitus tulee kuitenkin toimittaa Valtiontalouden 
tarkastusvirastolle viimeistään perjantaina 15.4.2011 kello 16.15 mennessä, jotta Valtiontalouden tarkastusvirasto ehtii 
julkistaa ilmoituksen ennen vaalipäivää. 
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Sunnuntai 17.4.2011
kello 9-20

VP Vaalilautakunta Vaalipäivän äänestys 68 ja
107.1 §

Sunnuntai 17.4.2011
aikaisintaan kello 15 tai eri-
tyisestä syystä kello 12

VP Vaalipiirilautakunta Ennakkoäänten laskeminen 86.1 §

Sunnuntai 17.4.2011
kello 20 jälkeen

VP Vaalilautakunta Alustava ääntenlaskenta 78 §

Maanantai 18.4.2011
kello 9

1. Vaalipiirilautakunta Vaalipäivänä annettujen äänten 
tarkastuslaskenta

87.1 §

Keskiviikko 20.4.2011
kello 18 aloitettavassa ko-
kouksessa

3. Vaalipiirilautakunta Vaalien tuloksen vahvistaminen 
ja julkaiseminen, valtakirjojen 
laatiminen ja toimittaminen edus-
kuntaan annettavaksi valituille 
sekä tiedottaminen vaalien tulok-
sesta

94 §

Sunnuntai 1.5.2011
viimeistään

Ehdokas Ehdokkaan vaalirahoituksella ka-
tettavien eduskuntavaalien vaali-
kampanjan toteuttamiskulujen ai-
heutuminen päättyy

7

Sunnuntai 1.5.2011
viimeistään

Puolue Eduskuntavaalien kampanja-aika 
päättyy

8

Vaalien tuloksen tultua 
lainvoimaiseksi

Oikeusministeriö Arkistotulosteiden ottaminen ää-
nioikeusrekisteristä

29.3 §

Arkistotulosteiden ottami-
sen jälkeen

Väestörekisterikeskus Äänioikeusrekisterissä olevien 
tietojen hävittäminen

29.3 §

Maanantai 20.6.2011 vii-
meistään

Kansanedustaja ja va-
raedustaja

Vaalirahoitusilmoituksen tekemi-
nen Valtiontalouden tarkastusvi-
rastolle

9

Viimeistään 31.12. vaali-
kauden kaikkina vuosina 
tarvittaessa

Kansanedustaja ja va-
raedustaja (tarvittaes-
sa)

Jälki-ilmoituksen toimittaminen 
vaalirahoituksesta Valtiontalou-
den tarkastusvirastolle

10

7 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 2.1 §.
8 Puoluelaki 8.3 §.
9 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 5 ja 8 §.
10 L ehdokkaan vaalirahoituksesta 11 a §.  Jos ehdokas, ehdokkaan tukiryhmä tai muu yksinomaan ehdokkaan tukemi-
seksi toimiva yhteisö on ottanut lainaa vaalikampanjan kulujen kattamiseksi eduskuntavaaleissa, on kansanedustajaksi 
valitun ja vaalien tulosta vahvistettaessa varaedustajaksi määrätyn toimitettava valtiontalouden tarkastusvirastolle tieto 
lainan määrästä sekä lainan maksamiseen saadusta vähintään 1 500 euron arvoisesta tuesta (jälki-ilmoitus). Ilmoitus teh-
dään laina-aikana kalenterivuosittain sillä vaalikaudella, johon ilmoitusvelvollisuus liittyy.
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Vissa bestämda tider i riksdagsvalet den 17 april 2011

Tidpunkt 1 Utförs av Åtgärd Vallagen

I början av 2009 Fullmäktige Kommunala centralvalnämnden 
tillsätts

13.1 och
13.3 §

April 2010
senast

Fullmäktige Indelningen i röstningsområden 
ändras vid behov och ändringen 
meddelas magistraten

8.1 och
8.2 §

17.10.2010
tidigast

Kandidaten Tiden då de kostnader för kandi-
daternas valkampanjer som fi-
nansieras med valfinansiering 
börjar uppkomma inleds. 

2

17.10.2010
tidigast

Partiet Kampanjtiden för riksdagsvalet 
inleds

3

November 2010 Statsrådet Fördelning av riksdagsmandaten 
mellan valkretsarna [enligt upp-
gifterna i befolkningsdatasyste-
met 31.10.2010]

6 §

I god tid Regionförvaltningsverket Valkretsnämnderna tillsätts 11.1
och
11.2 §

I god tid Statsrådet Förordningen om de finska be-
skickningar och deras verksam-
hetsställen som är förhandsröst-
ningsställen utfärdas

9.1 § 
2) punk-
ten

I god tid Kommunstyrelsen Beslut om de allmänna för-
handsröstningsställena i kom-
munen

9.1 § 
1) punk-
ten

I god tid Kommunstyrelsen Bestämmande av vilka verksam-
hetsställen inom socialvården 
som är förhandsröstningsställen 
i kommunen

9.1 § 
3) punk-
ten

I god tid Kommunstyrelsen Beslut om valdagens vallokaler 9.3 §

I god tid Kommunstyrelsen Valnämnderna och valbestyrel-
serna tillsätts

15 §

1  Numret visar hur många dagar före eller efter valdagen som åtgärden ska utföras enligt vallagen (714/1998).
2  L om kandidaters valfinansiering (273/2009), 2.1 §.
3 Partilagen (683/2010), 8.3 §.



Fredag 21.1.2011
senast

Centralvalnämnden Centralvalnämndens kontakt-
uppgifter lämnas till Befolk-
ningsregistercentralen via val-
datasystemet

13.4 §

Fredag 21.1.2011
senast4

Kommunstyrelsen/
centralvalnämnden

Befolkningsregistercentralen 
meddelas uppgifterna om kom-
munens allmänna förhandsröst-
ningsställen via valdatasystemet

9.4 §

Fredag 21.1.2011
senast

Kommunstyrelsen/
centralvalnämnden

Befolkningsregistercentralen 
meddelas uppgifterna om kom-
munens vallokaler på valdagen 
via valdatasystemet

9.4 §

I god tid Centralvalnämnden Förhandsröstningsställena och 
vallokalerna på valdagen i kom-
munen tillkännages 

49.1 
och
67.3 §

I god tid Centralvalnämnden Valförrättare till de allmänna 
förhandsröstningsställena i 
hemlandet förordnas

17.2 §

I god tid Chefen för den finska be-
skickningen

Valförrättaren till det allmänna 
förhandsröstningsstället i utlan-
det förordnas

17.2 §

I god tid Befälhavaren för finskt far-
tyg

Valförrättaren för röstning på 
fartyget förordnas

17.2 §

I god tid Justitieministeriet De allmänna förhandsröstnings-
ställena och deras öppettider 
tillkännages

49.3 §

Fredag 25.2.2011
klockan 24

51. Magistraterna Uppgifterna i rösträttsregistret 
fastställs

18.2 
och
18.3 §

Måndag 28.2.2011
senast

48. Valkretsnämnden Beslut om arrangemangen kring 
mottagandet av kandidatansök-
ningarna

Angående beslutet avfattas en 
kungörelse som ska delges par-
tiernas valombud och uppsättas 
till påseende i nämndens sam-
manträdeslokal och publiceras i 
den officiella tidningen.

34 §

4 Den sista tidpunkten enligt vallagen är fredag 25.2.2011 men av de skäl som nämns i justitieministeriets brev 
28.8.2006 OM/14/51/2006 (dvs. på grund av att till meddelandekortet som postas till varje röstberättigad bifogas en för-
teckning över förhandsröstningsställena inom valkretsen i fråga samt deras adresser och öppettider) skall uppgifterna 
meddelas senast 14.1.2011.
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Måndag 28.2.2011
senast

48. Justitieministeriet Valkretsnämnderna meddelas 
partierna som införts i partire-
gistret och deras namntecknare

32 §

Måndag 28.2.2011
senast

48. Parti Valkretsnämnden meddelas 
partiets valombud och dennes 
ersättare

120.4 §

Onsdag 2.3.2011
senast

46. Befolkningsregistercentralen Rösträttsregistret upprättas 18.1 §

Måndag 7.3.2011 41. Magistraterna Rösträttsregistret finns framlagt 
för kontroll i magistraterna och 
på andra eventuella ställen en-
ligt vad Befolkningsregistercen-
tralen bestämmer

23.1 §

Tisdag 8.3.2011 före
klockan 16

40. Valombudet Kandidatansökan samt medde-
lande om valförbund och ge-
mensam lista ges in till val-
kretsnämnden

121, 
123 och
125.1 §

Måndag 14.3.2011 34. Valkretsnämnden Kandidatansökningarna grans-
kas och eventuella anmärkning-
ar görs till valombuden.
Partiernas, gemensamma listor-
nas och valmansföreningarnas 
inbördes ordningsföljd bestäms 
för sammanställningen av kan-
didatlistorna 

36 §

37 §

Onsdag 16.3.2011 före 
kl. 16

32. Valombudet Kandidatansökan och dess bila-
gor korrigeras och kompletteras 
vid behov

38 §

Onsdag 16.3.2011 efter 
kl. 16

32. Valkretsnämnden De kandidatansökan som in-
kommit inom utsatt tid behand-
las på nytt och beslut med an-
ledning av anmälningar om val-
förbund och gemensamma lis-
tor fattas

39 §

Torsdag 17.3.2011 före
klockan 12

31. Valombudet Ett parti eller en valmansföre-
ning, vars anmälan om anslut-
ning till ett valförbund eller en 
gemensam lista inte har blivit 
godkänd, kan återta sin kandi-
datansökan

40.2 §

Torsdag 17.3.2011 innan 
sammanställningen av 
kandidatlistor uppgörs

31. Valkretsnämnden Efter att kandidatansökningarna 
har behandlats fattas beslut om 
att stryka en kandidat från sam-
manställningen av kandidatlis-
torna eller på grund av att kan-
didatansökan har återtagits

40 §

3



Torsdag 17.3.2011 31. Valkretsnämnden Sammanställningen av kandi-
datlistorna uppgörs

41 §

Torsdag 17.3.2011 31. Valkretsnämnden I det riksomfattande kandidatre-
gistret förs in de uppgifter om 
kandidaterna som finns i sam-
manställningen av kandidatlis-
torna samt kandidaternas per-
sonbeteckningar

43.2 §

Efter att kandidatlistorna 
har fastställts

Kandidaten En frivillig förhandsredovisning 
om finansieringen och kostna-
derna för valkampanjen lämnas 
in till statens revisionsverk.

5

Torsdag 24.3.2011
senast

24. Befolkningsregistercentralen Meddelandekort skickas till de 
röstberättigade vars adress är 
känd

21.4 §

Onsdag 30.3.2011 18. Valförrättaren Förhandsröstningen ombord på 
finska fartyg inleds

47.1 §

Fredag 1.4.2011
före kl. 16

16. Röstberättigad eller någon 
annan person

Rättelseyrkandet som gäller 
rösträttsregistret framställs hos 
magistraten

24.1 §

Måndag 4.4.2011
senast

13. Magistraten Rättelseyrkandet avgörs 25.1 §

Omedelbart efter magi-
stratens beslut

Magistraten Beslut till följd av rättelseyr-
kanden delges parterna och om 
beslutet innefattar att personen i 
fråga införs i rösträttsregistret, 
skickas ett meddelandekort 

25.2 §

Tisdag 5.4.2011 
före kl. 12
senast

12. Magistraten I rösträttsregistret görs de an-
teckningar som föranleds av be-
slutet som fattats till följd av 
rättelseyrkandet

25.1 §

Tisdag 5.4.2011 
före kl. 12
senast

12. Magistraten En person som enligt Befolk-
ningsregistercentralens eller 
magistratens beslut med anled-
ning av självrättelse har obehö-
rigen utelämnats ur rösträttsre-
gistret införs i rösträttsregistret, 
eller i registret antecknas att en 
person som obehörigen införts i 
registret saknar rösträtt, eller 
korrigering av en felaktig an-
teckning

26.1 §

5  L om kandidaters valfinansiering , 11 §
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Utan dröjsmål Befolkningsregistret/ magi-
straten

Befolkningsregistercentralens el-
ler magistratens beslut som för-
anleds av självrättelser delges 
parten och meddelandekort 
skickas

26.2 och 
26.3 §

Senast den sjunde da-
gen efter den dag då 
parten delgavs beslutet 
eller det publicerades i 
den officiella tidning-
en

Den som framställde rättel-
seyrkandet

Besvär hos förvaltningsdomsto-
len över ett beslut av magistraten 
genom vilket ett rättelseyrkande 
har förkastats eller avvisats och 
över ett beslut av Befolkningsre-
gistercentralen eller magistraten 
genom vilket en person med stöd 
av 26.2 § antecknats i rösträttsre-
gistret som saknande rösträtt

27.1 §

Tisdag 5.4.2011 
klockan 12

12. Befolkningsregistercentralen Rösträttsregistret vinner laga 
kraft

28.1 §

Tisdag 5.4.2011 
före kl. 16
senast

12. En röstberättigad som vill 
rösta hemma

Anmälan till kommunala central-
valnämnden om önskan att rösta 
hemma

55 §

Onsdag 6.4.2011 11. Valförrättarna, valbestyrel-
sen

Förhandsröstningen i hemlandet 
och i finska beskickningar samt 
hemmaröstningen inleds

47.1 §

Lördag 9.4.2011 8. Valförrättare Förhandsröstningen avslutas i ut-
landet

47.1 §

Tisdag 12.4.2011 5. Valförrättarna, valbestyrel-
sen

Förhandsröstningen i hemlandet 
och hemmaröstningen avslutas 

47.1 §

Onsdag 13.4.2011
från och med klockan 
19

4. Justitieministeriet Vallängderna matas ut ur röst-
rättsregistret röstningsområdes-
vis och längderna tillställs de 
kommunala centralvalnämnder-
na

71.1 §

Fredag 15.4.2011
klockan 19

2. Centralvalnämnden Förhandsröstningshandlingarna 
granskas så att de handlingar 
som kommit in på fredagen den 
15 april 2011 före kl. 19 hinner 
behandlas

63.1 §

Lördag 16.4.2011
senast

1. Kandidaten En frivillig förhandsredovisning 
om finansieringen och kostna-
derna för valkampanjen lämnas 
in till statens revisionsverk.

6

6 L om kandidaters valfinansiering , 11 § Förhandsredovisningen kan lämnas in till statens revisionsverk elektroniskt på 
adressen www.vaalirahoitusvalvonta fi. Om förhandsredovisningen görs på papper ska den dock ställas till statens revi-
sionsverk senast fredagen den 15 april 2011 före klockan 16 så att statens revisionsverk hinner publicera redovisningen 
före valdagen. 
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Söndag 17.4.2011
kl. 9-20

VD Valnämnden Röstning på valdagen 68 och
107.1 §

Söndag 17.4.2011
tidigast kl. 15 eller av 
särskilda skäl kl. 12

VD Valkretsnämnden Förhandsrösterna räknas 86.1 §

Söndag 17.4.2011
efter kl. 20

VD Valnämnden Preliminär rösträkning 78 §

Måndag 18.4.2011
klockan 9

1. Valkretsnämnden Rösterna som avgetts på valda-
gen kontrollräknas

87.1 §

Onsdag 20.4.2011
vid mötet som inleds 
kl.18

3. Valkretsnämnden Valresultatet fastställs och of-
fentliggörs, en fullmakt skrivs ut 
för var och en som blivit vald 
och fullmakterna tillställs riksda-
gen för att delas ut till de valda 
samt tillkännagivande av valre-
sultatet

94 §

Söndagen 2011-05-01
senast

Kandidaten Tiden då de kostnader för kandi-
daternas valkampanjer som fi-
nansieras med valfinansiering 
uppkommer går ut.

7

Söndagen 2011-05-01
senast

Partiet Kampanjtiden för riksdagsvalet 
går ut

8

När valresultatet har 
vunnit laga kraft

Justitieministeriet Arkivutskrifterna matas ut ur 
rösträttsregistret

29.3 §

Efter att arkivutskrif-
terna har matats ut

Befolkningsregistercentralen Uppgifterna i rösträttsregistret 
utplånas

29.3 §

Måndag 20.6.2011 se-
nast

Riksdagsledamoten och er-
sättare för ledamoten

Redovisningen om valfinansie-
ringen ska lämnas in till statens 
revisionsverk

9

Senast 31.12. varje ka-
lenderår under valperi-
oden vid behov

Riksdagsledamoten och er-
sättare för ledamoten (vid 
behov)

Efterhandsredovisning om valfi-
nansieringen lämnas in till sta-
tens revisionsverk

10

7  L om kandidaters valfinansiering , 2.1 §.
8 Partilagen, 8.3 §.
9 L om kandidaters valfinansiering , 5 och 8 §
10 L om kandidaters valfinansiering , 11a §  Om en kandidat, kandidatens stödgrupp eller någon annan sammanslutning 
som uteslutande arbetar för att stödja kandidaten har tagit upp lån för att täcka kostnaderna för valkampanjen vid riks-
dagsval, ska den som valts till riksdagsledamot och den som vid fastställande av valresultatet förordnats till ersättare för 
ledamoten lämna in till statens revisionsverk uppgift om lånebeloppet och om bidrag till ett värde av minst 1 500 euro 
som erhållits i syfte att betala lånet (redovisning i efterhand). Redovisningen ska göras kalenderårsvis under lånetiden 
under den valperiod som redovisningsskyldigheten hänför sig till.
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