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297 § LIEDON KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISVAALIEN AJANKOHDASTA JA 

NETTIÄÄNESTYKSESTÄ 
 
Kunnanhallitus 297/11.8.2014 
Liite 113e 
a) Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet, työ-

ryhmän mietintö 
b) Nettiäänestystyöryhmän väliraportti 

 
Oikeusministeriöstä on saatu kaksi lausuntopyyntöä. Oikeusministe-
riön vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvittä-
vä parlamentaarinen työryhmä pyytää lausuntoa mietintöönsä. Vaa-
lien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvittävän, oi-
keusministeriön asettaman parlamentaarisen työryhmän työn taus-
talla on ns. puoluesihteeritoimikunnan lokakuussa 2013 tekemät esi-
tykset. Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää näiden ehdotusten to-
teuttamista ja valmistella mahdolliset lakiehdotukset. 
 
Oikeusministeriö pyytää lausuntoja pilottivaiheessa olevan lausunto-
palvelu.fi-palvelun kautta. Tarkoituksena on saada käyttökokemuksia 
palvelun jatkokehittämistä varten. 
 
Lausuntoa pyydetään seuraavista kysymyksistä: 
- Mitä mieltä olette työryhmän kunnallisvaalien siirtämistä koske-

vista ehdotuksista? 
- Mitä haluatte lausua työryhmän ehdottamasta kunnallisvaalien ja 

kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä yhdessä? 
- Mitä haluatte lausua työryhmän mietinnöstä? 

 
Oikeusministeriön nettiäänestystä valmisteleva työryhmä pyytää lau-
suntoa väliraporttiinsa. Oikeusministeriö on asettanut nettiäänestystä 
valmistelevan työryhmän 15.11.2013 alkavaksi ja 30.1.2015 päätty-
väksi toimikaudeksi. Tarkoituksena oli, että perinteisten äänestysta-
pojen rinnalle kehitetään sähköiseen asiointiin perustuva äänestys-
tapa, nettiäänestys (äänestäminen tietoverkon välityksellä valvomat-
tomissa olosuhteissa), ja siten edistetään perustuslaissa turvattujen 
vaali- ja osallistumisoikeuksien käyttämistä. Nettiäänestystyöryhmä 
on antanut väliraportin 11.6.2014.  
 
Lausuntoa pyydetään seuraavista kysymyksistä: 
- Mitä mieltä olette nettiäänestysmahdollisuuden käyttöönotosta 

kunnallisissa kansanäänestyksissä? 
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- Uskotteko, että kunnassanne säilytettäisiin kirjeäänestysmahdol-

lisuus nettiäänestyksen rinnalla? 
(Vastausvaihtoehdot: Kyllä / Ei) 

- Järjestäisikö kuntanne useammin kunnallisia kansanäänestyksiä, 
jos kuntien käytettävissä olisi maksutta nettiäänestysjärjestelmä? 
(Vastausvaihtoehdot: Kyllä / Ei) 

- Mitä mieltä olette suunnitelmista nettiäänestystyöryhmän jatko-
työn osalta? 

- Mitä mieltä olette luottamuksen merkityksestä nettiäänestyksel-
le? Miten luottamusta voidaan rakentaa ja mitkä seikat voivat 
horjuttaa sitä? 

- Miten järjestelmän avoimuus voidaan parhaiten turvata? 
- Tuetteko nettiäänestystyöryhmän ehdotuksia? 

(Vastausvaihtoehdot: Kyllä / Ei) 
 

Valmistelija: 
Vs. hallintosihteeri Heli Kallio, keskusvaalilautakunnan sihteeri Marja 
Pausio 
 

Kunnanjohtajan ehdotus: 
Kunnanhallitus päättää, että Liedon kunta toteaa lausuntonaan  
 
1) vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia koske-

vaan mietintöön seuraavasti:  
 
- Mitä mieltä olette työryhmän kunnallisvaalien siirtämistä koske-

vista ehdotuksista? 
 
Kunnallisvaalien siirtäminen lokakuun neljännestä sunnuntaista 
huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin siten, että kunnallisvaalit jär-
jestettäisiin ensimmäisen kerran huhtikuussa jo vuonna 2017, on 
kannatettava asia. Siten uusi valtuusto pääsisi päättämään jo 
seuraavan vuoden talousarviosta ja kunnallisverosta. Vaalijärjes-
telyiden kannalta myös sääolosuhteet ovat paremmat huhtikuus-
sa kuin lokakuussa. 
 

- Mitä haluatte lausua työryhmän kunnallisvaalien ja kunnallisen 
kansanäänestyksen järjestämisestä yhdessä? 
 
Kunnallisvaalien ja kunnallisen kansanäänestyksen järjestäminen 
samanaikaisesti vaatii paljon resursseja. Asiaa voisi arvioida uu-
delleen, mikäli nettiäänestysmahdollisuus otettaisiin tulevaisuu-
dessa käyttöön. 
 

- Mitä haluatte lausua työryhmän mietinnöstä? 
 
Kunnallis-, eduskunta- ja myös presidentinvaalien järjestäminen 
huhtikuussa voisi olla perusteltua sääolosuhteiden kannalta sekä 
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myös siitä syystä, että tällöin vaaliaikataulut toistuisivat vuosittain 
samankaltaisina.  
 
Kansalaisaloitteen tekemisen ikäraja on hyvä pitää samana kuin 
äänestysikäraja. 
 

2) nettiäänestystyöryhmän väliraporttia koskien seuraavasti: 
  
- Mitä mieltä olette nettiäänestysmahdollisuuden käyttöönotosta 

kunnallisissa kansanäänestyksissä? 
 

Nettiäänestysmahdollisuuden käyttöönotto kunnallisissa kansan-
äänestyksissä kirjeäänestyksen rinnalla on kannatettava asia, jo-
ka toteutuessaan voi nostaa kansanäänestysten äänestyspro-
senttia.  

 
- Uskotteko, että kunnassanne säilytettäisiin kirjeäänestysmahdol-

lisuus nettiäänestyksen rinnalla? 
 

Kyllä. 
 
- Järjestäisikö kuntanne useammin kunnallisia kansanäänestyksiä, 

jos kuntien käytettävissä olisi maksutta nettiäänestysjärjestelmä? 
 
Ei. 

 
- Mitä mieltä olette suunnitelmista nettiäänestystyöryhmän jatko-

työn osalta? 
 
Ensiarvoisen tärkeää on, että uuden äänestystavan käyttöön-
otossa ei vaaranneta kansalaisten luottamusta vaalien ja kunnal-
listen kansanäänestysten toimittamiseen. Mahdollisuuden tar-
joaminen äänestämiselle internetin välityksellä voi nostaa äänes-
tysprosenttia sekä vaaleissa että kansanäänestyksissä.   

 
- Mitä mieltä olette luottamuksen merkityksestä nettiäänestyksel-

le? Miten luottamusta voidaan rakentaa ja mitkä seikat voivat 
horjuttaa sitä? 
 
Kansalaisten luottamus järjestelmän toimivuuteen on tärkeä asia. 
Järjestelmän helppokäyttöisyys ja sen toimintaperiaatteiden ym-
märrettävyys sekä avoin viestintä luovat pohjaa luottamuksen 
saavuttamiselle.  

 
- Miten järjestelmän avoimuus voidaan parhaiten turvata? 

 
Työryhmän esityksen mukaisesti äänestysjärjestelmän tulee olla 
tarkastelua varten julkinen kansalaisille, järjestöille, asiantuntijoil-
le ja vaalitarkkailijoille. 
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- Tuetteko nettiäänestystyöryhmän ehdotuksia? 

 
Kyllä. 

 
Kunnanhallituksen päätös: 

Kunnanjohtajan päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
Lisätietoja antaa: Kunnanjohtaja Esko Poikela puh: 4873 3243 
 
Täytäntöönpano: oikeusministeriön sähköinen lausuntopalvelu 
(29.8.2014 mennessä) 

 
 
 
 
Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta sekä säädetyllä tavalla edeltäpäin ilmoitettu-
na aikana 15.8.2014 kunnantalon yhteispalvelupisteessä yleisesti nähtävänä olleesta pöytä-
kirjasta otetun otteen oikeaksi todistaa 
 
Liedossa 19.8.2014 
 
Pöytäkirjanpitäjä 
 
 


