Lääʹǩǩeʹtǩǩõõzz
1.
Lääʹǩǩ
sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj muʹttmest
Riikkpeeiʹvi tuʹmmstõõǥǥ meâldlânji
kååʹmtet sääʹmteeʹǧǧest uvddum lääʹjj (974/1995) 18 e–18 i, 23 a da 27 a §, 6 lååǥǥ pâʹjjǩeeʹrjtõõzz
da 43 §, nåkkmen ko tõin lie 18 e–18 i § lääʹjjest 1725/1995 di 23 a da 27 a § lääʹjjest 1279/2002,
muuʹttet 1, 3, 4 a, 5–7, 9–16, 18, 18 a, 18 d, 19-23, 25, 25 a, 26, 26 a, 26 b, 27–31, 31 a, 31 c, 31 h,
32, 34, 38-40, 40 a da 40 c §, 5 lååǥǥ pâʹjjǩeeʹrjtõõzz da 41 §,
nåkkmen ko tõin lie 1, 21-23, 25, 25 a, 26, 26 a, 26 b, 27, 28, 31, 31 a, 31 c, 31 h, 40, 40 a da 40 c §
lääʹjjest 1279/2002, 4 a § lääʹjjest 1026/2003, 5, 13, 15, 20 da 30 § vueʹssen lääʹjjest 1279/2002, 9 §
vueʹssen lääʹjjest 626/2011, 16, 18 a da 18 d § lääʹjjest 1725/1995 di 18 § vueʹssen lääʹjjest
1026/2003,
lââʹzztet läkka ođđ 17 a, 17 b, 25 b da 25 c § tän nalla:
1§
Lääʹjj mieʹrr
Säʹmmlain alggmeeran lij säʹmmlai dommvuuʹdest jiiʹjjez ǩiõl da kulttuur kuõskki jiõččvaaldâšm
tõn mieʹldd mâʹte tän lääʹjjest da jeeʹres sââʹjest lääʹjjest šiõtteet. Tän jiõččvaaldšma kuulli tuâjai
vääras säʹmmla vaʹlljee vaalivuiʹm sääʹmteeʹǧǧ kõskkvuõđsteez.
Vuõiggâdvuõtt jiõnsted sääʹmteeʹǧǧ vaalin lij vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩuum säʹmmlain.
Sääʹmteʹǧǧ tuåimmai vuõiggâdvuõttministeria vaaldâšmsueʹrjest.
3§
Vuõiggâdvuõtt šõddâd mieʹrǩǩuum vaal-loǥstõʹǩǩe
Vuõiggâdvuõtt šõddâd mieʹrǩǩuum vaal-loǥstõʹǩǩe lij oummust, kååʹtt âânn jiiʹjjes säʹmmliʹžžen,
oudldeeʹl:
1) što ooumaž jiõčč leʹbe aainâs õhtt suu puärrsin, ääkkain leʹbe aaʹjjin leʹbe ääkkai leʹbe aaʹjji
puärrsin lij mättjam sääʹmǩiõl vuõssmõs ǩiõllnes; leʹbe
2) što aainâs nuʹbb suu puärrsin lij mieʹrǩǩuum leʹbe lij leämmaž mieʹrǩǩuum
jiõnnvuõiggâdvuõttneʹǩǩen sääʹmparlameeʹnt leʹbe sääʹmteeʹǧǧ vaalin.
Oudldõssân lij še, što tän lääʹjjest šiõttuum ââʹjj, meersažvuõđ da aalmiǩeeʹrjtuõʹllʼjõõzz kuõskki
jiõnnvuõiggâdvuõđ jeeʹres kaiʹbbjõõzz teâuddje.
4a§
Vaaldâšmvuõiggâdvuõđlaž šiõttõõzzi
suåvldummuš
Sääʹmtegga da tõn tuåimmorgaanid suåvldet vaaldâšmlääʹjj (434/2003), veʹrǧǧniiʹǩǩi tuåimmjem
õõlmâsvuõđ pirr uvddum lääʹjj (621/1999), persoonteâttlääʹjj (523/1999), arkiivlääʹjj (831/1994) da
lääʹjj liâđǥlaž äʹššummšest veʹrǧǧneǩtuåimin (13/2003), jõs jeät tän lääʹjjest nuuʹbbnalla šiõttuku.

5§
Sääʹmteeʹǧǧ õõlmâs tuåimmväʹldd
Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjan lij håiddad säʹmmlai jiiʹjjez ǩiõl, kulttuur di sââʹj alggmeeran kuõskki aaʹššid di
oouʹdeed säʹmmlai alggmeervuõiggâdvuõđi teâuddjummuž Lääʹddjânnmest.
Tuâjees kuulli aaʹššin sääʹmteʹǧǧ vuäitt tuejjeed veʹrǧǧniiʹǩǩid alttõõzzid da eʹtǩǩõõzzid di uʹvdded
ciâlklmid, ooudâsviikkâd da vaaldšmed sääʹmkulttuur di miõttâd teäggtõõzz. Täin aaʹššin sääʹmteʹǧǧ
âânn tuʹmmjemvääʹld mâʹte tän lääʹjjest leʹbe jeäʹrben jeeʹres sââʹjest lääʹjjest šiõtteet.
Sääʹmteʹǧǧ raʹvvai tuåimmjummšes vääras tuâjjriâššmõõžž.
6§
Säʹmmlai eeʹttkâsttmõš
Sääʹmteʹǧǧ eeʹttkâstt säʹmmlaid meersaž da meeraikõskksaž tuâjaines.
7§
Mušttlõs
Sääʹmteʹǧǧ rääjj juõʹǩǩ eeʹjj riikkpeeiʹvid mušttlõõzz säʹmmlaid kuõskki aaʹšši ouddnem pirr.
9§
Õhttsažtuåimmjem- da saǥstõõllâmõõlǥtõs
Veʹrǧǧneeʹǩǩ da jeeʹres õõlmâs vaaldâšmtuâjaid håiddai saǥstâʹlle sääʹmtiiʹǧǧin põõrǥeeʹl kuåsttâd
õhttsažfiʹttjõʹsse leʹbe miâsttmõʹšše säʹmmlai dommvuuʹdest čõõđtemnalla aiggum leʹbe
vaaiktõõzzeez peäʹlest tok vuällai di jeeʹres säʹmmlai ǩiõʹlle leʹbe kulttuuʹre jeäʹrben leʹbe sij sâjja
leʹbe vuõiggâdvuõđid alggmeeran vaaikteei veiddsõs da miârkteei tuåimid, kook kueʹsǩǩe:
1) õhttõskåʹddplaanmõõžž;
2) riikkmäädd, suõjjlemvuuʹdi da meäʹccvuuʹdi håiddmõõžž, âânnmõõžž, vuåkrjummuž da
luõvtummuž;
3) kuäivasmineraalid seʹst õõʹnni eettmõõžž ooccâm da äuʹǩǩen ââʹnnem di riikk mädd- da
čääʹccvuuʹdin šõddi kåʹlltåiddmõõžž;
4) säʹmmlai kulttuurhämma kuulli jieʹllemvueʹjj lääʹjjšiõtlvaž leʹbe vaaldšmallaš muttâz;
5) sääʹmǩiõllsaž da sääʹmǩiõl škooulmättʼtõõzz di sosiaal- da tiõrvâsvuõttkääzzkõõzzi
oouʹdummuž; leʹbe
6) jeeʹres vaʹstteei säʹmmlai ǩiõʹlle, kulttuuʹre leʹbe sij sâjja alggmeeran vaaikteei ääʹšš.
Saǥstõõllmõõžžin âlgg raajjâd påʹrddǩeeʹrj.
Veʹrǧǧneeʹǩǩ da jeeʹres õõlmâs vaaldâšmtuâjai håiddai âʹlǧǧe 1 momeeʹntest jurddum tuåimid
plaanmen da čõõđviikkmen põrggâd ââʹnned huõl tõʹst, što säʹmmlai vuõiggâdvuõʹtte harjted jiiʹjjez
ǩiõl, kulttuur da äʹrbbvuõđlaž jieʹllemvuõʹjjid ij šõõdd jõnn häiʹtt da što säʹmmlai vuõiggâdvuõđid
alggmeeran vueiʹtet staanâd da oouʹdeed.
10 §

Norrõs da tuåimmpââʹjj
Sääʹmtegga koʹlle 25 vuäzzliʹžžed da vitt väärrneeʹǩǩ, koid vaʹlljeet sääʹmteeʹǧǧ vaalin neellj
kaʹlndareeǥǥas vuârstes. Sääʹmteeʹǧǧest âʹlǧǧe leeʹd ooʹccmõssân kutt vuäzzla Aanar kååʹddest, nellj
vuäzzla Uccjooǥǥ kååʹddest, kolmm vuäzzla Jeänõõǥǥ kååʹddest da kolmm vuäzzla Suäʹđjel kååʹdd
Lappi paalǥâskååʹdd vuuʹdest da õhtt väärrneǩ juõʹǩǩ peäggtum kååʹddest. Lââʹssen sääʹmteeʹǧǧest
âlgg leeʹd säʹmmlai dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn ooʹccmõssân õhtt vuäzzlaž da väärrneǩ.
Riikksuåvtõs mieʹrrad sääʹmteeʹǧǧ vaali puåđõõzz vuâđald sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaid da väärrniiʹǩǩid
tuâjeez, meâtt raukkmõõžž mieʹldd čåuddõõttmõõžž tuâjast da mieʹrrad peäggtum vaali puåđõõzz
vuâđald ođđ vuäzzla da väärrneeʹǩǩ tõn sâjja, kååʹtt lij vaalpââʹj äiʹǧǧen jõskkâm åårrmen
vuäzzliʹžžen leʹbe väärrneʹǩǩen.
Teʹl ko sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaž leʹbe väärrneǩ lij mõõntam 22 §:st jurddum vaalânnsallašvuõđ tuâjjses,
riikksuåvtõs âlgg sääʹmteeʹǧǧ alttõõzzâst tuõttâd suu åskktuåimas puuttâm.
11 §
Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥjååʹđteei
Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes saaǥǥjååʹđteei da kuõʹhtt väärrsaaǥǥjååʹđteei. Vaʹlljummšest âlgg
tâʹlles iʹlmmted vuõiggâdvuõttministeriaaʹje.
Saaǥǥjååʹđteei tuåimmai tuâjstes väʹlddtuåimmsânji. Seämma oummu vueiʹtet vaʹlljeed
saaǥǥjååʹđteeʹjen jäänmõssân koolm ǩeäččlõs tuåimmpââjas.
12 §
Såbbri õʹhttekåččmõš
Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmai såbbreez såbbrõõššmest. Såbbar âlgg lââʹssen kåččad õʹhtte, jõs
saaǥǥjååʹđteei leʹbe halltõs ǩeäčč tõn tarbbân leʹbe kuälmõs vuäzzlain nuʹtt kaiʹbbai tiõttum ääʹšš
ǩiõttʼtõõllâm vääras.
Jõs säʹmmlai dommvuuʹd kååʹddest vaʹlljuum vuäzzlaž ij vueiʹt vuässõõttâd såbbra, suu sâjja âlgg
kåččad seämma kååʹddest vaʹlljuum väärrneeʹǩǩ. Jõs säʹmmlai dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn vaʹlljuum
vuäzzlaž ij vueiʹt vuässõõttâd såbbra, suu sâjja kååččat dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn vaʹlljuum
väärrneeʹǩǩ.
13 §
Sääʹmteeʹǧǧ halltõs
Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad kõskkvuõđstes halltõõzz, koʹst lie saaǥǥjååʹđteei da kuõʹhtt väärrsaaǥǥjååʹđteei
di jäänmõsân vitt jeeʹres vuäzzla. Sääʹmteʹǧǧ vaʹlljad jiõnnvuõiggâdvuõttsäʹmmlai seʹst halltõʹsse
kuõʹhtt väärrneeʹǩǩ. Vaʹlljummšest âlgg iʹlmmted tâʹlles vuõiggâdvuõttministeriaaʹje.
Vaaleeʹjj tuåimmjeei halltõs juätkk tuâjstes tõn räjja, poka ođđ halltõs lij mâŋŋa vaali vaʹlljuum.
Halltõs valmštââll aaʹššid sääʹmteeʹǧǧ såbbra da peejj tueiʹmme sääʹmteeʹǧǧ tuʹmmstõõǥǥid tõnnalla
ko tuâjjriâššmõõžžâst tääʹrǩben mieʹrreet.
Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst vueiʹtet mieʹrreed väärrsaaǥǥjååʹđteei da jeeʹres halltõõzz vuäzzla
tuâj väʹlddtuåimmsažvuõđ pirr.

14 §
Jeeʹres tuåimmorgaan
Sääʹmteʹǧǧ nõõmat juõʹǩǩ vaalpââʹj aalǥâst vaal-luʹvddkååʹdd 4 lååǥǥast jurddum vaali vääras.
Sääʹmteʹǧǧ vuäitt nõõmted še jeeʹres tuåimmorgaanid säʹmmlai kulttuurjiõččvaaldšma kuulli aaʹšši
håiddam diõtt.
Vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩeem kuõskki vuõiǥeemkaiʹbbjõõzzi čåuʹddem vääras lij
vuõiǥeemluʹvddkåʹdd.
15 §
Tuåimmvääʹld âânnmõš
Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar di halltõs da jeeʹres tuåimmorgaan âʹnne sääʹmtegga kuulli tuåimmvääʹld tõn
mieʹldd ko tän lääʹjjest šiõtteet da sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst mieʹrreet.
Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tuʹmmai vuâđđjurddji peäʹlest miârkteei da veiddsõs aaʹššin, jõs ij ääʹšš
ǩirrsallašvuõđ diõtt nuuʹbbnalla šõõdd.
Tuåimmvääʹld ij vuäǯǯ seʹrdded 5 § 3 momeeʹntest, 7 §:st, 10 § 3 momeeʹntest, 11—14, 18 b, 18 c,
18 j, 20 ij-ǥa 26 a §:st jurddum aaʹššin.
16 §
Konttâr da tuâjjlažkåʹdd
Sääʹmteeʹǧǧest lie konttâr di veʹrǧǧ- da reâuggsuåppmõškõõskâst leʹddi tuâjjlažkåʹdd tõn mieʹldd ko
sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst tääʹrǩben mieʹrreet. Sääʹmǩiõl konttâr pirr šiõtteet jeäʹrben.
Sääʹmteeʹǧǧ veʹrǧǧoummid, viiʹrjid da veʹrǧǧkõʹsǩǩe suåvldet, mâid riikk veʹrǧǧoummin, viiʹrjin da
veʹrǧǧkõõskâst šiõtteet da mieʹrreet.
Tuâjjlažkååʹdd kääzzkâʹsttemkõõsk määinain da tõi mieʹrrõõttmõõžžâst lij vaʹstteei nalla viõǥǥâst,
mâid riikk kääzzkâʹsttemkõõsk määinain da tõi mieʹrrõõttmõõžžâst šiõtteet, mieʹrreet leʹbe suåvât.
17 a §
Såbbra vuässõõttmõš teeknlaž teâđseʹrddemnääʹl ââʹneeʹl
Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjriâššmõõžžâst vueiʹtet mieʹrreet, što såbbra vuäitt vuässõõttâd ââʹneeʹl
videosaǥstõõllmõõžž leʹbe jeeʹres šiõttlõs teeknlaž teâđseʹrddemnääʹl.
Tuâjjriâššmõõžžâst vueiʹtet uʹvdded tääʹrǩab meärrõõzzid teeknlaž teâđseʹrddemnääʹl ââʹnnmest
jääʹǩǩtum mõõntõõllmõõžžâst.
17 b §
Alttõsvuõiggâdvuõtt
Ooʹccmõssân vittlo jiõnnvuõiggâdvuõttsäʹmmlast lij vuõiggâdvuõtt tuejjeed sääʹmtegga alttõõzz
sääʹmteeʹǧǧ tuõjju kuulli ääʹššest.

Tääʹrǩab meärrõõzzid alttõsvuõiggâdvuõđ âânnmõõžžâst jääʹǩǩtum mõõntõõllmõõžžâst da alttõõzz
ǩiõttʼtõõllmõõžžâst uuʹdet tuâjjriâššmõõžžâst.
18 §
Aaʹšši ǩiõttʼtõõllmõš
Sääʹmteeʹǧǧ sååbbar da jeeʹres tuåimmorgaan lij mieʹrreemvääldlaž, ko saaǥǥjååʹđteei leʹbe
väärrsaaǥǥjååʹđteei da ooʹccmõssân pieʹll jeeʹres vuäzzlain lie pääiʹǩ âʹlnn.
Sääʹmteeʹǧǧ da tõn nõõmtem tuåimmorgaan vuäzzlaž lij cõglvaž vuässõõttâd nåkam
tuʹmmstõktuõjju, kååʹtt kuâskk vuõiʹǧǧest suu leʹbe suu vaaldâšmlääʹjj 28 § 2 momeeʹntest jurddum
roodnairuåđâs leʹbe nåkam oummu, kååʹtt lij peäggtum paragraaff 3 momeeʹnt mieʹldd suin
paalduum.
Aaʹššid tuʹmmjet sääʹmteeʹǧǧest jeäʹnbõstuʹmmstõõǥǥin. Jiõni tässa mõõneen ääʹšš čåudd
saaǥǥjååʹđteei jiõnn. Vaalin ǩiõččât vaʹlljuum tõn, kååʹtt vuäǯǯ jäänmõsân jiõnid. Jiõni tässa
mõõneen čåudd vueʹrbb.
18 a §
Ǩeeʹrjtuõʹllʼjõs
Sääʹmteeʹǧǧ ǩeeʹrjtuõʹllʼjõʹsse da tiilǩiõrǥtummša suåvldet tõn lââʹssen, mâid tän lääʹjjest šiõtteet,
ǩeeʹrjtuõʹllʼjõslääʹjj (1336/1997).
18 d §
Tiiltaʹrǩstem-mušttlõs
Tiiltaʹrǩsteei âlgg uʹvdded juõʹǩǩ tiilpââʹjest njuhččmannu loopp räjja mõõneeʹst sääʹmteeʹǧǧ
halltõʹsse ǩeerjlaž tiiltaʹrǩstem-mušttlõõzz, koon âlgg, tõn lââʹssen mâid tiiltaʹrǩstemlääʹjjest õõlǥtet,
ââʹnned seʹst ciâlkâlm tõʹst, lie-ko tuåimm-mušttlõõzzâst uvddum teâđ riikkvieʹǩǩtõõzz ââʹnnem pirr
vuõiʹǧǧest.
19 §
Vaaleeʹǩǩ da vaalvuʹvdd
Sääʹmteeʹǧǧ vaalid tuåimtet juõʹǩǩ neelljad eeʹjj (vaaleeʹǩǩ).
Sääʹmteeʹǧǧ vaali vääras jânnam lij õhttân vaalvuʹvdden.
20 §
Vaal-luʹvddkåʹdd
Vaal-luʹvddkåʹdd tuʹmmai ooccmõõžž mieʹldd säʹmmla mieʹrǩǩummšest vaal-loǥstõʹǩǩe di rääjj
vaal-loǥstõõǥǥ. Vaal-luʹvddkåʹdd peejj tueiʹmme sääʹmteeʹǧǧ vaalid tõnnalla ko tän lääʹjjest šiõtteet.
Vaal-luʹvddkådda koʹlle saaǥǥjååʹđteei da kutt jeeʹres vuäzzla, koin juâkksast lij jiiʹjjes-i väärrneǩ.
Vaal-luʹvddkååʹddest âlgg leeʹd vuäzzlaž da väärrneǩ juõʹǩǩ säʹmmlai dommvuuʹd kååʹddest. Sääʹm
jeeʹres ǩiõlljoouk âʹlǧǧe leeʹd vaal-luʹvddkååʹddest eeʹttkõsttum.
Sääʹmteeʹǧǧ leʹbe vuõiǥeemluʹvddkååʹdd vuäzzlaž leʹbe väärrneǩ ij vueiʹt leeʹd vaal-luʹvddkååʹddest
vuäzzliʹžžen leʹbe väärrneʹǩǩen.

21 §
Jiõnnvuõiggâdvuõtt
Sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩeem oudldõssân lij oummu jälstempäikka ǩiõččǩani tõn
lââʹssen, mâid ääiʹjben 3 §:st lij šiõttuum, što ooumaž teâudd mââimõssân vaaltuåimtõõzz mââimõs
peiʹvven 18 eeʹǩǩed da što son lij Lääʹddjânnam meerlaž leʹbe suʹst lij ålggjânnam meerliʹžžen
leämmaž dommkåʹddlääʹjjest (201/1994) jurddum dommkåʹdd Lääʹddjânnmest teʹl, ko ooccmõõžž
vaal-loǥstõʹǩǩe välddmõõžžâst tuejjeet.
22 §
Vaalânnsallašvuõtt
Sääʹmteeʹǧǧ vaalin vaalânnsallaš lij juõʹǩǩ jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ, kååʹtt lij miâsttõõttâm
võboršeʹǩǩen da kååʹtt ij leäkku vääʹnnvääldlaž.
Võboršeʹǩǩen ij vueiʹt leeʹd vaal-luʹvddkååʹdd vuäzzlaž leʹbe vuõiǥeemluʹvddkååʹdd vuäzzlaž leʹbe
väärrneǩ.
23 §
Vaal-loǥstõk
Vaal-luʹvddkåʹdd rääjj jiõnnvuõiggâdvuõttniiʹǩǩin vaal-loǥstõõǥǥ oouʹdab vaali vaal-loǥstõõǥǥ da
aalmiteâttriâšldõõǥǥ teâđai vuâđald.
Vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩeet kooʹddi mieʹldd alfabeettlaž jiârǥâst juõʹǩǩ jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ
nõõm, persoontiõđ, dommkååʹdd da addrõõzz, jõs dommkåʹdd da addrõs lie teâđast. Dommkååʹdd
da addrõõzz ij kuuitâǥ vuäǯǯ mieʹrǩǩeed vaal-loǥstõʹǩǩe, jõs täk teâđ lie veʹrǧǧniiʹǩǩi tuåimmjem
õõlmâsvuõđ pirr uvddum lääʹjj 24 § 1 momeeʹnt 31 pääiʹǩ mieʹldd peittast ââʹnnemnalla leʹbe jõs
oummu puõtt aalmiteâttriâšldõʹǩǩe lij ruõkkum aalmiteâttriâšldõõǥǥâst da Aalmirekiʹstterkõõskõõzz
ainsmâʹttemkääzzkõõzzin uvddum lääʹjj (661/2009) 36 §:st jurddum staanǩiõld.
Vaal-loǥstõʹǩǩe âlgg ooccmõõžž mieʹldd väʹldded tõʹst meädda leʹddi jiõnnvuõiggâdvuõttoummu.
Vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩuum oummu âlgg jaaukted vaal-loǥstõõǥǥâst, jõs son iʹlmmat, što ij teänab
haaʹled leeʹd mieʹrǩǩuum vaal-loǥstõʹǩǩe, leʹbe jõs son lij jäämmam. Vaal-luʹvddkåʹdd vuäitt
jaaukted oummu meädda vaal-loǥstõõǥǥâst, jõs son ij teänab tieuʹd 21 §:st šiõttuum vaal-loǥstõʹǩǩe
mieʹrǩǩeem kaiʹbbjõõzzid. Ooccmõõžž da iʹlmmtõõzz tuejjeet vaal-luʹvddkådda, kååʹtt âlgg
ǩiõttʼtõõllâd ääʹšš määinteʹmes ääjtõõllâmtää. Oudldõssân vaalvuõiggâdvuõđi âânnmõʹšše
ââldmõsân pueʹtti sääʹmteeʹǧǧ vaalin lij, što ooccmõõžž tuejjeet mââimõõzzâst vaaleeʹjj oudldeei
čõhččmannu loopp räjja mõõneeʹst.
Vaal-loǥstõõǥǥ raajjâm õhttvuõđâst vaal-luʹvddkåʹdd vuäitt jiiʹjjes alttõõzzâst väʹldded lokku vaalloǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩuum jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ mâŋŋa oouʹdab vaali jiõnnvuõiggâdvuõttâkka
õsttâm päärna da 21 §:st šiõttuum ääiʹjpoʹdde mõõneeʹst jiõnnvuõiggâdvuõttâkka õstti päärna.
Näkam oummu vueiʹtet kuuitâǥ väʹldded vaal-loǥstõʹǩǩe eman mâŋŋa tõʹst, ko son lij ǩeerjlânji
iʹlmmtam vaal-luʹvddkådda, što son âânn jiiʹjjes säʹmmliʹžžen 3 § 1 momeeʹnt meâldlânji.
Vaal-luʹvddkåʹdd raʹvvai da vuâllaǩeeʹrjat vaal-loǥstõõǥǥ mââimõssân vaaleeʹjj täʹlvvmannu
mââimõs peeiʹv.
25 §

Vaal-loǥstõõǥǥ vueiʹnnemnalla âânnmõš
Vaal-luʹvddkåʹdd peejj vaal-loǥstõõǥǥ leʹbe tõʹst åårrai teâđaid persoontiõđid lokku vääʹldǩani
vueiʹnnemnalla nuʹtt, što vueiʹnnemnalla âânnmõõžž kuõskki ääiʹj puuttmõõžžâst lij äiʹǧǧ vaali
tuåimtummša ooʹccmõssân vitt määnpââʹj.
Vaal-loǥstõõǥǥ ââʹnet vueiʹnnemnalla 10 ǩeäččlõs arggpeiʹvven, koid jeät lokku sueʹvet.
Vaal-loǥstõõǥǥ vueiʹnnemnalla âânnmõõžžâst âlgg kuulted õlmmsest.
25 a §
Vaal-loǥstõõǥǥ õõlmâsvuõtt
Juõʹǩǩkast lij vuõiggâdvuõtt tobdstõõttâd vaal-loǥstõʹǩǩe da tõn raajjmõʹšše kuulli äʹššǩiiʹrjid tõn
äiʹǧǧen, ko vaal-loǥstõõǥǥ ââʹnet vueiʹnnemnalla. Vaal-loǥstõõǥǥ da tõn raajjmõʹšše kuulli
äʹššǩiiʹrjid ij vuäǯǯ uʹvdded kopiâʹsttemnalla leʹbe sniimmâmnalla ij-ǥa tõin vuäǯǯ uʹvdded kopioid.
Vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩuum oummust lij kuuitâǥ vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad määustää vääʹldelm vaalloǥstõʹǩǩe suʹst valddum teâđain. Tõʹst, kååʹtt lij raukkâm, što suu vääʹldet vaal-loǥstõʹǩǩe, lij
vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad teâđ ääʹšš ǩiõttʼtõõllmõʹšše kuulli äʹššǩiiʹrjin nuʹtt mâʹte veʹrǧǧniiʹǩǩi
tuåimmjem õõlmâsvuõđ pirr uvddum lääʹjj 11 §:st šiõtteet.
Vaal-loǥstõõǥǥ di nåkam vaal-loǥstõõǥǥ raajjmõʹšše kuulli äʹššǩiiʹrjid, kook âʹnne seʹst teâđaid
oummu eetnlaž alggvuõđâst, âlgg ââʹnned peeitast jeeʹres ko 1 momeeʹntest jurddum äiʹǧǧen.
Peeitastââʹnnemõõlǥtõs ij cõõgg teâđ ouddmõõžž sääʹmtegga sääʹmteeʹǧǧ tuåimmorgaani vuäzzlai
da väärrniiʹǩǩi vaʹlljeem leʹbe alttõsvuõiggâdvuõđ âânnmõõžž čiõlǥtem vääras ij-ǥa tõõzz, kååʹtt
taarbaš teâđ jiõnnvuõiggâdvuõđâs čiõʹlǧǧeem vääras.
Vaal-loǥstõõǥǥ raajjmõʹšše kuulli äʹššǩiiʹrji õõlmâsvuõđâst lij muđoi viõǥǥâst, mâid veʹrǧǧniiʹǩǩi
tuåimmjem õõlmâsvuõđ pirr uvddum lääʹjjest šiõtteet.
25 b §
Muuttâsooccmõš õõlmâsvuõđ kuõskki tuʹmmstõʹǩǩe
Vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõʹǩǩe 25 a §:st jurddum ääʹššest vuäǯǯ ooccâd muttâz lääiteeʹl
vaaldâšmvuõiggsa nuʹtt mâʹte vaaldâšmlääʹjjââʹnnemlääʹjjest šiõtteed. Läittmõõžž âlgg kuuitâǥ
tuejjeed 14 peeiʹv seʹst tuʹmmstõõǥǥ teâttanvuäǯǯmest. Vaaldâšmvuõiggâz tuʹmmstõʹǩǩe ij vuäǯǯ
ooccâd muttâz lääiteeʹl.
25 c §
Vaal-loǥstõõǥǥâst åårrai puäst-teâđ teevvmõš
Vaal-luʹvddkåʹdd vuäitt teevvad puäst-teâđ vaal-loǥstõõǥǥâst jiiʹjjes alttõõzzâst leʹbe
jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ kaiʹbbjõõzzâst. Kaiʹbbjõõzz âlgg kuuitâǥ tuejjeed 14 peeiʹv seʹst vaalloǥstõõǥǥ vueiʹnnemnalla âânnmõõžž kuõskki ääiʹj puuttmest. Muttsid âlgg tuejjeed mââimõssân
kuõʹhtt määnpââʹj ouʹddel vaaltuåimtõõzz alttummuž.
Lââʹzzteen oummu vaal-loǥstõʹǩǩe âlgg suʹnne tâʹlles vuõltteed 24 §:st jurddum iʹlmmtõskoort.
Teeveen vaal-loǥstõõǥǥ puästmieʹrǩǩummuž âlgg teevvmõõžžâst iʹlmmted tâʹlles äʹššvuäʹmsteei
ooumže, jõs tõt ij leäkku samai taarbteʹm.

26 §
Vuõiǥeemluʹvddkåʹdd vaal-loǥstõʹǩǩe välddmõõžž da tõʹst jaauktummuž kuõskki aaʹššin
Vuõiggâdvuõttministeria nõõmat neellj eeǥǥas vuârstes vuõiǥeemluʹvddkååʹdd, kååʹtt lij jiiʹjjes
tuåimmjummšest jiõččnaž da čõõnteʹm. Luʹvddkådda koʹlle saaǥǥjååʹđteei da kolmm jeeʹres
vuäzzla. Kuõʹhtt vuäzzla nõõmtet sääʹmteeʹǧǧ eʹtǩǩõõzzâst. Ouʹddel luʹvddkååʹdd nõõmtummšest
vuõiggâdvuõttministeria saǥstââll lääʹjj 9 § meâldlânji sääʹmtiiʹǧǧin saaǥǥjååʹđteei vaʹlljeem pirr.
Vuõiǥeemluʹvddkåʹdd vaʹlljad kõskkvuõđstes väärrsaaǥǥjååʹđteei.
Saaǥǥjååʹđteei ânnsallašvuõttkaiʹbbjõssân lij, što suʹst lij vuõiggâdvuõtt-tiõđ ââʹlab
õllškooultuʹtǩǩõs leʹbe vuõiggâdvuõtt-tiõđlaž juätkktuʹtǩǩõs. Luʹvddkååʹdd jeeʹres vuäzzlain
kaiʹbbjet kudd harjjnummuž vuõiǥeemluʹvddkååʹdd tuåimmsuârgga. Vuõiǥeemluʹvddkååʹdd
saaǥǥjååʹđteei da vuäzzla jie taarbâž leeʹd mieʹrǩǩuum sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe.
Sääʹmteeʹǧǧ da tõn halltõõzz di vaal-luʹvddkååʹdd vuäzzlaž leʹbe väärrneǩ ij vueiʹt kuullâd
vuõiǥeemluʹvddkådda
Vuõiǥeemluʹvddkåʹdd lij mieʹrreemvääldlaž, ko âʹldd lie saaǥǥjååʹđteei leʹbe väärrsaaǥǥjååʹđteei da
ooʹccmõssân kuõʹhtt vuäzzla.
Aaʹšši valmštõõllâm vääras vuõiǥeemluʹvddkååʹddest lij piisar da taarbšum jeeʹres tuâjjlažkåʹdd.
Sääʹmteʹǧǧ nõõmat tuâjjlažkååʹdd luʹvddkååʹdd eʹtǩǩõõzzâst. Ääʹšš ǩiõttʼtõõllma
vuõiǥeemluʹvddkååʹddest suåvldet vaaldâšmlääʹjjââʹnnemlääʹjj (586/1996), jõs jeät tän lääʹjjest
nuuʹbbnalla šiõttuku. Luʹvddkååʹddest reâuggmõõžž riâššâm pirr mieʹrreet tääʹrǩben luʹvddkååʹdd
raaveem tuâjjriâššmõõžžâst.
26 a §
Vuõiǥeemkaiʹbbjõs vaal-loǥstõõǥǥ kuõskki tuʹmmstõõǥǥâst
Kååʹtt ǩeäčč, što son lij vuõiggâdvuõđtää kuõđđum meädda vaal-loǥstõõǥǥâst, vuäitt tuejjeed vaalluʹvddkååʹdd vaal-loǥstõõǥǥ kuõskki tuʹmmstõõǥǥâst ǩeerjlaž vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz
vuõiǥeemluʹvddkådda nuʹtt mâʹte vaaldâšmlääʹjjest šiõtteet. Vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz
vuõiǥeemluʹvddkådda âlgg tuåimted vaal-luʹvddkådda 14 peeiʹv seʹst vaal-luʹvddkååʹdd
tuʹmmstõõǥǥ teâttanvuäǯǯmest.Vaal-luʹvddkåʹdd âlgg tâʹlles tuåimted vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz, ääʹšš
kuõskki äʹššǩiiʹrjid di ciâlklmes vuõiǥeemkaiʹbbjõõzzâst vuõiǥeemluʹvddkådda.
Jõs vaal-luʹvddkådda tuåimtum vuõiǥeemkaiʹbbjõs lij puättam mieʹrrääiʹjest vuõiǥeemluʹvddkådda,
vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz jeät tän diõtt kuõđđu tuʹtǩǩeeǩani. Vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz âlgg
vuõiǥeemluʹvddkååʹddest jaauktõõlǩani tuåimted vaal-luʹvddkådda.
Jõs vuõiǥeemluʹvddkååʹdd tuʹmmstõk âânn seʹst tõn, što oummu vääʹldet vaal-loǥstõʹǩǩe, vaalluʹvddkåʹdd vuõlttad jaauktõõlǩani jiõnnvuõiggâdvuõttnekka 24 §:st jurddum iʹlmmtõskoort.
26 b §
Läittmõš vuõiǥeemluʹvddkååʹdd tuʹmmstõõǥǥâst
Vuõiǥeemluʹvddkååʹdd tuʹmmstõʹǩǩe 26 a §:st jurddum ääʹššest vuäǯǯ ooccâd muttâz lääiteeʹl
tuʹmmstõõǥǥ ââʹlmõs vaaldâšmvuõiggsa tõnnalla ko vaaldâšmlääʹjjââʹnnemlääʹjjest (586/1996)
šiõtteet. Läittmõõžž âlgg kuuitâǥ tuejjeed mââimõssân 14 peeiʹv seʹst tuʹmmstõõǥǥ
teâttanvuäǯǯmest.

Ââʹlmõs vaaldâšmvuõiǥâs âlgg uʹvdded tuʹmmstõõǥǥstes teâđ jaauktõõlǩani läittja, da vaalluʹvddkådda, kååʹtt âlgg tuejjeed vaal-loǥstõʹǩǩe tuʹmmstõõǥǥ diõtt vueiʹtlvânji šõddi muttsid da
taarb mieʹldd vuõltteed äʹššvuäʹmsteeja 24 §:st jurddum iʹlmmtõskoort.
27 §
Võboršiiʹǩǩi piijjmõš da võborseǩloǥstõk
Võboršeeʹǩǩ sääʹmteeʹǧǧ vaalid vuäitt piijjâd ooʹccmõssân koolm jiõnnvuõiggâdvuõttneeʹǩǩ
vuâđđeem vaʹlljeeiõhttõs, koʹst âʹlǧǧe leeʹd äʹššooumaž da väärräʹššooumaž.
Juõʹǩǩ jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ vuäǯǯ vuässõõttâd tåʹlǩ õõut võboršeeʹǩǩ piijjmõʹšše. Jõs ooumaž
kooll kuõiʹt leʹbe mäŋggsab vaʹlljeeiõhttõʹsse, vaal-luʹvddkåʹdd âlgg jaaukted suu nõõm tõin pukin.
Vaʹlljeeiõhttõs âlgg tuejjeed võboršeǩooccmõõžž vaal-luʹvddkådda mââimõõzzâst 31 peiʹvven da
tõn kuõskki tiuddummšid mââimõõzzâst 27 peiʹvven ouʹddel vaaltuåimtõõzz alttummuž.
Vaal-luʹvddkåʹdd âlgg raajjâd võboršeǩloǥstõõǥǥ mââimõõzzâst 21 peiʹvven ouʹddel vaaltuåimtõõzz
alttummuž. Võboršeǩloǥstõõǥǥ âlgg õlmstâʹtted, vuõltteed vaaläʹššoummid da ââʹnned vaali ääiʹj
vueiʹnnemnalla.
Vaal-luʹvddkååʹdd 3 momeeʹntest jurddum tuʹmmstõʹǩǩe võboršeǩloǥstõõǥǥâst ij vuäǯǯ ooccâd
jeäʹrben muttâz.
28 §
Vaaltuåimtõs
Sääʹmteeʹǧǧ vaalid tuåimtet påʹrǧǧmannu mââimõs tiudd neäʹttel vuõssaarǥâst aʹlǧǧi viiđ neäʹttel
äiʹǧǧen. Vaalid tuåimtet pååʹšt mieʹldd leʹbe maaccteeʹl jiõnstemliipp muđoi ko pååʹšt mieʹldd vaalluʹvddkååʹdd iʹlmmtem päikka. Vaalid vueiʹtet vaal-luʹvddkååʹdd nuʹtt tuʹmmjeen säʹmmlai
dommvuuʹdest tuåimted lââʹssen vaalpeeiʹv jiõnstummšen.
Vaali tuåimtummšest âlgg õlmmsest kuulted.
29 §
Vaaläʹššǩeeʹrj
Vaal-luʹvddkåʹdd âlgg jaauktõõlǩani vaaltuåimtõõzz äʹlǧǧem mâŋŋa tuåimted pååʹšt mieʹldd juõʹǩǩ
jiõnnvuõiggâdvuõttnekka, koon addrõs lij teâđast, vaal-luʹvddkååʹdd štempplin niâvvum
jiõnstemliipp, vaalkuõr, sättǩeeʹrj, sättkuõr, võboršeǩloǥstõõǥǥ da jiõnstemvuäʹpstõõzz
(vaaläʹššǩeeʹrj).
Jiõnnvuõiggâdvuõttnekka, kååʹtt ij leäkku vuäǯǯam pååʹšt mieʹldd vaaläʹššǩiiʹrjid leʹbe ǩeäʹst tõk
mõõn-ne määin diõtt muđoi jie leäkku, âlgg vaʹrrjed vuäittmõõžž vuäǯǯad vaaläʹššǩiiʹrjid vaalluʹvddkååʹdd konttrest leʹbe vaal-luʹvddkååʹdd iʹlmmtem pääiʹǩest.
Jiõnstemvuäʹpstõõzzâst âlgg peäggted vaal-luʹvddkååʹdd konttâr da vueiʹtlvaž jeeʹres paaiʹǩi, koin
vaaläʹššǩiiʹrjid vueiʹtet vuäǯǯad da koid tõid vueiʹtet maaccted, jååʹttemaddrõõzzid da
äävaiåårramaaiʹjid di lââʹssen vaalpeeiʹv jiõnstempaaiʹǩi jååʹttemaddrõõzzid da äävaiåårramaaiʹjid.

30 §

Jiõnstummuš pååʹšt mieʹldd
Jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ vuäitt ââʹnned jiõnnvuõiggâdvuõđâs, ko lij vuäǯǯam vaaläʹššǩiiʹrjid.
Jiõnsteei âlgg čiõlggsânji mieʹrǩǩeed jiõnstemliʹppe tõn võboršeeʹǩǩ nââmar, koon pueʹrren son
oudd jiõnâs.
Jiõnstummuš lij čõõđtum, ko jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ lij kuâđđam pååʹšt mieʹldd kattum sättkuõrâst
jååʹđtemnalla jiõnstemliipp seʹst õõʹnni kattum vaalkuõr da tieuʹddmes da vuâllaǩeeʹrjteʹmes sättǩeeʹrj
vaal-luʹvddkådda. Jõs jiõnsteei peejj mieʹldd iʹlmmtõskoortâs, son mieʹrǩǩad sättǩerjja tåʹlǩ
vuâllaǩeeʹrjtõõzzâs.
Pååʹšt mieʹldd vuõlttuum sättkuõr âʹlǧǧe leeʹd vaal-luʹvddkååʹddest jiõnnlaʹsǩǩeem alttummša
mõõneeʹst.
31 §
Jiõnstummuš maaccteeʹl sättkuõr
vaal-luʹvddkådda muđoi ko pååʹšt mieʹldd
Jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ vuäitt maaccted sättkuõr še vaal-luʹvddkååʹdd konttra leʹbe vaalluʹvddkååʹdd iʹlmmtem paaiʹǩid vaali kuälmad tiudd neäʹttel vuõssaarǥ da viiđad tiudd neäʹttel
piâtnâc kõskksaž äiʹǧǧen di, jõs vaalpeeiʹv jiõnstummuž riâžžât, jiõnstempääiʹǩ vaaltuåimmkådda.
Vaal-luʹvddkåʹdd âlgg ââʹnned huõl tõʹst, što tõn jeeʹres tuåimmpaaiʹǩid kuõđđum vaaläʹššǩiiʹrjid
seeilted vaalkäittmõõžž staaneei naaʹlin da što vaaläʹššǩiiʹrjid tuåimtet staanâld vaal-luʹvddkååʹdd
Aanar konttra ouʹddel jiõnnlaʹsǩǩeem alttummuž.
31 a §
Vaalpeeiʹv jiõnstummuš
Jõs vaalpeeiʹv jiõnstummuž riâžžât, vaalpeiʹvven lij vaali tuåimtummuž viiđad neäʹttel pâʹsspeiʹvv.
Vaalpeeiʹv jiõnstummuž tuåimtet õõutäiggsânji säʹmmlai juõʹǩǩ dommvuuʹd kååʹddest. Juõʹǩǩ
kååʹddest lij ooʹccmõssân õhtt jiõnstempäiʹǩǩ.
Jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ vuäǯǯ jiõnsted tåʹlǩ tõn säʹmmlai dommvuuʹd kååʹddest, kååʹtt lij
mieʹrǩǩuum vaal-loǥstõʹǩǩe suu dommkåʹdden.
Jiõnstummuž âlgg riâššâd nuʹtt, što vaalkäittmõš seillai.
31 c §
Vaaltuåimmkåʹdd
Vaal-luʹvddkåʹdd âlgg juʹn ääiʹjben ouʹddel vaali šiõtteed juõʹǩǩ jiõnstempääiʹǩ vääras
vaaltuåimmkååʹdd, koozz koʹlle kolmm vuäzzla da ooʹccmõssân kuõʹhtt väärrneeʹǩǩ nuʹtt, što
kõõččmõõžžâst åårrai kååʹdd vaal-luʹvddkååʹddest eeʹttkõʹstti vuäzzlaž da tän jiiʹjjes väärrneǩ lie
vaaltuåimmkååʹdd õhttân vuäzzliʹžžen da väärrneʹǩǩen. Sääʹmteeʹǧǧ vaali võboršeǩ ij vueiʹt leeʹd
vaaltuåimmkååʹdd vuäzzliʹžžen leʹbe väärrneʹǩǩen.
Vaaltuåimmkååʹdd saaǥǥjååʹđteeʹjen tuåimmai tuåimmkååʹddest vaal-luʹvddkååʹdd eeʹttkõʹstti
vuäzzlaž. Vaaltuåimmkåʹdd vaʹlljad taarb mieʹldd kõskkvuõđstes väärrsaaǥǥjååʹđteei.
Vaaltuåimmkåʹdd lij mieʹrreemvääldlaž kolmmvuäzzliʹžžen.

31 h §
Vaalpeeiʹv jiõnstummuž puuttmõš da vaalpåʹrddǩeʹrjj
Vaalpeeiʹv jiõnstummuž puuttâm mâŋŋa vaaltuåimmkåʹdd âlgg ââʹnned huõl tõʹst, što pječõsttum
vaalčuuʹǩǩ da jiõnstem-mieʹrǩǩõõzzid seʹst õõʹnni jiõnstemvuuʹd vaal-loǥstõõǥǥ di vueiʹtlvânji
vaaltuåimmkådda kuõđđum sättkuõrid tuåimtet vaalkäittmõõžž seillam staaneei nalla määinteʹmes
ääjtõõllâmtää vaal-luʹvddkååʹdd Aanar konttra. Vaal-luʹvddkåʹdd âlgg ââʹnned huõl vaalčuuʹǩǩ da
jiõnstemvuuʹd vaal-loǥstõõǥǥ seeiltummšest staan pääiʹǩest jiõnnlaʹsǩǩeem altteem räjja di
pječâʹsttemneävvai hiâvtummšest tâʹlles čuuʹǩǩ pječâʹsttem mâŋŋa.
Vaaltuåimmkåʹdd âlgg lââʹssen ââʹnned huõl tõʹst, što vaalpeeiʹv jiõnstummšest tuõʹllʼjet
påʹrddǩeeʹrj, koozz mieʹrǩǩeet:
1) peeiʹv di čiâssaaiʹjid, kuäʹss vaalpeeiʹv jiõnstummuš aaʹlji da peäggteš puuttâm;
2) mieʹldd åårram vaaltuåimmkååʹdd vuäzzlaid da väärrniiʹǩǩid;
3) vaalvieʹǩǩteeʹjid di jiõnsteeʹji jiiʹjjez vaʹlljeem vieʹǩǩteeʹjid; di
4) jiõnsteeʹji lååkkmeäʹr.
32 §
Jiõnstummuš håiddstroiʹttlest da dååma
Säʹmmlai dommvuuʹdest åårrai stroiʹttlest hoiddum oummu di tõk dommvuuʹdest dååma hoiddum
oummu, kook jie muđoi vuäitče jiõnsted toolkteʹmes vaiggõõzzitää, vuäǯǯa jiõnsted
håiddpääiʹǩsteez.
Håiddpääiʹǩest jiõnstummuž vääras vaal-luʹvddkåʹdd mieʹrrad kõõččmõõžžâst åårrai kååʹdd vaalluʹvddkååʹddest eeʹttkõʹstti vuäzzla da väärrneeʹǩǩ vaaltuåimmšeʹǩǩen da suu väärrooumžen.
Vaaltuåimmšeeʹǩǩ väärrooumžen vueiʹtet nõõmted jeeʹres tuõjju šiõtti oummu še.
Håiddpääiʹǩest jiõnsteen jiõnstummšest âlgg jiõnsteei da vaaltuåimmšeeʹǩǩ lââʹssen leeʹd mieʹldd
jiõnsteei vaʹlljeem leʹbe suu priimmâm sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe jiõnnvuõiggâdvuõttneʹǩǩen
mieʹrǩǩuum ooumaž.
34 §
Jiõnnlaʹsǩǩeem alttummuš
Vaal-luʹvddkåʹdd alttad jiõnnlaʹsǩǩummuž vaaltuåimtõõzz mâŋŋa puõʹtti vuõssaarǥ čiâss 10. Mâŋŋa
jiõnnlaʹsǩǩummuž alttummšest puättam sättkuõrid kueʹđet ääʹveeǩani lokku vääʹldǩani.
Tuåimtõõzzâst tuõʹllʼjet påʹrddǩeeʹrj.
Vaʹlljeemõhttõõzz äʹššoummust leʹbe väärräʹššoummust lij vuõiggâdvuõtt leeʹd âʹldd
jiõnnlaʹsǩǩummšest.
38 §
Vaali puåđõõzz meäʹrtõõvvmõš

Sääʹmteeʹǧǧ vuäzzliʹžžen šâʹdde vaʹlljuum 25 jäänmõsân jiõnid vuäǯǯam võboršeʹǩǩed, oudldeeʹl, što
sij jooukâst lie ooʹccmõssân 10 §:st šiõttuum mieʹrr võboršeeʹǩǩ juõʹǩǩ säʹmmlai dommvuuʹd
kååʹddest da dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn. Jõs 10 §:st šiõttuum meäʹr jie tiiud, šâʹdde kõõččmõõžžâst åårrai

kååʹddest leʹbe dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn vaʹlljuum nuʹbben jäänmõsân jiõnid vuäǯǯam võboršeeʹǩǩ
nuʹtt, što 10 § kaiʹbbjõõzz teâuddje.
Jõs koon-ne dommvuuʹd kååʹddest jie võboršeeʹǩǩ leämmaž šiõttuum mieʹrr, šâʹdde võboršiiʹǩǩin
vaʹlljuum nuʹbben jäänmõsân jiõnid vuäǯǯam võboršeeʹǩǩ dommvuuʹdest. Jõs dommvuuʹd
åålǥpeäʹlnn jie leämmaž võboršeeʹǩǩ šiõttuum mieʹrr, šâʹdde vaʹlljuum muđoi jäänmõssân jiõnid
vuäǯǯam võboršeeʹǩǩ.
Väärrneʹǩǩen šâʹdde vaʹlljuum nuʹbben jäänmõsân jiõnid vuäǯǯam võboršeǩ juõʹǩǩ sääʹmvuuʹd
kååʹddest jiõčč vuäzzlai vaʹlljeem mâŋŋa, di dommvuuʹd åålǥpeäʹlnn nuʹbben jäänmõsân jiõnid
vuäǯǯam võboršeǩ jiõčč vuäzzla vaʹlljeem mâŋŋa.
Jõs jiõnnmeäʹr lie seämma šoora, čååuʹdet tõi kõskksaž jiârǥ vuârbeeʹl.
39 §
Vaalpuåđõõzz raavummuš
Vaali puåđõõzz raavad vaal-luʹvddkåʹdd kuälmad peiʹvven mâŋŋa jiõnnlaʹsǩǩeem alttummšest
õnnum såbbrest.
Vaali puåđõõzz âlgg tâʹlles iʹlmmted vuõiggâdvuõttministeriaaʹje sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlai da
väärrniiʹǩǩi puõʹtti tuåimmpââjas tuâjjses mieʹrreem diõtt.
40 §
Vaali puåđõõzz kuõskki läittmõš
Jiõnnvuõiggâdvuõttneǩ, kååʹtt ǩeäčč, što vaal-luʹvddkååʹdd tuʹmmstõk vaali puåđõõzz raavummšest
leʹbe vaali tuåimtummša kuulli jeeʹres tuåimm lij lääʹjjvuâsttsaž, vuäǯǯ ooccâd muttâz lääiteeʹl
vaaldâšmvuõiggsa tõnnalla ko vaaldâšmlääʹjjââʹnnemlääʹjjest šiõtteet. Läittmõõžž âlgg tuejjeed 14
peeiʹv seʹst tõʹst, ko vaali puåđõs lij õlmstõttum.
Vaaldâšmvuõiggâz tuʹmmstõõǥǥ vuäǯǯ
vaaldâšmlääʹjjââʹnnemlääʹjjest šiõtteet.

läittad

ââʹlmõs

vaaldâšmvuõiggsa

tõnnalla

ko

Jõs vaal-luʹvddkååʹdd 1 momeeʹntest jurddum tuʹmmstõk leʹbe tuåimm lij leämmaž lääʹjjvuâsttsaž da
tät lij vaaiktam vaali puåđõʹsse, vaali puåđõõzz âlgg vuõiǥeed da riikksuåvtõs âlgg taarb mieʹldd
mieʹrreed sääʹmteeʹǧǧ vuäzzlaid da väärrniiʹǩǩid vaali vuõiǥuum puåđõõzz meâldlânji.
Jõs vaali puåđõs ij leäkku vuõiǥeemnalla, âlgg mieʹrreed vaalid oʹđđest ââʹnnemnalla.
40 a §
Läittmõõžž ǩeeʹjjest oʹđđest õnnum vaal
Oʹđđest õnnum vaali tuåimtummšest âânn huõl, jõs vueiʹtlvaž, seämma vaal-luʹvddkåʹdd ko
kååʹmtum vaalin. Oʹđđest õnnum vaalin ââʹnet seämma lääʹjjviõkksaž vaal-loǥstõõǥǥ da
võboršeǩloǥstõõǥǥ ko kååʹmtum vaalin, ǥõõi ij vaaldâšmvuõiǥâs leʹbe ââʹlmõs vaaldâšmvuõiǥâs
tuʹmmstõõǥǥstes nuuʹbbnalla mieʹrred.
Oʹđđest õnnum vaali tuåimtummšest lij šiõtlvaž vueʹzzi muđoi viõǥǥâst, mii jiõčč vaali
tuåimtummšest lij šiõttuum.

Oʹđđest õnnum vaalid tuåimtet tõn kaʹlndarmäänpââʹj äiʹǧǧen, kååʹtt älgg kuõiʹt tiudd
kaʹlndarmäänpââʹj ǩeeʹjjest 1 momeeʹntest peäggtum tuʹmmstõõǥǥ uʹvddem mâŋŋa. Vaaltuåimtõõzz
altteet vuõltteeʹl jiõnnvuõiggâdvuõttniiʹǩǩid 29 §:st peäggtum vaaläʹššǩiiʹrjid.
Oʹđđest õnnum vaali puåđõõzzâst âlgg tâʹlles iʹlmmted vuõiggâdvuõttministeriaaʹje.
40 c §
Tääʹrǩab šeâttmõõžž
Vuõiggâdvuõttministeria asetõõzzin vueiʹtet uʹvdded tääʹrǩab šeâttmõõžžid:
1) vaalid kuulli kuultõõzzi pirr;
2) vaal-loǥstõʹǩǩe ooʒʒõõttâm da vaal-loǥstõõǥǥâst jaauktem pirr di ooccmõʹšše õhtteemnalla åårrai
čiõlǥtõõzzi pirr;
3) vaal-loǥstõõǥǥ vueiʹnnemnalla ââʹnnem pirr;
4) võboršeǩooccmõõžž da võboršeǩloǥstõõǥǥ pirr;
5) jiõnstemliipp pirr; di
6) vaaläʹššǩiiʹrji seeiltem pirr.

5 lååkk
Pååđšiõttõõzz

41 §
Muuttâsooccmõš
Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz tuʹmmstõʹǩǩe vuäǯǯ kaiʹbbjed vuõiǥõõzz sääʹmteeʹǧǧ såbbrest da
luʹvddkååʹdd di sääʹmteeʹǧǧ jeeʹres tuåimmorgaan peʹce vaal-luʹvddkååʹdd da vuõiǥeemluʹvddkååʹdd
tuʹmmstõʹǩǩe sääʹmteeʹǧǧ halltõõzzâst tõnnalla ko vaaldâšmlääʹjjest šiõtteet, jõs jeät tän lääʹjjest
leʹbe jeeʹres sââʹjest lääʹjjest nuuʹbbnalla šiõttuku.
Sääʹmteeʹǧǧ såbbar da halltõõzz vuõiǥeemkaiʹbbjõõzz diõtt tuejjeem tuʹmmstõʹǩǩe vuäǯǯ ooccâd
muttâz lääiteeʹl vaaldâšmvuõiggsa tõnnalla ko vaaldâšmlääʹjjââʹnnemlääʹjjest šiõtteet. Sääʹmteeʹǧǧ
såbbar vaaldâšmääʹššest tuejjeem jeeʹres tuʹmmstõʹǩǩe vuäǯǯ ooccâd muttâz lääiteeʹl
vaaldâšmvuõiggsa tõnnalla ko vaaldâšmlääʹjjââʹnnemlääʹjjest šiõtteet, jõs jeät jeeʹres sââʹjest lääʹjjest
nuuʹbbnalla šiõttuku. Vaaldâšmvuõiggâz tuʹmmstõʹǩǩe vuäǯǯ ooccâd muttâz lääiteeʹl tåʹlǩ, jõs
ââʹlmõs vaaldâšmvuõiǥâs meâtt läittamlååʹv.

———

Tät lääʹǩǩ puätt viõʹǩǩe 15 peeiʹv skamm-mannust 2018. Tõn 3 § puätt kuuitâǥ viõʹǩǩe eman 1
peeiʹv ođđeeʹjjmannust 2020.

Vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩummuž kuõskki ooccmõʹšše, kååʹtt lij rajjum vaal-luʹvddkådda
mââimõõzzâst 31 peeiʹv rosttovmannust 2019, suåvldet tän lääʹjj viõʹǩǩe puäʹđeen viõǥǥâst åårram
3 §.
Sääʹmtegga, koon tuåimmpââʹjj lij kõõskjååʹđ tän lääʹjj viõʹǩǩe puäʹđeen, suåvldet 10 da 11–13 §
nåkkmen ko tõk leʹjje tän lääʹjj viõʹǩǩe puäʹđeen jeät-ǥa tõõzz suåvlduku 17 b §. Saaǥǥjååʹđteei
oʹđđest vaʹlljummuž kuõskki 11 § 2 momeeʹnt suåvldeen jeät valddu lokku tõid tuåimmpõõʹjid,
kook lie puuttâm ouʹddel tän lääʹjj viõʹǩǩepueʹttmest.
Mâŋŋa lääʹjj viõʹǩǩepueʹttmest puõʹtti sääʹmteeʹǧǧ vaalid riâžžât [ ]. Oudldõssân vaalvuõiggâdvuõđi
âânnmõʹšše täin sääʹmteeʹǧǧ vaalin lij, što vaal-loǥstõʹǩǩe mieʹrǩǩummuž kuõskki ooccmõõžž
tuejjeet mââimõssân 31 peeiʹv rosttovmannust 2019 ouʹddel čiâss 16. [Vaali ääiʹjpoodd lij mieʹrren
seʹrdded nuʹtt õõutin iiʹjjin. Tääʹrǩab ääiʹjpodd da tääzz kuulli vueiʹtlvaž seʹrddemšeâttmõõžž
taʹrǩsmâʹvve mâʹŋŋlõbân.]
Vuõssmõs 20 § meâldlaž vaal-luʹvddkååʹdd šiõtteet sõõrǥmõõzz mieʹldd mâŋŋa lääʹjj viõʹǩǩe
pueʹttmest. Mâŋŋa lääʹjj viõʹǩǩe pueʹttem šiõttuum vuõiǥeemluʹvddkååʹdd tuåimmpââʹjj juätkkai
puõʹtti sääʹmteeʹǧǧ vaalpââʹj loopp räjja.
Tän lääʹjj viõʹǩǩe puäʹđeen viõǥǥâst åårram 41 § suåvldet tõʹst jurddum tuʹmmstõõǥǥi
muuttâsooccma tõi tuʹmmstõõǥǥi peäʹlnn, kook lie tuejjuum ouʹddel tän lääʹjj viõʹǩǩepueʹttem.

Heʹlssnest mannu peeiʹv 2018.
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2.
Lääʹǩǩ
reäʹǩǩõslääʹjj 40 lååǥǥ 11 § muʹttmest
Eeʹttiǩ-kååʹdd tuʹmmstõõǥǥ meâldlânji
muuʹttet reäʹǩǩõslääʹjj (39/1889) 40 lååǥǥ 11 § 1 pääiʹǩ, nåkkmen ko tõt lij lääʹjjest 604/2002 tän
nalla:

40 lååkk
Veʹrǧǧreäʹǩǩõõzzin

11 §
Meäʹrteelm

Tän lääʹjjest juuʹrdet:
1) veʹrǧǧneʹǩǩen oummu, kååʹtt lij veʹrǧǧ- leʹbe tõõzz paaldeemnallšem kääzzkõsvuõđâst riiʹǩǩe,
kådda leʹbe kåʹddõhttma leʹbe jeeʹres kooʹddi õõlmâsvuõiggâdvuõđlaž õhttsažtuåimmorgaaʹne,
riikkpeeiʹvid, riikk jäärnaǩstroiʹttla leʹbe evaŋkeel-luteerlaž ceerkva leʹbe ortodookslaž
ceerkavkådda leʹbe tõn sieʹbrkådda leʹbe sieʹbrkooʹddi õhttsažtuåimmorgaaʹne, Ahvenanmaa
mäddkådda, sääʹmtegga, Lääʹdd Baʹŋǩǩe, Naroodjeältõkstroiʹttla, Tuâjjtiõrvâsvuõttstroiʹttla,
kååddlaž jeältõkstroiʹttla, Kooʹddi täʹǩǩeemkõõskõʹsse leʹbe kååddlaž tuâjjmarkkânstroiʹttla;
———
Tät lääʹǩǩ puätt viõʹǩǩe

mannu peeiʹv 20 .
—————
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