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Lausunto

Kaupunginhallitus antoi oikeusministeri6lle seuraavan lausunnon:

Lausunto Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet -mietinn6std

Helsi ng i n kaupun ki pitii?i ty6ryhmdn linjau ksia kun nallisvaal ien
ajan kohdan sii rtdm isestd ja neuvoa-antavien kansanddnestysten
j6rjestdmisestd kunnall isvaal ien yhteydessd kan natettavina.

Vaalipdivdn siirtdminen huhti kuulle ty6ryh mdn esitttimdlldi tavalla on
perusteltua, mikdli kuntalain uudistuksessa pdddytddn siihen, ettd
valtuuston toimikausi alkaisi kesdkuun alusta. Tdmd puolestaan olisi
tarkoituksenmu Kaista valtu utettujen vaikutusmahdollisuudet huomioon
ottaen. Vaalien jdrjestdminen huhtikuussa lokakuun sijasta lisdksi
ty6ryh mdn mai nitsemalla tavalla toden ndkdisesti parantaisi
ddnestysaktiivisu utta ja helpottaisi kampanjoi ntia. On tdrkedd, ettd
kunnallisten neuvoa-antavien kansanddnestysten osalta uudistus
toteutetaan viipymdttdi eikd sitd siten ole tarkoituksenmukaista kytkeii
nettid6 nestysmenetel m ien m a hdol I iseen kdytt66n ottoo n

tulevaisuudessa. Kaupunginhallitus ei nde lisdiksi estettd po.

kansaniiiinestysten jdrjestdmiseen my6s valtiollisten vaalien
yhteydessd.

Ehdotus kunnallisen kansanddnestyksen sallimisesta kunnallisvaalien
yhteydessd on niin ikddn oikeansuuntainen. Tdll6in on tdrkedd, ettd
muut ennakkoddnestystavat kuin vaalien yhteydessd kdytettdvdt, kuten
kirjeddnestys, nimenomaan suljetaan pois.

Kansanddnestyksissd, jotka jdrjestetddn kun nallisvaaleista erillisi nd,

tulisi lisdtd kunnan valinnanmahdollisuuksia ennakkoddnestyksen
jdrjesttimisessd. Kuten Helsingin kaupunki on esityksessddn
oi keusmin isteri6lle marraskuus sa 2013 todennut, kirjeddnestyksen
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Esittelijd

Lisiitiedot

Otteet

jdrjestdminen voimassa olevassa laissa tarkoitetulla tavalla ei ole
mahdollista Helsingissd. Lakia voitaisiin muuttaa ainakin siten, ettd
kunta saisi itse pdiiittiid ajankohdan, jolloin kirjeddnten on oltava perilld
keskusvaalilautakunnassa, mikd antaisi aikaa myds suuren
kirjeddnimddrdn tarkastamiselle ennen varsinaista Sdnestyspdivdd.

Perusteltua olisi myds, jos tydryhmdn esittdmdlld tavalla kunnallisen
kansanddnestyksen ennakkoddni voitaisiin antaa myds internetissd.
Nettiddnestys vertautuu luotettavuudeltaan kirjeddnestykseen, joten
sen kdytt66notto olisi j uu ri kun nallisen kansanddnestyksen yhteydessd
tarkoituksenmukaista. Tdmd todenndkdisesti vdhentdisi
kirjeddnestyshalukkuutta, mikd tarkoittaisi suurillekin kunnille parempia
mahdoll isu uksia jdrjestdd kun nallisia ka nsanddnestyksid luotettavasti ja
matalammin kustannuksin.

Esittelijii muutti ehdotustaan siten, ettd luonnosehdotuksen toiseen
kappaleeseen lisdtddn seuraava.

On tdrkedd, ettd kunnallisten neuvoa-antavien kansanddnestysten
osalta uudistus toteutetaan viipymdttd eikd sit6r siten ole
tarkoituksenmu kaista kytkeii nettiddnestysmenetelmien mahdoll iseen
kdlyttddnottoon tulevaisuudessa. Kaupunginhallitus ei nde lisdksi
estettd po. kansanddnestysten jdrjestdmiseen my6s valtiollisten vaalien
yhteydessd.

Kaupungin hallitus hyvdksyi esittelijdn m uutetun esityksen.

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Antti Peltonen, hallintopiitillikkd, puhelin: 310 36018
antti.peltonen(a)hel.fi

Ote
Oikeusministeri6

Pdyteikirja pidetddn yleisesti ndhtdvdnd Helsingin kaupungin
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 1 1 -1 3) 26.8.2O1 4 ja asianosaista
koskeva p65tds on ldhetetty 26.8.2014.

Kaupunginhallitus

Postiosoite
PL1
OOO99 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinka.kirjaamo@hel.fi

Keyntiosoite
Pohjoisesplanadi I 1-1 3
Helsinki 17
http:/Arvww.hel.fi /kaupunginhallitus

Puhelin
+358 I 310 1641
Faksi
+358 I 655 783

Y-tunnus Tilinro
0201256-6 Ft0680001200062637

Alv.nro
F102012566



Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Priytdkirianote

18.8.2014

28t2014

\t4

3 (3)

Lauri Menna
pdytiikirjanpitdjd

Postiosoite
PL1
OOO99 HELSINGIN KAUPUNKI
helsinki. kirjaamo@hel.fi

Kayntiosoite
Pohjoisesplanadi 1 1-1 3
Helsinki 17
http./ /vww. hel.fi /kaupunginhallitus

Puhelin
+358 I 310 1641
Faksi
+358 I 655 783

Y-tunnus Tilinro
0201256-6 Ft0680001200062637

Alv.nro
Ft0201 2566


