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NETTIÄÄNESTYKSEN PARLAMENTAARISEN SEURANTARYHMÄN KOKOUS 
 
Aika:  25.10.2017 klo 8.00-9.35 

 
Paikka:  Eduskunta, A185 kh(11) 
 
Osallistujat:  Puheenjohtaja: 

Antti Kurvinen, Keskustan eduskuntaryhmä 
 
Seurantaryhmän jäsenet: 
Jani Mäkelä, Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 
Mari-Leena Talvitie, Kokoomuksen eduskuntaryhmä 
Joona Räsänen, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä 
Silvia Modig, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä 
Jyrki Kasvi, Vihreä eduskuntaryhmä 
Eva Biaudet, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 
Johanna Kosunen, Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä 
Simon Elo, Sininen eduskuntaryhmä 
 
Työryhmän jäsenet:  
Johanna Suurpää, työryhmän puheenjohtaja, oikeusministeriö 
Arto Jääskeläinen, työryhmän varapuheenjohtaja, oikeusministeriö 
 
Sihteerit: 
Heini Huotarinen, ylitarkastaja, oikeusministeriö 
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ASIALISTA 
 
1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kertomalla, että kyseessä on 
seurantaryhmän viimeinen kokous. Tarkoituksena on kuulla 
esiselvitystyön tuloksista ja evästää työryhmää linjausten laatimisessa. 

2 Esiselvitys 

Heini Huotarinen esitteli esiselvityksen tuloksia. Työryhmä on selvittänyt, 
miten nettiäänestysjärjestelmän voisi toteuttaa. Keskeisiä kysymyksiä 
ovat vaalisalaisuus, luottamus, kyberympäristö ja vaaleihin vaikuttaminen. 
Työssä on noussut esiin, että nettiäänestyksen käyttöönotto edellyttää 
huomattavien riskien ja kustannusten hyväksymistä. Kansainvälisten 
kokemusten ja tutkimusten mukaan nettiäänestyksellä on vain hyvin 
vähäinen vaikutus äänestysaktiivisuuteen, mutta se voi helpottaa mm. 
näkövammaisten itsenäistä äänestämistä ja nopeuttaa ääntenlaskua. 
Vaalivaikuttaminen ja kyberturvallisuus ovat viime aikoina nousseet aivan 
uudella tavalla yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. 

3 Etenemissuositukset 

Käytiin keskustelua etenemisvaihtoehdoista. Nettiäänestyksen riskit ovat 
merkittäviä ja nettiäänestyksen käyttöönotossa vaarana olisi, että 
menetettäisiin luottamus vaaleihin. Keskustelussa korostettiin tarvetta 
miettiä edelleen keinoja, joilla kansalaisten ja kuntalaisten osallistumista 
vahvistettaisiin, esimerkiksi luomalla uusia sähköisiä osallistumistyökaluja 
kuntien käyttöön. Pohdittiin myös tilannetta, jossa 
nettiäänestysjärjestelmän hakkeroinnista olisi vahva epäilys, mutta ei 
luotettavaa näyttöä. Toisaalta pohdittiin sitä, miten tilanne ja teknologiat 
kehittyvät tulevaisuudessa ja minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla 
pohdinnassa nettiäänestyksen käyttöönotosta.  

Johtopäätöksenä keskustelusta seurantaryhmä totesi, että 
nettiäänestystä ei tule ottaa käyttöön yleisissä vaaleissa, koska riskit ovat 
suurempia kuin hyödyt. Nykytilanteessa olevia ongelmia, kuten alhainen 
äänestysaktiivisuus, ei ratkaista nettiäänestyksellä.  

4 Muut asiat 

Ei muita asioita. 

5 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.35 ja kiitti seurantaryhmää aktiivi-
sesta työskentelystä. Myös oikeusministeriön edustajat esittivät kiitoksen-
sa kansanedustajien arvokkaasta panoksesta nettiäänestystyöryhmän 
työhön.  


