
EDUSKUNTA ASIAKIRJAVIHKO

VALIOKUNNAT

/i? ?  Z o o C



VK-FAKTA
PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA

DIAARIOTE
12.09.2006

DIAARIOTE

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA HE

14/2006 vp

laiksi vaalilain muuttamisesta

Saapunut: Mietintöä varten

Mietintövks PeV
Lähettäjä: Täysistunto Lähetyspvm: 14.03.2006
Saapumispvm: 15.03.2006
Kiireellisyys: Määräaika Tilakoodi: Käsittely päättynyt
Käs.aikataulu: voimaan 1.7.2006

Lopputoimi: PeVM 4/2006 vp
Lopputoim.pvm: 12.09.2006

1
2
.

.0
9.

.2006 Mietintö toimitettu
edelleen

PeVM 4/2006 vp

1
2
,

,
09

.2006 Valmistunut PeVM 4/2006 vp

1
2
.

.
09

.2006 Yksityiskohtainen
käsittely

1
2
.

.
09
,

.2006 Käsittely Yleiskeskustelu mietintöluonnos

1
8
.

.
05
.

.2006 Käsittely Jatkettu valmistava
keskustelu

1
2
.

.0
5.

.2006 Käsittely Jatkettu valmistava
keskustelu

1
1
.

.
05
.

.2006 Käsittely Asiantuntijakuulemisen
päättäminen

0
5
.

,0
5.

.2006 Käsittely Asiantuntijoiden kuuleminen

-oikeusministeri Leena Luhtanen
oikeusministeriö

2
1
.

,
04
.

.2006 Valmistava keskustelu

2
1
.

.0
4.

,2006 Käsittely Asiakirja merk.
saapuneeksi

oikeusministeriön

0
4
.

,0
4.

,2006 Käsittely Asiantuntijoiden kuuleminen

-johtava konsultti, projektipäällikkö Ari Huitti
TietoEnator  (K)
-tietoturva-asiantuntija Tomi Tuominen
TietoEnator



-pääarkkitehti Marko Kaakinen
TietoEnator

-professori Mikael Hiden  (K)
-professori Kaarlo Tuori  (K)
-professori Veli-Pekka Viljanen  (K)
23.03.2006 Käsittely Asiantuntijoiden kuuleminen

-vaalijohtaja Arto Jääskeläinen
oikeusministeriö  (K) -
ylitarkastaja Jukka Leino
oikeusministeriö  (K)
-oikeustieteen lisensiaatti, hallintoneuvos Lauri Tarast
(K)

-professori Teuvo Pohjolainen  (K)
-professori Olli Mäenpää  (K)
16.03.2006 Asian ilmoittaminen

Ilm. vkaan saapuneeksi
(mietintö)

OIKEUSMINISTERIÖ
Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen
Ylitarkastaja Jukka Leino

Pai/P /<#<Tfeöö6**4> A4 2£
MUISTIO
23.3.2006

Perustuslakivaliokunnalle kokoukseen 23.3.2006 klo 10

HALLITUKSEN ESITYS (HE 14/2006) VAALILAIN MUUTTAMISESTA (SÄHKÖINEN
ÄÄNESTYS)

Pääministeri Vanhasen hallituksen hallitusohjelmassa mainitaan, että hallitus selvittää vaalikauden aikana
mahdollisuudet sähköisen äänestyksen käyttöönottoon. Tämän mukaisesti on nyt edetty siihen pisteeseen, että
hallitus on antanut sähköistä äänestystä koskevan vaalilain muutosesityksen eduskunnalle.

Esityksessä ehdotetaan, että vaalilakiin tehtäisiin muutokset, jotka mahdollistaisivat sähköisen äänestyksen
käyttöönoton ennakkoäänestyspaikoissa ja vaalipäivän äänestyspaikoissa. Seuraavassa esitämme muutaman
uudistuksen keskeisistä seikoista:

• Sähköinen äänestystoimitus tapahtuisi äänestyspaikassa eli vaaliviranomaisen edessä niin kuin
nykyinenkin äänestys. Esityksessä ei siis ehdoteta äänestyksen sallimista internetin välityksellä mistä
tahansa.

• Äänestysjärjestelmä, jolla äänestäminen suoritettaisiin, on osa oikeusministeriön vaalitietojärjestelmää
(VAT) ja ministeriö vastaisi sen toimivuudesta. Äänestysjärjestelmän tekninen toteurusprojekti eli
pilottihanke vuoden 2007 eduskuntavaaleihin on jo aloitettu. Ministeriön kumppanina pilottihankkeessa
on TietoEnator Oyj. Järjestelmän ydinosana (sähköisenä uurnana) käytetään valmisohjelmistoa, jonka on



tuottanut espanjalainen Scytl Secure Electronic Voting S.A. -niminen tietotekniikkayhtiö.
Äänestysjärjestelmän kehittäminen on osa vaalitietojärjestelmän kokonaisuudistusta, jonka on määrä
valmistua vuosina 2009-2010.

• Sähköisen äänestyksen käyttöönotto riippuisi aina oikeusministeriön päätöksestä. Ministeriö arvioisi aina
ennen vaaleja, millä kunnilla on käyttöönottoon riittävät valmiudet. Tarkoitus on, että mikäli eduskunta
hyväksyy lakiehdotuksen tämän kevään aikana, sähköinen äänestys otettaisiin käyttöön vuoden 2007
eduskuntavaaleissa kolmessa Uudenmaan vaalipiirin kunnassa (Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä).
Tämän pilottihankkeen kokemusten jälkeen arvioitaisiin sitten sähköisen äänestyksen laajentamista
seuraavissa vaaleissa.

• Sähköinen äänestys vähentäisi ja yksinkertaistaisi huomattavasti vaaliviranomaistyötä ja säästäisi
kustannuksia sekä nopeuttaisi äänestystoimitusta, erityisesti ennakkoäänestys-toimitusta äänestäjän
kannalta. Uudistus ei kuitenkaan vaarantaisi vaalitoimituksen luotettavuutta eikä vaalivarmuutta.
Vaalivarmuus itse asiassa paranisi, koska esimerkiksi ennakkoäänet siirtyisivät ennakkoäänestyspaikasta
tietoliikenneyhteyksiä pitkin suoraan sähköiseen vaaliuurnaan, eivätkä kulkisi enää kirjepostin
välityksellä ympäri maata ku

ten nykyisin. Vaalien keskeistä periaatteista, kuten vaalisalaisuudesta ja vaalivapaudesta,
pidettäisiin tiukasti kiinni.

Sähköinen äänestys olisi vain vaihtoehto nykyiselle, äänestyslipulla tapahtuvalle äänestykselle. Jos
äänestäjä jostain syystä ei haluaisi äänestää sähköisesti, hän voisi aina äänestää äänestyslipulla
kuten nykyisinkin.

Esityksen mukaan sähköisessä äänestyksessä äänestäjä ei voisi äänestää tyhjää tai saattaa ääntään
muulla tavalla mitättömäksi. Kaikki sähköiset äänet olisivatkin hyväksyttyjä ääniä. Äänestäjä ei
myöskään voisi äänestää "väärän vaalipiirin" ehdokasta, koska äänes-tysjärjestelmä antaisi hänen
valita vain oman vaalipiirinsä ehdokkaista (Jos äänestäjä haluaa äänestää esimerkiksi numeroa 33,
äänestysjärjestelmä tuo näkyviin vain ko. vaalipiirin ehdokkaan numero 33:n tiedot).

Sähköisen äänestyksen haasteita ovat erityisesti tietoturvakysymykset ja se, miten äänestäjien
luottamus järjestelmää kohtaan rakennetaan. Pilottihankkeen tässä vaiheessa oikeusministeriö on
vakuuttunut siitä, että hanke voidaan viedä läpi ilman tietoturvaongelmia. Äänestäjien luottamusta
parantanee se, että äänestysjärjestelmästä voidaan tarkistaa se, että yksittäisen äänestäjän ääni on
kirjautunut sähköiseen vaaliuurnaan ja että se on mukana laskennassa. Oikeusministeriö ja
pilottihankkeen kunnat tehostavat sähköistä äänestystä koskevaa vaalitiedotustaan. Harkinnassa
ovat esimerkiksi ilmoituskortin mukana äänioikeutetuille kotiin jaettavat äänestysohjeet ja
www.vaalit.fi -sivuilla oleva simulaattori.

http://www.vaalit.fi


Hallintoneuvos Lauri Tarasti
23.3.2006

Asia: Sähköinen äänestys

Perustuslakivaliokunnalle

Esitän kunnioittavasti perustuslakivaliokunnalle lausuntonani hallituksen esityksestä laiksi vaalilain muuttamisesta
(HE 14/2006 vp) sähköisen äänestyksen käyttöönottamiseksi seuraavan.

Olen kuulunut lakiesitystä valmistelleeseen oikeusministeriön työryhmään, mistä syystä kommenttini ja
huomautukseni on voitu ottaa huomioon jo esitystä laadittaessa. Voin siten tässä tyytyä muutamaan kommenttiin.

Yleisesti en ole ollut kovin innostunut sähköisestä äänestämisestä, koska se monimutkaistaa vaalitoimitusta.
Varajärjestelmänä joudutaan säilyttämään nykyinen manuaalinen järjestelmä. Kun kuitenkin otetaan huomioon
tekniikan kehitys ja Suomen asema teknologian huippumaana, sähköinen äänestäminen kuuluu tulevaisuuden
vaalijärjestelmään.

Ehdotuksen hyviin puoliin kuuluu vaalien tuloslaskennan nopeutuminen ja varmistuminen, hylättyjen äänien
jääminen kokonaan pois, ennakkoäänestyksen merkittävä helpottuminen ja varovainen liikkeellelähtö, jolloin
kokemusten kertyessä järjestelmän toimivuus voidaan aina taata.

Ehdotuksen pykäliin minulla ei ole muutosehdotuksia.

Kiinnittäisin kuitenkin huomiota erääseen seikkaan, johon joudutaan varmasti myöhemmin palaamaan. Se on ns.
pienten äänestysalueiden ongelma. Siitä on säädetty nyt vaalilain 82 §:ssä ja sähköisen äänestyksen osalta tultaisiin
säätämään ehdotetussa 86 a §:n 5 momentissa. Näissä tapauksissa suoritetaan äänten yhdistäminen siten, ettei enää
voida tietää, ketkä ovat äänestäneet ennakolta, vaalipäivänä tai sähköisesti. Näitä yhdistämisiä tapahtuu nykyisin
hieman yli 150 äänestysalueella. Nykyisin äänet kuitenkin jakaantuvat vain kahteen ryhmään: ennakkoääniin ja
vaalipäivän ääniin. Sähköisen äänestyksen tultua käyttöön äänet jakaantuisivat neljään ryhmään: sähköiset ja
tavalliset ennakkoäänet sekä sähköiset ja tavalliset vaalipäivän äänet. Tämä ilmeisesti moninkertaistaisi pienten
äänestysalueiden äänten yhdistämiset.

Seurauksena tullee olemaan tarve suurentaa äänestysalueita ja osaksi luopua ääntenlaskennan äänestys-
aluekohtaisesta tuloksesta. Sähköisen äänestyksen yleistyttyä näihin kysymyksiin on varmasti aihetta puuttua. Mutta
sähköisen äänestyksen kokeiluluontoinen aloittaminen antaa aikaa pohtia, millaisia säännöksiä tältä kohden
tarvitaan.

Helsingissä maaliskuun 23 päivänä 2006

/
Pe lJP -
4-

Lauri Tarasti
hallintoneuvos



Teuvo Pohjolainen
23.3.2006

Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Eduskunnalle
laiksi vaalilain muuttamisesta (HE 14/2006 vp)

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta esitän

kunnioittavasti seuraavan.

1 Yleistä

Hallituksen esityksessä esitetään sähköisen äänestyksen käyttöönottoa vaihtoehtona

äänestyslipulla tapahtuvalle äänestykselle. Tavoitteena on nopeuttaa äänestysmenettelyjä,

vähentää ja yksinkertaistaa viranomaistyötä ja saada aikaan kustannussäästöjä. Hallituksen

esityksen mukaan uudistus ei vaarantaisi vaalitoimituksen luotettavuutta eikä vaalivarmuutta.

Hallituksen esityksessä ei esitetä muita muutoksia voimassa olevaan vaalilakiin.

Tarkoituksena on siirtyä sähköiseen äänestysjärjestelmään vähitellen siten, että oikeusministeriö

määräisi kunnat ja äänestyspaikat ja ennakkoäänestyspaikat, joissa sähköinen äänestäminen olisi

mahdollista. Tarkoituksena on laajentaa järjestelmää vähitellen. Äänestäjälle jäisi kuitenkin

vaihtoehtoinen mahdollisuus äänestää perinteiseen tapaan äänestyslipulla.

Kysymyksessä olisi siten aluksi kokeilu, joka toteutettaisiin vain osassa kuntia ja mahdollisesti

vain osassa äänestyspaikkoja. Vaikka tämä asettaa äänestäjät alkuvaiheessa yhdenvertaisuuden

näkökulmasta katsoen keskenään erilaiseen asemaan - vain osalle ihmisistä tarjotaan



mahdollisuus sähköiseen äänestämiseen -, kysymyksessä on kuitenkin kehittämishanke, jolla

pyritään myöhemmin kaikkien äänioikeutettujen ää-nestämismahdollisuuksien parantamiseen

rajoittamatta kuitenkaan kokeilun aikana tai myöhemminkään kenenkään

äänestysmahdollisuutta. Tällaisena kokeiluhankkeena ja äänestysmenettelyn

kehittämishankkeena lakiehdotuksella on katsottava olevan perustuslain kannalta hyväksyttävä

tarkoitus. Kokeilun voidaan lisäksi katsoa toteuttavan perustuslain 14.3 §:ssä asetettua

perustuslaillista toimeksiantoa edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen

toimintaan.

Edellä sanotun lisäksi ehdotusta on muutenkin arvioitava pemstuslain yhdenvertaisuutta

koskevan perusoikeussäännöksen (PeL 6 §), vaali- ja osallistumisoikeuksia koskevan

perusoikeussäännöksen ( PeL 14 §) ja eduskuntavaalien toimittamista koskevan

perustuslakisääntelyn (PeL 25 §) näkökulmasta.

2 Eduskuntavaalien toimittaminen ja perustuslaki

Perustuslain 25 §:ssä säädetään eduskuntavaalien toimittamisesta. Säännöksen mukaan

kansanedustajat valitaan välittömillä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Jokaisella

äänioikeutetulla on vaaleissa yhtäläinen äänioikeus. Vaalien toimittamisesta säädetään

tarkemmin lailla. Juuri vaalilaki on se laki, jossa perustuslain valtuutuksen nojalla säädetään

vaalien toimittamisesta. Sitä sovelletaan eduskuntavaalien lisäksi presidentin vaaliin,

kunnallisvaaliin sekä europarlamenttivaaliin.

Perustuslain asettamista vaatimuksista vaalin järjestämiseen liittyy erityisesti vaalisalaisuuden

turvaaminen sekä yhtäläisen äänioikeuden käyttömahdollisuuden varmistaminen. Perustuslain

edellyttämään suhteellisuuden toteuttamiseen (ääntenlasku-tavassa) ei esillä olevalla esityksellä

puututa.
3 Vaalisalaisuuden turvaaminen

Perustuslain 25 § edellyttää vaalisalaisuuden turvaamista. Sähköinen äänestäminen vaatii

uudenlaisia menettelyjä vaalisalaisuuden turvaamiseksi perinteiseen äänestyslipulla

äänestämiseen verrattuna. Alkuvaiheessa on mahdollista, että sähköisen äänestyksen käyttö jää

vähäiseksi. Vastaavasti myöhemmin on mahdollista, että perinteistä äänestyslipulla äänestämistä

käytetään vain vähän.



Esityksessä on pyritty varmistamaan (ehdotettu 83 d §:n viittaussäännös) yhtäältä se, että mikäli

kokeilun alussa sähköisiä ääniä annetaan jollakin äänestysalueella vähän (tai vastaavasti

lippuäänestäjiksi jää vähän ihmisiä) äänestyssalaisuus äänten laskennan yhteydessä turvataan

vaalilain 82 § osoittamalla tavalla.

Sähköisessä äänestämisessä muodostuu entiseen verrattuna uudenlaisia vaatimuksia myös

äänestysmenettelylle vaalisalaisuuden turvaamiseksi, samoin äänestystuloksen säilyttämiselle.

Lakiehdotuksen mukaan vaalisalaisuuden turvaaminen äänestämisen yhteydessä sekä

äänestystuloksen säilyttämisen yhteydessä on otettu nähdäkseni asianmukaisesti huomioon.

4 Yhdenvertaisuus äänioikeuden käyttämisessä ja yhtäläinen äänioikeus

Perustuslain 25 §:ssä mainittu äänioikeuden yhtäläisyys tarkoittaa sekä yhtäläistä oikeutta päästä

äänestämään, että yhtäläistä oikeutta vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Tätä edellyttää myös PeL

6 ja 14 §. Edellä on jo viitattu siihen, että vaikka kokeiluvaiheen aikana sähköinen äänestäminen

on mahdollista vain oikeusministeriön erikseen määräämissä kunnissa, tällä ei ole vaikutusta

yhtäläiseen oikeuteen päästä äänestämään.

Sen sijaan ehdotuksen mukaan sähköisesti äänestävien ja äänestyslipulla äänestävien välillä on

toinen eroavuus, jonka voidaan ajatella vaikuttavan yhtäläiseen oikeuteen vaikuttaa vaalin

tulokseen. Vaalilain muutosta koskevan ehdotuksen 83 b §:n sääntelystä sekä sen

yksityiskohtaisista perusteluista (HE s. 11) käy ilmi, että sähköisessä äänestämisessä järjestelmä

ohjaa äänestäjän äänestämään asetettua presidenttiehdo-

kasta (presidentinvaalissa), oman vaalipiirin ehdokasta (eduskuntavaaleissa) tai oman kunnan

ehdokasta (kunnallisvaaleissa). Tämä ehdotetun järjestelmän ohjaava elementti on sinänsä hyvä

asia uutta teknologiaa hyödynnettäessä. Valtiosäännön näkökulmasta on sen sijaan

ongelmallista ja äänestäjien erilaiseen asemaan asettamista se, että ohjatessaan ehdotetulla

tavalla äänestäjää järjestelmä samalla estää äänestämästä tyhjää tai tahallisesti siten, että ääni

olisi mitätön. Äänestyslipulla äänestettäessä tyhjän äänen antaminen olisi edelleen mahdollista.



Edellä sanottu tarkoittaa, että - riippuen äänestystavan valinnasta - (sähköinen /' äänestyslippu)

äänestäjillä ei ole keskenään samanlaista mahdollisuutta vaikuttaa äänestyksen tulokseen eikä

ilmaista mielipidettään. Demokraattiseen äänestysmenettelyyn kuuluu oikeus jättää tyhjä

äänestyslippu, joka voi osoittaa äänestäjän mielipidettä ja aktiivista tahtoa. Sen vuoksi myös

sähköisessä äänestyksessä tulisi olla vaihtoehtona tyhjää äänestäminen ("en halua antaa ääntäni

kenellekään asetetuista ehdokkaista"), samalla tavalla kuin se on mahdollinen vaihtoehto

perinteisellä tavalla äänestettäessä.
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Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta (HE

14/2006 vp) Sähköinen äänestys

Vaalien toimittamista ja äänestämistä koskevat perustuslain 14 ja 25 § eivät nimen-
omaisesti sääntele äänestämistapaa siltä kannalta, että sillä olisi suoranaista vaikutusta
sähköisen äänestyksen toteuttamiseen. Perustuslain 25 §:n 1 momentissa määritellään
kuitenkin sähköisen äänestyksen valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin kannalta kaksi
keskeistä yleiskriteeriä, joiden mukaan vaalin on oltava välitön ja salainen. Sähköisesti
toimitettua äänestämistä voidaan pitää yhtenä teknisenä menettelytapana, jolla vaalin
välittömyyttä toteutetaan. Vaalisalaisuudesta on huolehdittava myös sähköisessä
menettelyssä, ja hallituksen esitykseen sisältyvät sitä koskevat nimenomaiset, pääosin
riittävänä pidettävät säännökset. Sähköisen äänestysmenettelyn toteuttamiseen



ehdotetulla sähköisellä tavalla ei näin ollen liity ongelmia valtiosääntöoikeudellisesta
näkökulmasta arvioituna.

Yhdenvertaisuus

Tarkoituksena 83 a §:n 2 momentin mukaan, että oikeusministeriön asetuksella sää-
dettäisiin ennen ennakkoäänestysajan alkamista ne kunnat, joiden äänioikeutetuilla on
mahdollisuus äänestää sähköisesti. Koska kysymyksessä olisi sähköisen äänestämisen
kokeilu oikeusministeriön asetuksella määriteltävissä kunnissa, kaikilla äänioikeutetuilla
ei olisi yhtäläistä mahdollisuutta sähköiseen äänestämiseen.

Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussääntely edellyttää lähtökohtaisesti samanlaista
kohtelua muun muassa asuinpaikkaan katsomatta. Pelkkää maantieteellistä kriteeriä ei
voida pitää perustuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuna hyväksyttävänä perusteena eri
asemaan asettamiselle. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin kokeilulainsäädäntöeh-
dotuksia aikaisemmin arvioidessaan pitänyt useassa yhteydessä jonkinasteiseen eri-
laisuuteen johtavaa lainsäädäntöä sinänsä hyväksyttävänä (mm. PeVL 19/1997 vp,
PeVL 2/1994 vp, PeVL 3/1991 vp, PeVL 11/2002 vp).

Lisäksi valiokunta on korostanut (esimerkiksi PeVL 58/2001 vp), ettei yhdenvertai-
suusperiaatteesta johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin
yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn. Kokeilu, jolla hankitaan tietoja ja koke-
muksia tiettyjen suunnitteilla olevien uudistusten vaikutuksista, saattaa ainakin joissakin
rajoissa muodostaa sellaisen hyväksyttävän perusteen, jonka nojalla muodollisesta
yhdenvertaisuudesta voidaan tinkiä alueellisessa suhteessa (PeVL 70/2002 vp, PeVL
65/2002 vp).

2

Sähköisen äänestyksen osalta eroavuutta kokeiluun osallistuvien ja sen ulkopuolelle
jäävien välillä lieventää olennaisesti se, että kokeilusta huolimatta äänestys voidaan 66
a §:n mukaisesti edelleen toteuttaa - ja on myös tarkoitus toteuttaa - myös perinteiseen
tapaan. Kokeilun tarkoituksena ei siten ole vähentää tai heikentää nykyisiä ää-
nestämiseen liittyviä menettelytapoja eikä aiheuttaa tässä suhteessa alueellisia eroja.
Nämä seikat huomioon ottaen sähköisen äänestyksen kokeilua hallituksen esityksen
esittämällä tavalla ei voida pitää yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisena.

Esitetty arvio perustuu siihen lähtökohtaan, että äänestäjällä on edellä mainittu valinnan
mahdollisuus. Lakiesityksen säännösmuotoilujen perusteella valinnanvaraisuus
äänestäjän näkökulmasta jää tosin jonkin verran epäselväksi, koska 45 a ja 66 a §
näyttävät mahdollistavan myös sen, että äänestystapa voisi vaaliviranomaisen päätök-
sen mukaan olla ainoastaan sähköinen. Tämä ei kuitenkaan ole sääntelyn tai kokeilun
tarkoitus. Asian selventäminen olisi paikallaan täsmentämällä kyseisten pykälien teks-
tiäesimerkiksi "joko tässä luvussa säädetyin tavoin tai lisäksi/sen vaihtoehtona sähköi-
senä äänestyksenä..."

Asetuksenantovaltuudet

Vaalioikeus ja yhdenvertaisuus ovat perusoikeuksia, joiden käyttämisestä säädetään
lähtökohtaisesti lailla. Lailla säätämisen vaatimus ulottuu siten myös sähköistä äänes-
tämistä koskevaan sääntelyyn, jolla on vaikutusta yhdenvertaisuusperiaatteen toteu-
tumiseen (PeVL 19/1997 vp). Yhdenvertaisuudesta poikkeavan kokeilun alueesta on
yleensä katsottu tämän vuoksi pitävän säätää lailla.



Esimerkiksi seutuvaltuustokokeilu toimeenpannaan seutuyhteistyökokeiiusta annetun
lain 2 §:ssä mainituilla kokeiluseuduilla (ks. siitä myös PeVL 8/2003 vp). Sen sijaan
kestävän metsätalouden rahoituskokeilussa kokeilualueet määritellään väljästi laissa
valtioneuvoston periaatepäätökseen viitaten ja kokeiluhankkeiden toteuttamisaiueista
säädetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Tällainen lainsää-
däntövallan verraten avoimeen delegointiin perustuva sääntelytapa oli perustuslakiva-
liokunnan mielestä kuitenkin sopusoinnussa perustuslain kanssa, kun otettiin huomioon
kokeiluun osallistumisen vapaaehtoisuuteen samoin kuin rahoituksen harkinnan-
varaisuuteen ja budjettisidonnaisuuteen liittyvät näkökohdat (PeVL 4/2003 vp).

Vastaavanlaisia laajaa lainsäädäntövallan delegointia puoltavia näkökohtia ei liity nyt
arvioitavaan hallituksen esitykseen, jonka 83 a §:n 2 momentin mukaan oikeusministe-
riön asetuksella määritellään kunnat, joiden äänioikeutetuilla on mahdollisuus äänestää
sähköisesti. Vaikka lailla säätämisen vaatimuksen voidaankin katsoa koskevan ensisi-
jaisesti perusoikeuden sisältöä ja varsinaista toteuttamistapaa ja niihin kohdistuvia
poikkeuksia, ehdotettua asetuksenantovaltuutta voidaan pitää varsin laajana. Kokeiluun
kuuluvien kuntien valinnan puitteita tai perusteita ei ole millään tavoin täsmennetty lain
tasolla, ja myöskään perustelujen mukaan kuntien valinnalle ei olisi erityisiä perusteita,
vaan se olisi enemmänkin sattumanvaraista. Alueellinen poikkeaminen yhden-
vertaisuusperiaatteesta määräytyisi siis varsin väljästi asetuksella.
Asetuksenantovaltuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että kokeilun aiheuttamat
erot äänestäjien välillä eivät edellä viitatuista syistä ole kovin suuret, eivätkä ne suora-
naisesti kavenna äänestäjien oikeuksia vaan lisäävät äänestyksen toteuttamiseksi käy-
tettäviä vaihtoehtoja. Kyseessä on myös ensisijaisesti teknistä toteuttamistapaa koskeva
kokeilu. Näin väljää ja laaja-alaista delegointia voidaan kuitenkin pitää ongelmallisena,
kun sitä käytettäisiin vahvasti perusoikeussidonnaisessa yhteydessä, joka ainakin
välillisesti vaikuttaa myös valtiosäännön kansanvaltaisten perusteiden toteutumiseen.
Selkeämpää ja lakisääteisyyden vaatimukseen paremmin sopeutuvaa olisi näin ollen
määritellä yleisluonteiset perusteet 83 a §:n 2 momenttiin sisältyvän asetuk-
senantovaltuuden käyttämiselle.

Laintasoinen sääntely ja määräykset sähköisestä äänestämisestä

Oikeusministeriön määräykset

Oikeusministeriöllä olisi useiden hallituksen esitykseen sisältyvien säännösten mukaan
toimivalta antaa määräyksiä sähköisen äänestyksen toteuttamisesta. Esityksen perus-
telujen mukaan oikeusministeriö antaisi lisäksi sähköisen äänestyksen toimittamisesta
tarkemmat määräykset ja ohjeet vaalilain 195 §:n yleissäännöksen nojalla. Näihin lain
säännöksiin perustuva oikeusministeriön laaja vaaleja koskeva määräystenantovalta on
erityisen ongelmallinen siltä kannalta, että eduskuntavaalien toimittamisesta säädetään
perustuslain 25 §:n 3 momentin mukaan lailla, ja jokaisella on perustuslain 14 §:n 2
momentin mukaan oikeus äänestää kunnallisvaaleissa sen mukaan kuin lailla sääde-
tään. Koska vaali- ja äänioikeus kuuluvat perusoikeuksiin niiden käyttämistä koskevan
sääntelyn siirtäminen ministeriön määräyksin määriteltäväksi ei myöskään sopeudu
perustuslain 80 §:n puitteisiin.

Erityisesti 83 a §:n 1 momentissa mainitun sähköisen äänestysjärjestelmän perusteet
jäävät lain säännösten perusteella epäselviksi, vaikka järjestelmä muodostaa sähköisen
äänestämisen perustan. Järjestelmää tosin selostetaan jonkin verran perusteluissa ja
ilmeisesti tarkoituksena on, että niistä annettaisiin oikeusministeriön määräyksiä.
Perusteluista käy ilmi muun muassa, että sähköisen äänestysjärjestelmän kehittäminen
on vielä kesken (s. 9), mutta se olisi osa oikeusministeriön vaalitietojärjestelmää. Vaikka



järjestelmän teknisistä piirteistä ei ole tarpeen säätää laissa, itse järjestelmä ja sen
perusteet olisi ilmeisesti määriteltävä laintasoisin säännöksin. Erityisen tärkeitä
laintasoistakin sääntelyä edellyttäviä vaatimuksia vaalisalaisuuden turvaamisen lisäksi
ovat äänestysjärjestelmän suojaaminen ja tietoturvan varmistaminen.

Sähköisen äänestysjärjestelmän perusteiden määrittelytarpeeseen viittaa erityisesti se,
että äänestyspaikassa tulee olla käytettävissä sekä sähköinen äänestysjärjestelmä että
sen käyttämiseksi tarvittava laitteisto. Jos myös sähköinen vaaliuurna kuuluu tähän jär-
jestelmään perusteluissa mainitulla tavalla (s. 5), on vaikea ymmärtää, miten se voisi (tai
saisi) olla käytettävissä äänestyspaikalla, ellei käytettävissä olemisella tarkoiteta
pelkästään sähköistä yhteyttä vaaliuurnaan.

Sähköinen vaaliuurna toimisi perustelujen (s. 12) mukaan sopimussuhteessa olevan
tietotekniikkatoimittajan laitteilla toimittajan jossakin toimipisteessä. Tämä herättää ai-
nakin kysymyksen siitä, mukautuuko äänestysjärjestelmä tältä osin ilman muuta perus-
tuslain 124 §:n vaatimuksiin, kun vaalioikeus kuuluu perusoikeuksiin ja äänestyksen to-
teuttamiseen liittyy muun muassa henkilötietojen suojaan ja vaalisalaisuuden turvaa-
miseen liittyviä näkökohtia. Nämä näkökohdat luonnollisesti korostuvat, jos vaaliuurna
on ulkopuolisen hallinnassa. Lisäksi perustelujen mukaan oikeusministeriöllä tai sen
valtuuttamalla tietotekniikkahenkilöstöllä olisi mahdollisuus valvoa sähköisen vaaliuur-
nan toimintaa ja suorittaa tarvittavia korjaustoimia (s. 12). Tällaisen valvonnan ja toi-
menpiteiden perusteista ei kuitenkaan sisälly säännöksiä lakiin.

Äänestyksen toimittamista on säännelty 83 b §:ssä. Tältä osin on erityisen merkittävä 4
momentin säännös, jonka mukaan oikeusministeriö voisi tarvittaessa määrätä, että
äänestäjän ei tarvitse tunnistautua. Vaikka ehdotetulle sääntelylle esitetään kokeilun
toteuttamiseen liittyviä ymmärrettäviä perusteita (s. 11), äänestäjän tunnistautumisesta
luopumista voidaan pitää hyvin olennaisena ja ainakin mahdollisesti myös ongelmalli-
sena poikkeamisena koko vaalijärjestelmän perusteista. Poikkeamisen edellytykset olisi
välttämättä määriteltävä laissa, mikäli tällaiselle poikkeamiselle on hyväksyttäviä ja
välttämättömiä perusteita.

Kun oikeudesta äänestää säädetään perustuslain 14 §:n 2 momentin mukaan lailla, on
ongelmallista valtuuttaa äänestäjän tunnistautumisen määrittely 83 b §:n 3 momentin 1
kohdassa kokonaan toteutettavaksi lakia aiemmalla tasolla. Laissa olisi aiheellista
säätää ainakin tunnistautumisen (tai tunnistamisen) laadullisista perusteista ja mahdol-
lisesti myös siitä, mikä taho vastaa tunnistautumisen asianmukaisuudesta. Sen sijaan
tekniset seikat voidaan tältäkin osin määritellä asetuksen tasolla.

Sähköisen äänestämisen kirjautumista säännellään 83 c §:ssä. Lainsäädäntötekniseltä
kannalta pykälän 1 momentissa käytetty kertova sääntelytapa on poikkeuksellinen.
Lakiin kirjatulle tapahtuman kuvauksella ei välttämättä tällä tavoin voitane varmistua
siitä, että kirjautuminen todella tapahtuu. Selkeämpää olisi osoittaa laissa kirjautumisen
varmistaminen selkeästi jonkin tahon - viime kädessä lähinnä oikeusministeriön - vel-
vollisuudeksi.

Vaalilain 195 §

Vaalilain 195 §:n säännöstä määräystenantovallasta ei tässä yhteydessä esitetä tar-
kennettavaksi. Siltä osin kuin vaalien toimittamisesta voidaan antaa teknisluonteisia
säännöksiä, ne tulee joka tapauksessa antaa asetuksentasoisin säädöksin. Vaalilain
195 §:ää olisi näin ollen tässä yhteydessä perusteltua olennaisesti täsmentää määritte-
lemällä tarkemmin asetuksen antamisen perusteita ja sisältöä. Erityiset määräyste-



nantovaltuudet on tässä yhteydessä perusteltua poistaa ja korvata perusteiltaan tar-
kennettuina asetuksenantovaltuuksilla.

^   Government
f   Government Services Finland

I
Johtava konsultti Ari Huitti Tietoturva-
asiantuntija Tomi Tuominen Pääarkkitehti
Marko Kaakinen

Perustuslakivaliokunnalle kokoukseen 4.4.2006 klo 10

HALLITUKSEN ESITYS (HE 14/2006) VAALILAIN MUUTTAMISESTA
(SÄHKÖINEN ÄÄNESTYS)

Oikeusministeriö on antanut TietoEnatorin tehtäväksi toteuttaa sähköisen äänestysjärjestelmän
pilotti käytettäväksi vuoden 2007 eduskuntavaaleissa (sopimus Nro 2005/22413/1). Pilotti-
järjestelmää on tarkoitus käyttää kolmessa Uudenmaan vaalipiirin kunnassa (Karkkiias*sa,
Kauniaisissa ja Vihdissä). Pilotti on osa vaalitietojärjestelmän kokonaisuudistusta.

Sähköinen äänestys on suunniteltu vaihtoehdoksi nykyiselle, äänestyslipuilla
tapahtuvalle äänestykselle. Sähköinen äänestys tapahtuu äänestyspaikoilla
vaaliviranomaisten valvonnassa.

Pilotti-järjestelmän suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota järjestelmän tietoturvaan ja
toimintavarmuuteen. TietoEnator käyttää pilotin toteutuksessa alihankkijana espanjalaista
sähköisen äänestyksen tietoturvaratkaisuihin erikoistunutta yritystä, Scytl Secure Voting S.A.

Järjestelmän tietoturvaratkaisussa on otettu huomioon:

• äänestyksen toimintaprosessi,

• käyttäjäryhmät ja näiden oikeudet,

• käytettävät ohjelmistot,

• tietoliikenne sekä

• fyysinen tietoturva käsittäen toimitilat ja laitteet.

Vaalisalaisuuden ja äänestystuloksen oikeellisuuden varmistaminen perustuu useiden teknisten
ratkaisujen ohella käyttöoikeuksien hajautukseen. Yhdelläkään yksittäisellä henkilöllä tai
intressiryhmällä ei ole sellaisia oikeuksia järjestelmässä, jotka mahdollistaisivat esimerkiksi
vaalisalaisuuden murtamisen.
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Pilotin tietoturvan toteutumisen kannalta keskeisiä ratkaisuja ovat:

• Vaalitoimitsija tunnistaa äänestäjän. Tehtyä tunnistusta vastaan vaalitoimitsija antaa
äänestäjälle sähköisen äänestyskortin. Kortin avulla varmistetaan, että äänestäjä suorittaa
äänestyksen äänestyspäätteellä äänioikeusrekisteriin tehdyn kirjauksen mukaisesti.

• Järjestelmä salaa äänestäjän antaman äänen. Salaus tehdään välittömästi
äänestyspäätteessä ja se perustuu yleisesti käytössä olevaan julkisen avaimen
menetelmään. Salauksella varmistetaan vaalisalaisuuden säilyminen ja estetään
äänestystuloksen selvittäminen ennen äänestyksen päättymistä.

• Salauksen purku edellyttää, että paikalla on järjestelmän toimittajan lisäksi ennalta
määritelty määrä avausryhmän (Helsingin vaalipiirilautakunta ja OM)
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jäseniä. Salaus puretaan äänten laskennan yhteydessä laitteessa, joka ei ole kiinni
tietoverkoissa. Avausryhmän jäsenillä on kullakin oma sähköinen tunnistekortti. Jokainen
tunnistekortti sisältää osan tarvittavasta salausavaimesta. Kokonainen avain on
muodostettavissa vain näiden korttien yhdistelmällä.

Järjestelmän toiminnallisuus varmistaa lisäksi sen, ettei vaalisalaisuutta ole mahdollista
murtaa edes äänten purkamisen yhteydessä.

• Järjestelmän oikeellinen toiminta varmistetaan kattavalla Oikeusministeriön ja TietoEnatorin
suorittamalla testauksella. Järjestelmä on lisäksi mahdollista auditoida ulkopuolisen tahon
toimesta Oikeusministeriön kanssa asiasta sovittaessa.

Laitteiden ja tietoliikenteen turvaamiseksi vaalien aikana:

• Päätelaitteet ovat järjestelmän käytön aikana vaalitoimitsijoiden valvonnassa
äänestyspaikoilla. Päätelaitteiden tekninen luotettavuus varmistetaan käynnistämällä ne
vakiotilaan vaaleja varten suunnitellulta CD:ltä. Vakiotila rajaa päätelaitteen käytön
äänestämiseen.

• Palvelinlaitteet (keskuslaitteista) sijaitsevat tarkasti valvotuissa tiloissa TietoEnatorin
konesalissa Suomessa. Keskuslaitteista on tärkeimpien komponenttien osalta kahdennettu.
Yksittäisen palvelimen rikkoutuminen ei estä järjestelmän käyttöä.

• Tietoliikenne pääte- ja palvelinlaitteiden välillä on suojattu käyttäen vahvoja, julkisia
salausmenetelmiä ja muita hyväksi koettuja tietoturvaratkaisuja.

Vaaleissa varaudutaan myös mahdollisiin toimintahäiriöihin (esim. sähkökatko).
Tarvittaessa siirrytään varajärjestelyyn, jolloin äänestys jatkuu perinteisellä
lippuäänestyksellä.

TietoEnatonila on johtava asema ja yli 40 vuoden kokemus julkishallinnon tietotekniikkapalvelujen
toimittajana Pohjoismaissa. Julkisen sektorin parissa työskentelee yli 3000 henkilöä kahdeksassa
maassa. TietoEnator on toteuttanut nykyisen vaalitietojärjestelmän (VAT) ja toiminut sen ylläpidon ja
vaaleihin liittyvien palvelujen tuottajana yli 20 vuoden ajan.

Scytl Secure Voting S.A. on sähköisen äänestämiseen ja sovellustason kryptografiaan erikoistunut
yritys. Se on perustettu vuonna 2001 akateemisen tutkimusryhmän oheistuloksena. Euroopan
komissio on palkinnut Scytlin toteuttaman sähköisen äänestämisen ratkaisun (IST, information
society technology, 2005).

Mikael Hiden

0



PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 4.4.2006 KELLO 10 HE
14/06 vp laiksi vaalilain muuttamisesta

Sihteerin kirjeen mukaan esitys on valiokunnassa lausuntoasiana. Tarkastelen tämän mukaisesti vain

lakiehdotuksen valtiosäännönmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Säätämisjärjestystä koskevassa esityksen perustelujen jaksossa on tarkasteltu - lyhyesti -lähinnä vain

äänioikeutettujen yhdenvertaisuuskysymystä. Ehdotuksen mukaan mahdollisuus sähköiseen

äänestämiseen vaaleissa tulisi aluksi koskemaan vain tietyissä, oikeusministeriön asetuksella

määrättävissä kunnissa tapahtuvaa äänestämistä. Kaikilla äänioikeutetuilla ei siten olisi yhtäläistä

mahdollisuutta äänestää sähköisesti.

Kuten valiokunnan käytännössäkin on usein todettu, eivät maantieteelliset erotteluperusteet

lähtökohtaisesti ole - jo asuinpaikan valitsemin vapaudenkaan vuoksi -sopusoinnussa PL 6 §:ssä

säädetyn yhdenvertaisuuden kanssa. Valiokunta on kuitenkin eri yhteyksissä pitänyt jonkinlaiseen

erilaisuuteen maantieteellisellä perusteella johtavaa kokeilulainsäädäntöä sinänsä hyväksyttävänä

yhdenvertaisuuden kannalta. Taustalla on tällöin ollut myös ajatus, jonka mukaan

yhdenvertaisuusperiaatteesta ei johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin

yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn ja että kokeilu saattaa ainakin joissakin rajoissa

muodostaa hyväksyttävän perusteen, jonka nojalla muodollisesta yhdenvertaisuudesta voidaan tinkiä

alueellisessa suhteessa (ks. esim. pevl 65/02 vp sekä pevl 11/02 vp ja siinä mainitut lausunnot).

Lakiehdotus ei mitenkään rajoita äänioikeutettujen mahdollisuutta äänestää nykyiseen

vakiintuneeseen tapaan.   Mahdollisuus sähköiseen äänestämiseen tulee käytettäväksi vain nykyisen

vakiintuneen äänestystavan rinnalla. Äänen antaminen sähköisesti ei muodollisesti mitenkään vaikuta

äänen merkitykseen vaalissa eikä tällaista vaikutusta ymmärtääkseni pääse myöskään tosiasiallisesti

syntymään. (Sähköisen äänestämisen mahdollisuudella voitaisiin ehkä ajatella olevan joillain alueilla

poliittista merkitystä sen vuoksi, että mahdollisuuden voidaan ajatella vaikuttavan joidenkin ryhmien

äänestämishalukkuuteen. Tällaisen mahdollisen vaikutuksen merkitys olisi kuitenkin muualla kuin

yhdenvertaisuuskysymyksessä.) Voidaan myös todeta, että valintaoikeudella, joka koskee pelkkää

äänestämistapaa ( nykyinen vakiintunut menettely tai sähköinen äänestäminen), ei ole yksilön

oikeuksien kannalta lainkaan sellaista huomattavaa merkitystä kuin aikanaan oli esimerkiksi
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nuorisorangaistuskokeiluun sisältyvällä maantieteellisin perustein määräytyvällä erilaisella

rangaistuskohtelulla (k s. esim. pevl 59/01 vp). Äänestystavan kokeilemiselle ensin joissakin

kunnissa on myös mielestäni hyväksyttäviä asiallisia perusteita.

Edellä lyhyesti viitatuista syistä ei nähdäkseni ole yhdenvertaisuusnormin kannalta estettä ehdotetun

kaltaiselle kokeilulle. Eräs pieni kysymys on tässä kohden kuitenkin aihetta esittää. Perusteluissa

puhutaan kokeilusta (ainakin säätämisjärjestystä koskevassa jaksossa s. 14, jossa myös viitataan

mahdollisuuteen , että sähköinen äänestys olisi kaikkien käytettävissä jo 2011) ja sähköisen

äänestyksen käyttöönotosta vaiheittain (ainakin pääasiallisessa sisällössä, s.l). Kokeiluluontoisuus on

seikka, jota perustuslakivaliokunta on useissa ratkaisuissa pitänyt eräänä alueellisesta

yhdenvertaisuudesta poikkeamiseen oikeuttavan perusteena. Itse lakitekstissä ei kuitenkaan

havaitakseni missään ole viittausta kokeiluun tai siihen, että tämä lainsäädännöllinen järjestely olisi

väliaikainen/määräaikainen. Lakiteksti - jolla periaatteessa on ensisijainen merkitys - viittaisi siten

siihen, että tällainen uusi rinnakkainen alueellinen menettelymahdollisuus on pysyvänä ilmiönä

oikeusministeriön järjestettävissä. Ehdotukseen liittyvien tosiasiallisten tarkoitusten kannalta tätä

piirrettä ehkä voidaan pitää sivuseikkana. Jos taas asiaa tarkastellaan siltä kannalta, minkälaisia

lakitekstejä perustuslakivaliokunta kannanotoillaan hyväksyy valtiosääntöön soveltuviksi, ei asia ole

yhtä harmiton.

Mielestäni lain kokeiluluontoisuuden tai määräaikaisuuden (määräaikaisen voimassaolon) pitäisi

ilmetä itse laista. En tiedä, olisiko estettä sille, että laissa jo suoraan todettaisiin, missä vaaleissa (lain

voimaantuloa ensiksi seuraavissa eduskuntavaaleissa jne.) sitä

sovelletaan. Näin kirjoitettua lakia jouduttaisiin tietysti muuttamaan järjestelyn levitessä koko

maahan, mutta niin jouduttaisiin ilmeisesti muuttamaan myös nyt ehdotettua 83 a

§:ää.

Ehdotuksen 83 a §:n mukaan kunnat, joissa sähköinen äänestäminen tulee mahdolliseksi, säädetään

oikeusministeriön asetuksella. Asetuksenantovaltuuksia koskevan PL 80 §:n kannalta ei nähdäkseni

ole estettä tällaisen säädösvallan uskomiselle ministeriölle. (Voitaisiin sinänsä kyllä ajatella, että

sähköiseen äänestämiseen edes kokeellisesti siirtyminen ei ole sellainen pelkästään tekninen

järjestely, jonka säätely sopii ministeriötasolle, vaan keskeistä valtiollista instituutiota koskeva

uutuus, jonka käyttöönoton säätely kuuluu pikemminkin valtioneuvostolle.) Tällaiseen



asetuksenantovaltuuteen on mielestäni kuitenkin liitettävä edellä esitetyn kaltainen

kokeiluluonteisuutta koskeva varaus. Minusta ei ts. voida pitää PL 80 §:n kannalta hyväksyttävänä,

että lakitekstissä annetaan ministeriölle periaatteessa pysyväksi säädetty valta säätää, missä kunnissa

voidaan äänestää myös sähköisesti.

En ole pyrkinyt arvioimaan , miten hyvin ehdotetut järjestelyt toimisivat käytännössä. Toteaisin

kuitenkin, että vaalisalaisuus ei ole vain ylipäätään suositeltava piirre vaalin toteutuksessa, vaan asia,

jota perustuslaissa nimenomaisesti edellytetään (PL 25 §). Ehdotuksen käsittelyssä valiokunnissa on

siten  syytä  huolellisesti  varmistua  siitä,  että  ehdotetut  järjestelyt  (erityisesti  kai  83  c  §  ja  86  a  §)

todella turvaavat vaalien salaisuuden.

(Asiaan kuulumaton toteamus: Ehdotuksen 83 c §:n 1 momentin mukaan äänioikeusrekisteriin

"kirjautuu" merkintä äänioikeuden käyttämisestä ja äänestäjän ääni ja henkilötunnus "kirjautuvat"

sähköiseen vaaliuurnaan. Minusta tällainen "normi", jonka adressaattina näyttäisi olevan kone tai

koneessa oleva tieto, ei ole lakitekstille kunniaksi. Kysymys kai on asiallisesti siitä, että menettely on

niin järjestettävä, että ko. tiedot kirjautuvat säännöksessä tarkoitetulla tavalla - normin adressaattina

ts. ovat vaalijärjestelystä vastuulliset.)
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esitystä laiksi vaalilain muuttamisesta (HE 14 /2006 vp).

Hallitus ehdottaa vaalilakiin muutoksia, jotka mahdollistaisivat sähköisen äänestyksen

äänestyspaikoissa ja ennakkoäänestyspaikoissa sekä kotiäänestyksessä. Uudistus ei kuitenkaan

tulisi voimaan koko maassa. Vaalilakiin ehdotetun 83a §:n mukaan oikeusministeriön

asetuksella säädettäisiin kunnista, joiden äänioikeutetuilla on mahdollisuus äänestää sähköisesti,

sekä niistä yleisistä äänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista, joissa nämä

äänioikeutetut voivat äänestää sähköisesti. Oikeusministeriön asetuksella määrättäisiin niin

ikään ne kunnat, joissa ennakkoäänestys laitoksessa ja kotiäänestys voidaan toimittaa

sähköisesti, sekä ne suomalaiset laivat, joissa sähköinen ennakkoäänestys on mahdollinen.

Perustelujen (s. 5 ja 8-9) mukaan tarkoituksena on, että hankkeen ensimmäisessä vaiheessa

sähköinen äänestäminen mahdollistettaisiin vain muutamassa kunnassa mutta että tämän jälkeen

järjestelmään mukaan tulevia kuntia lisättäisiin vaali vaalilta. Vaiheittaista etenemistä

perustellaan (s. 9) kokemusten hankkimisella ja vaalisalaisuuden turvaamisella. Perusteluista (s.

9) käy myös ilmi, että sähköisen äänestysjärjestelmän kehittäminen on vielä kesken.

Järjestelmän vaiheittaista käyttöön ottamiseen on kuitenkin syytä suhtautua kriittisesti.

Valtiosääntöpoliittiselta kannalta on syytä huomauttaa, että yleinen ja yhtäläinen äänioikeus on

keskeisiä demokraattisia oikeuksia, joka on turvattu jo perustuslaissa (14 ja 25.1 §. On tärkeää,

että menettely, jossa tätä oikeutta käytetään,

-c7°

'C 3J

on koko maassa ja kaikissa äänestäjäryhmissä mahdollisimman yhdenmukainen. Äänioikeuden

käyttämistä ei myöskään tulisi alistaa sen kaltaiselle kokeilulle, jollaisesta hallituksen

lakiesityksessä on kysymys. Katsonkin, että järjestelmä tulisi ottaa käyttöön vasta, kun

järjestelmän kehittäminen on päättynyt. Mahdolliset kokeilut on toteutettava muutoin kuin

todellisessa vaalitilanteessa. Lisäksi ulkomaiset kokemukset, joihin hallituksen

lakiesityksessäkin (s. 4) viitataan, vähentävät kokeilujen tarvetta.

Yaltiosääntöoikeudellisesti lakiesitystä on arvioitava perustuslakivaliokunnan

kokeilulainsäädäntöä koskevan tulkintakäytännön valossa. Perustuslakivaliokunnan lähtökohtia

selventää seuraava lainaus lausunnosta PeVL 8/2003 vp:
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"Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussääntely edellyttää lähtökohtaisesti samanlaista kohtelua
muun muassa asuinpaikkaan katsomatta. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin vakiintuneesti
pitänyt jonkinasteiseen erilaisuuteen johtavaa kokeilulainsäädäntöä sinänsä hyväksyttävänä
yhdenvertaisuuden kannalta. Valiokunta on tällöin korostanut, ettei yhdenvertaisuusperiaatteesta
johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin yhteiskuntakehityksen
vaatimaan sääntelyyn ja että kokeilu saattaa ainakin joissakin rajoissa muodostaa sellaisen
hyväksyttävän perusteen, jonka nojalla muodollisesta yhdenvertaisuudesta voidaan tinkiä
alueellisessa suhteessa."

Valiokunta totesi käsiteltävänään olleen lakiesityksen tarkoittamasta seutuyhteistyökokeiluun

liittyvästä seutuvaltuustokokeilusta, että sen pääasiallisena tavoitteena oli hankkia kokemuksia

seudullisesta kansanvaltaisesta päätöksenteosta ja että kokeilulla näin tavoiteltiin perustuslain

kannalta hyväksyttäviä päämääriä. Valiokunta katsoi, että "perustuslain yhdenvertaisuussääntely

ei tällaisessa kokeiluyhteydessä muodosta estettä käsitellä lakiehdotusta tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä".

Sähköisen äänestysmenettelyn kokeilua ei kuitenkaan edellä jo esittämistäni syistä voida

rinnastaa lausunnossa 8/2003 vp tarkoitettuun kokeiluun. Yhdenvertaisuusvaatimukset ovat

myös menettelyllisessä suhteessa erityisen korostuneita silloin, kun kyseessä on sen kaltainen

perustuslaissa turvattu demokraattinen oikeus kuin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Katsonkin,

että lakiehdotuksen tarkoittamassa tilanteessa yhdenvertaisuusvaatimuksesta tinkimiselle ei ole

olemassa perustuslain 6 §:n edellyttämää hyväksyttävää perustetta.

Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössaan niin ikään todennut, et® vaatimus siitä, että

perusoikeuksien käyttämisen kannalta keskeisistä seikoista on säädettävä lailla, ulottuu myös

yhdenvertaisuusperiaatteeseen. Valiokunta on tällä perusteella katsonut, että asetuksenantajalle

ei voida jättää vapaata harkintavalta päättää kokeilualueesta (PeVL 19/1997 vp, 58/2001 vp ja

70/2002/vp). Lakiehdotuksen 83a.2-3 §:n valtuutussäännöksiä onkin perustuslakivaliokunnan

aiemman käytännön valossa pidettävä liian avoimina.

Valtiosääntöpoliittinen arvioni siis on, että sähköinen äänestysjärjestelmä tulisi ottaa käyttöön

samanaikaisesti koko maassa sen jälkeen, kun sen kehittäminen on saatettu päätökseen.

Valtiosääntöoikeudellisena kantanani taas esitän, että lakiehdotuksen mukaiselle äänestäjien

erilaiselle kohtelulle ei ole osoitettavissa perustuslain 6 §:n edellyttämää hyväksyttävää

perustetta ja että oikeusministeriölle esitetty määräysvalta kokeilun alueellisesta ja

Kaarlo Tuori



henkilöllisestä ulottuvuudesta perustuu valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta arvioiden liian

väljään valtuutukseen.

Heimolassa 28.3.2006

Veli-Pekka Viljanen HE 14/2006 vp LAIKSI VAALILAIN

MUUTTAMISESTA

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 4.4.2006

Hallituksen esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi siten, että vaaleissa tulisi

mahdolliseksi sähköinen äänestys. Lakiehdotuksen 83 a §:n 2 momentin mukaan oike-

usministeriön asetuksella säädetään ne kunnat, joiden äänioikeutetuilla on mahdollisuus äänestää

sähköisesti, sekä yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista ne, joissa

nämä äänioikeutetut voivat äänestää sähköisesti. Saman pykälän 3 momentin mukaan

oikeusministeriön asetuksella säädetään 2 momentissa tarkoitetuista kunnista ne, joissa

ennakkoäänestys laitoksissa ja kotiäänestys voidaan toimittaa sähköisesti, sekä suomalaisista

laivoista ne, joissa ennakkoäänestys voidaan toimittaa sähköisesti.

Oikeusministeriön perustuslakivaliokunnalle osoittaman muistion (23.2.2006)

mukaan tarkoituksena olisi, että sähköinen ennakkoäänestys otettaisiin käyttöön vuoden 2007

eduskuntavaaleissa kolmessa Uudenmaan vaalipiirin kunnassa. Hallituksen esityksen

säätämisjärjestysperusteiujen mukaan kysymyksessä olisi ainakin alussa kokeilu vain niissä

kunnissa, jotka oikeusministeriö säätää otettaviksi kokeilun piiriin (ks. HE, s. 14). Toisaalta lain

kokeiluluonne ei ilmene itse säädöstekstistä, jonka voimassaoloa ei ole esimerkiksi ajallisesti

rajattu. Säädösteknisesti ehdotus toteutettaisiin siten oikeusministeriölle annettavin pysyvin

valtuuksin säätää asetuksella sähköisen äänestyksen käyttöalasta.

Ehdotus on valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen perustuslain 6 §:n

yhdenvertaisuussäännösten, 14 §:n vaali- ja osallistumisoikeuksia koskevien säännösten, 25 §:n

eduskuntavaalien toimittamista koskevien säännösten ja 54 §:n tasavallan presidentin valintaa

koskevien säännösten kannalta.

Ehdotus merkitsisi sitä, että sähköinen äänestys olisi käytössä vain osassa maan

aluetta. Tämä merkitsee äänioikeutettujen asettamista eri asemaan asuinpaikan perusteella.
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Eduskunnan perustuslakivaliokunta on useissa lausunnoissaan korostanut, että perustuslain 6 §:n

yhdenvertaisuussääntely edellyttää lähtökohtaisesti samanlaista kohtelua muun muassa

asuinpaikkaan koskematta. Pelkkää maantieteellistä kriteeriä ei voida pitää perustuslain 6 §:n 2

momentissa tarkoitettuna hyväksyttävänä perusteena eri asemaan asettamiselle

perusoikeusjärjestelmässä, jonka kokonaisuuteen kuuluvat myös maassaliikkumisoikeus ja

asuinpaikan valinnan vapaus (esim. PeVL 59/2001 vp, s. 2 ja PeVL 11/2002 vp, s. 2).

Valiokunta on toisaalta pitänyt jonkinlaiseen erilaisuuteen liittyvää kokei-

lulainsäädäntöä sinänsä hyväksyttävänä yhdenvertaisuuden kannalta esimerkiksi kotitaloustyön

tukemisen, toimeentuiotehtävien siirron, terveyskeskusmaksun, ylioppilastutkinnon kehittämisen

ja seutuyhteistyökokeilun osalta (PeVL 3/1991 vp, PeVL 2/1004 vp, PeVL 19/1997 vp, PeVL

58/2001 vp ja PeVL 11/2002 vp). Valiokunta on tällöin korostanut, ettei

yhdenvertaisuusperiaatteesta johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä

kulloisenkin yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn ja että kokeilu saattaa ainakin

joissakin rajoissa muodostaa sellaisen hyväksyttävän perusteen, jonka nojalla muodollisesta

yhdenvertaisuudesta voidaan tinkiä alueellisessa suhteessa.

Käsillä olevan esityksen osalta on kuitenkin huomattava, että säädösteknisesti

kyse ei ole kokeilusta, vaan oikeusministeriölle annetusta pysyväisluonteisesta valtuudesta

asetuksin päättää erilaisista vaalimenettelyistä maan eri osissa.

Ehdotuksen ongelmallisuutta korostaa se, että kyse on perustuslaissa pe-

rusoikeutena turvatun äänioikeuden (PL 14 § 1 ja 2 mom.) käyttämisen sääntelystä. Ää-

nioikeuden käyttämisen osalta korostuu yhdenvertaisuusvaatimus. Tämä seikka on nähty niin

perustavanlaatuiseksi, että sitä on eduskuntavaalien osalta erikseen korostettu perustuslain 25

§:ssä säätämällä, että jokaisella äänioikeutetulla on vaaleissa yhtäläinen äänioikeus. Sinänsä

ehdotus ei merkitsisi varsinaisesti poikkeamista yhtäläisen äänioikeuden periaatteesta, mutta jo

äänioikeuden käytön menettelyllinen eriyttäminen saattaa muodostua perustuslain näkökulmasta

ongelmalliseksi.

Tältä osin voidaan viitata siihen, että esityksen perustelujen mukaan ääni-

oikeutetun toimintamahdollisuudet sähköisessä äänestyksessä muodostuvat rajatummiksi kuin

muulla tavalla äänestettäessä. Perustelujen mukaan sähköisessä äänestyksessä äänestäjä ei voisi

äänestää tyhjää tai äänestää vahingossa tai tahallaan siten, että äänestys on mitätön (ks. HE, s.

11). Tämä rajaus ei ainakaan suoraan ilmene lain sanamuodosta (vrt. 83 b §). Pidän ehdotusta

tältä osin periaatteellisesti ongelmallisena. Vaikka tyhjät tai hylätyt äänestysliput eivät vaikuta

vaalin lopputulokseen, voi mahdollisuus jättää tyhjä äänestyslippu tai demonstroida vaaleissa



niin, että äänestyslippu joudutaan hylkäämään, olla yksilön kannalta tärkeä tapa osoittaa

mielipiteitään. Demokratiassa ei

tule mielestäni pelkästään teknisin perusteluin kaventaa kansalaisten mahdollisuutta itseilmaisuun.

Myös tyhjän tai vaalilain vastaisesti täytetyn äänestyslipun jättäminen voi olla poliittinen

kannanotto. Tässä suhteessa sähköinen äänestys kaventaisi kansalaisten toimintavapautta.

Valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta katsoen pidän tärkeänä, että sähköisen äänestyksen

käyttöönotto joissakin kunnissa ei merkitse sisällöllistä rajoitusta verrattuna äänioikeuden

normaaliin käyttötilanteeseen. Siten katson, että sähköisen äänestyksenkin tulisi mahdollistaa

tyhjää äänestäminen.

Perustuslain 25 §:n 4 momentin mukaan muun muassa eduskuntavaalien

toimittamisesta säädetään tarkemmin lailla. Perustuslain 54 §:n 3 momentin mukaan presidentin

valitsemisessa noudatettavasta menettelystä säädetään tarkemmin lailla. Vaalien menettelyllisessä

sääntelyssä on siten perustuslain mukaan kysymys lain alaan kuuluvasta asiasta. Pidän selvänä,

että lakiehdotuksen 83 a §:ssä oikeusministeriölle annetut avoimet asetuksenantovaltuudet säätää

sähköisen äänestyksen alueellisesta soveltamisesta ovat ristiriidassa kyseisten perustuslain

säännösten ja perustuslain 80 §:n 1 momentin lain alaa koskevan säännöksen kanssa. Siten ainakin

kokeilukunnista, joiden osalta sähköinen äänestys olisi mahdollinen, tulee säätää lailla.

Perustuslain 6 §:stä ja 25 §:n 1 momentista johtuvista syistä pidän tällöinkin välttämättömänä, että

kokeilu jo laissa rajataan ajallisesti koskemaan esimerkiksi tiettyjä vaaleja. Kun otetaan huomioon

äänioikeuden merkitys perusoikeutena, tulee sitä koskevan menettelyllisen sääntelyn alueelliseen

eriyttämiseen suhtautua erityisen pidättyvästi.

Sähköisen äänestyksen käyttöön ottamisen ehdottomana edellytyksenä on

luonnollisesti se, että sen osalta pystytään varmistamaan vaalien luotettavuus (ml. vaalituloksen

jälkikäteinen kontrollimahdollisuus) sekä vaalisalaisuuden säilyminen. Jos tältä osin on olemassa

pienintäkään epäilystä, sähköisen äänestyksen kokeiluun ei ole syytä ryhtyä. Demokratian

näkökulmasta vaalien luotettavuus on merkittävästi tärkeämpi arvo kuin ne suhteellisen vähäiset

käytännön hyödyt joita sähköisellä äänestyksellä odotetaan saavutettavan (ks. HE, s. 5-6).

Yhteenvetona totean, että:

1) sähköisen äänestyksen alueellisesta soveltamisesta on säädettävä lailla,

eikä sitä voida jättää oikeusministeriön asetuksen varaan;

2) alueellisen kokeilun tulee olla laissa säädettynäkin selvästi ajallisesti

rajoitettu; ja



3) sähköisen äänestyksen tulee sisällöllisesti antaa äänestäjälle samanlaiset

valintamahdollisuudet kuin perinteisessä äänestyksessä (esim. tyhjää äänestämisen mahdollisuus).
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OIKEUSMINISTERIÖ
Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 19.4.2006

Perustuslakivaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS (HE 14/2006) VAALILAIN MUUTTAMISESTA

Oikeusministeriölle toimitettujen asiantuntijalausuntoihin (Mäenpää, Pohjalainen, Tarasti, Viljanen, Tuori,
Hiden ja TietoEnator) viitaten oikeusministeriö toteaa kunnioittaen seuraavaa.

Oikeusministeriön asetuksenantovaltuus

Esityksen 83 a §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu oikeusministeriön asetuksenantovaltuus olisi tarpeen
siksi, että näin merkittävää teknistä uudistusta ei voida viedä hallitusti läpi muutoin kuin vaiheittain ja
varovasti aloittaen. Erityisesti vaalisalaisuuden turvaaminen edellyttää hallittua liikkeellelähtöä.
Käytännössä ei ole mahdollista se, että sähköinen äänestysjärjestelmä voitaisiin ottaa yhdellä kertaa
käyttöön koko maassa.

Esitys mahdollistaisi paitsi vaalisalaisuuden turvaamisen, myös järjestelmän joustavan käyttöönoton muun
muassa siinä tapauksessa, että sähköisen äänestyksen pilottihanke ei etenekään loppuvuonna 2006
suunnitellulla tavalla. Silloin oikeusministeriö ei antaisi asetusta järjestelmän käyttöönotosta, jolloin
järjestelmää ei myöskään käytettäisi vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Mahdollista on myös, että
eduskuntavaalien pilottihankkeesta saadaan kokemuksia, joiden nojalla järjestelmää on syytä muuttaa
seuraaviin vaaleihin.

Oikeusministeriön asetuksenantovalta olisi luonteeltaan "toistaiseksi", mutta kuten esityksen sivulla 9
todetaan, sen jälkeen kun sähköisen äänestämisen tilanne on vakiintunut, siitä voitaisiin luopua ja siitä
olisi jopa järkevääkin luopua. Tällöin määräysvalta siitä, käytetäänkö lippuäänestyksen rinnalla sähköistä
äänestystä, tulisi siirtää kotimaassa kunnille ja ulkomailla ulkoasiainhallinnolle. On huomattava, että ei ole
pitkään aikaan realistista tavoitella sellaista tilannetta, jossa sähköinen äänestysmahdollisuus olisi aivan
jokaisessa ennakkoäänestyspaikassa ja jokaisessa vaalipäivän äänestyspaikassa. Kunta tai ulkomaan
edustusto voi haluta järjestää esimerkiksi ennakkoäänestyspaikan sellaiseen tilaan, johon on hankala
pystyttää atk-laitteistoja, jolloin voi olla helpompaa ja kustannustehokkaampaa toimittaa äänestys pelkäs-
tään manuaalisesti. Mikäli sähköinen äänestysmahdollisuus säädettäisiin laissa pakolliseksi jokaiseen
kuntaan ja jokaiseen äänestyspaikkaan, se todennäköisesti hankaloittaisi äänestyspaikkojen määräämistä.

Jos oikeusministeriön asetuksenantovaltuutta halutaan rajata ajallisesti (esimerkiksi vuoden 2009
loppuun), ministeriöllä ei ole mitään sitä vastaan. Sehän vain varmistaisi sen, että kehittämishanke
siihenastisine kokemuksineen tulee eduskunnan uudelleen arvioitavaksi.

Äänestäjien yhdenvertainen kohtelu

Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa syntynee esimerkiksi seuraavanlaisia tilanteita: - Karkkilalainen
äänestäjä voi äänestää ennakkoon Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä joko manuaalisesti tai sähköisesti
ja vaalipäivänä omassa äänestyspaikassaan Karkkilassa joko manuaalisesti tai sähköisesti.
- Karkkilalainen äänestäjä voi äänestää ennakkoon Helsingissä tai muissa ei-piloftikunnissa vain
manuaalisesti.
- Helsinkiläinen äänestäjä voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa vain manuaalisesti ja
vaalipäivänä omassa äänestyspaikassaan vain manuaalisesti.



Sekä karkkilalainen että helsinkiläinen voivat molemmat käyttää äänioikeuttaan, joko ennakkoon tai
vaalipäivänä. Kummankaan asema ei huonone nykyisestä. Se, että karkkilalaisella on kaksi vaihtoehtoa,
tuskin asettaa häntä merkittävästi parempaan asemaan helsinkiläiseen verrattuna.

Mainittakoon vielä, että vaalilain 46 §:n 3 momentissa tarkoitetun kotiäänestyksen osalta ei ole ollut
keskustelua yhdenvertaisuudesta, vaikka kotiäänestys on mahdollista vain tietyille äänioikeutetuille.

Tyhjän äänestäminen

Vaaleissa on tarkoitus äänestää niitä ehdokkaita, jotka on virallisesti asetettu. Muille, esimerkiksi ei-
ehdokkaaksi-asetetuille henkilöille tai mielikuvitushahmoille annetut äänet samoin kuin erilaiset viestit ja
piirrokset, joita äänestyslippuihin merkitään, ovat mitättömiä ääniä eikä niitä oteta vaalien tulosta
laskettaessa huomioon. Toisaalta vaaleissa pyydetään äänestäjiltä aina kannanottoa. Tyhjä tai
mitättömäksi tehty ääni ei ole kannanotto kysyttävään kysymykseen (ketä ehdokasta haluat äänestää).
Äänestyksen tarkoitus on selvästi ilmaistu vaalilain 58 ja 76 §:issä. Myöskään vaalilain 85 §:stä, jossa
säädetään äänestyslipun mitättömyysperusteista, ei ilmene, että äänestyksen tarkoitus olisi se, että
äänestäjä äänestää jotakin muuta kuin asetettua ehdokasta. Pykälän 1 momentin 5 kohdan mukaan
"äänestyslippu on mitätön, jos ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta
se tarkoittaa". Tähän ryhmään kuuluvat myös tyhjät äänestysliput, jotka tilastoidaan erikseen. Esimerkiksi
vuoden 2003 eduskuntavaaleissa oli koko maassa 8156 tyhjää äänestyslippua ja 2158 lippua, joihin tehty
merkintä oli - syystä tai toisesta - epäselvä.

Koska vaalilain mukaan lippuäänestyksessä ei ole tarkoitus äänestää tyhjää tai muutoin tehdä
äänestyslippuaan tieten mitättömäksi, olisi mielestäni jossain määrin epäloogista, jos nyt tietoisesti
sisällytettäisiin sellainen mahdollisuus sähköiseen äänestykseen. Äänestysjärjestel-määnhän olisi tällöin
pakko laittaa näkyville vaihtoehto mallia "Käytän äänioikeuteni, mutta en halua äänestää ketään
asetetuista ehdokkaista". Pohdittava olisi, tulisiko vaihtoehdon näkyä jo heti ensimmäisellä näytöllä vai
oletetaanko, että äänestäjä hakisi vaihtoehdon järjestelmästä samalla tavalla kuin jonkun ehdokkaankin.
Joka tapauksessa vaihtoehdon näkyvillä olo olisi selvä eroavaisuus lippuäänestykseen, jossa
mitätöintimahdollisuudesta ei mitenkään kerrota äänestäjälle. Vaalilakiin tulisi lisätä uusi pykälä,
esimerkiksi 86 b §, jossa todettaisiin: "Sähköisesti annettu ääni on mitätön, jos siitä ei ilmene, kenelle
ehdokkaalle se on annettu."

Teknisessä mielessä äänen mitättömäksi tekemistä ei voida lippuäänestyksessä mitenkään estää. Sen
sijaan sähköisessä äänestyksessä se olisi helpostikin estettävissä.

Jos äänestäjä ei halua äänestää ketään asetetuista ehdokkaista tai jos hän haluaa muutoin ilmaista mieltään,
hänellä olisi esityksen mukaan edelleen kaksi vaihtoehtoa: äänestää äänestyslipulla tai jättää kokonaan
menemättä äänestyspaikalle.

Puhtaasti atk-teknisesti tyhjän äänen mahdollisuuden lisääminen äänestysjärjestelmään ei toki ole
merkittävä ongelma.
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HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan vaalilakia muutettavaksi. Tarkoitus on mahdollistaa sähköinen äänestys

äänestyspaikoissa, ennakkoäänestyspaikoissa ja kotiäänestyksessä. Äänestäjä voi ehdotuksen

mukaan kuitenkin edelleen äänestää myös äänestyslipulla. Sähköinen äänestysmahdollisuus on

suunniteltu otettavaksi käyttöön kokeiluluonteisesti ja vaiheittain oikeusministeriön asetuksella

erikseen säädettävissä kunnissa.

Ehdotettu laki on ollut tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2006.

Esityksen säätämisjärjestysperustelujen mukaan esityksessä on ainakin aluksi kysymys

kokeilusta oikeusministeriön asetuksella erikseen säädettävissä kunnissa. Kaikilla

äänioikeutetuilla ei siten ole mahdollisuutta osallistua kokeiluun. Sääntelyllä ei toisaalta puututa

kenenkään oikeuteen äänestää perinteisellä tavalla eli äänestyslipulla. Perusteluissa katsotaan,

että esitys ei ole ongelmallinen perustuslain 6, 14 ja 25 §:n kannattaja että lakiehdotus voidaan

käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Yleisarvio

Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on mahdollistaa äänioikeuden käyttäminen sähköisesti

äänestyspaikoilla, ennakkoäänestyspaikoilla ja kotiäänestyksessä. Tarkoitus on ottaa sähköinen

äänestysmahdollisuus käyttöön aluksi kokeiluluonteisesti vain kolmessa oikeusministeriön

asetuksella säädettävässä Uudenmaan vaalipiirin kunnassa. Kokemusten karttuessa sääntely on

suunniteltu ulotettavaksi vaiheittain koko maahan. Ehdotuksessa on näin ollen asiallisesti

kysymys alueellisesti rajatusta ja vähitellen laajenevasta kokeilusta, vaikka tämä ei

lakiehdotuksen säännöksistä suoranaisesti ilmenekään.

Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäänteiy edellyttää lähtökohtaisesti samanlaista

kohtelua muun muassa asuinpaikkaan katsomatta. Perustuslakivaliokunta on kuitenkin pitänyt

jonkinasteiseen erilaisuuteen johtavaa kokeilulainsäädäntöä sinänsä hyväksyttävänä

yhdenvertaisuuden kannalta. Valiokunta on tällöin korostanut, ettei yhdenver-
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taisuusperiaatteesta johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin

yhteiskuntakehityksen vaatimaan sääntelyyn ja että kokeilu saattaa ainakin joissakin rajoissa

muodostaa sellaisen hyväksyttävän perusteen, jonka nojalla muodollisesta yhdenvertaisuudesta

voidaan tinkiä alueellisessa suhteessa (esim. PeVL 4/2003 vp, s. 2/1, PeVL 8/2003 vp, s. 3/1).

Sähköisen äänestysmahdollisuuden käyttöönotolla pyritään nopeuttamaan äänes-

tysmenettelyjä ennen muuta ennakkoäänestyspaikoilla samoin kuin vähentämään ja yk-

sinkertaistamaan vaaliviranomaisten työtä sekä saamaan aikaan kustannussäästöjä. Uuden

tekniikan voidaan arvioida ajan oloon parantavan äänestämismahdollisuuksia ja siten edistävän

perustuslain 14 §:ssä turvattujen vaali-ja osallistumisoikeuksien käyttämistä. Näin ollen

sääntelyllä tavoitellaan perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä päämääriä. Kun lisäksi

otetaan huomioon, ettei sääntelyllä puututa kenenkään oikeuteen äänestää perinteisellä

äänestyslipulla, vaan kehitetään vaihtoehtoa perinteisen äänestystavan rinnalle, ei sääntely

sisältönsä puolesta muodostu ongelmalliseksi perustuslain yhdenvertaisuussäännösten

kannalta.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen pe-

rusteella valiokunta pitää esitystä sinänsä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta

puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Kokeilualueen sääntelyjä kokeilulain määräaikaisuus

, Sähköisen äänestysmahdollisuuden tarjoavista kunnista säädetään ehdotetun 83 a §:n 2

momentin nojalla oikeusministeriön asetuksella. Ministeriön asetuksella säädetään

myös niistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista, joissa asianomaisten

kuntien äänioikeutetut voivat äänestää sähköisesti. Lisäksi oikeusministeriön asetuksella

säädetään 3 momentin perusteella niistä kunnista, joissa ennakkoäänestys laitoksessa ja

kotiäänestys voidaan toimittaa sähköistä äänestystapaa käyttämällä. Sähköisen

äänestysmahdollisuuden käyttämisestä suomalaisilla laivoilla säädetään 3 momentin nojalla niin

ikään oikeusministeriön asetuksella. Sähköistä äänestystä on valiokunnan saaman selvityksen

mukaan ollut tarkoitus kokeilla Kauniaisten, Karkkilan ja Vihdin kunnissa.

Ehdotukset ovat näiltä osin merkityksellisiä perustuslain 14, 25 ja 54 §:n niiden säännösten

kannalta, joilla kunnallisten ja valtiollisten vaalien sääntely on pidätetty lain alaan. Jokaisella



kahdeksantoista vuotta täyttäneellä Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla

ulkomaalaisella on perustuslain 14 §:n 2 momentin perusteella oikeus äänestää kunnallisvaaleissa

ja kunnallisessa kansanäänestyksessä sen mukaan kuin lailla säädetään. Eduskuntavaalien

ajankohdasta, ehdokkaiden asettamisesta, vaalien toimittamisesta ja vaalipiireistä säädetään

perustuslain 25 §:n 4 momentin mukaan lailla. Tasavallan presidentin vaalin osalta vastaavan

sisältöinen lakivaraus on perustuslain 54 §:n 3 momentissa. Vaalin ajankohdasta ja presidentin

valitsemisessa noudatettavasta menettelystä säädetään sen perusteella tarkemmin lailla.

Perustuslakivaliokunta on kokeiluluonteista lainsäädäntöä arvioidessaan vakiintuneesti

korostanut pciusoikeussääntelyyn yleisesti kohdistuvaa lailla säätämisen vaatimusta ja todennut

sen ulottuvan myös yhdenvertaisuusperiaatteeseen (PeVL 58/2001 vp, s. 2/II, PeVL 11/2002 vp,

s. 3/II, PeVL 70/2002 vp, s. 2/II). Vaatimus on tullut ottaa huomioon muun ohella kokeilualueen

määrittelyssä. Tältä pohjalta valiokunta on kokeiluhankkeiden yhteydessä pitänyt tavallisen

lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä, että kokeilualueesta säädetään suoraan laissa tai

— toissijaisesti — päätöksenteko kokeilualueesta sidotaan lailla riittävän täsmällisesti

määriteltyihin kriteereihin (PeVL

19/1997 vp, s. 3/II, PeVL 58/2001 vp, s. 2/II, PeVL 11/2002 vp, s. 3/II, PeVL 39/2002 vp, s. 2/H,

PeVL 70/2002 vp, s. 2/II, vrt. PeVL 4/2003 vp, s. 2/11). Kokeilusäännöksille on lisäksi tullut

asettaa voimassaolorajoitus siten, että ne ovat voimassa vain kokeiluun tarvittavan lyhyen ajan

(PeVL 58/2001 vp, s. 2/11, PeVL 39/2002 vp, s. 2/II, PeVL 70/2002 vp, s. 2/II, PeVL 8/2003 vp,

s. 3).

Ehdotetut 83 a §:n 2 ja 3 momentin pysyväisluonteiset ja asiallisesti täysin avoimet

asetuksenvaltuudet eivät täytä valiokunnan käytännössä asetettuja vaatimuksia. Sääntelyn

perusoikeuskytkentöjen vuoksi kokeilualueesta on tarpeen säätää suoraan laissa. Valiokunta on

tarkistanut lakiehdotusta tämän mukaisesti lisäämällä voimaantulosäännökseen maininnan lain

soveltamisesta vain suunnitelluissa kolmessa kunnassa. Lisäksi valiokunta on rajannut lain

olemaan voimassa vai kokeiluun tarvittavan määräajan. Käsillä olevan kaltaisen sääntelyn

yhteydessä on tärkeää, että myös kokeilun mahdollisesta jatkamisesta ja laajentamisesta samoin

kuin sääntelyn mahdollisesta ulottamisesta pysyväisluonteisesti koko maahan päättää saatujen

kokemusten perusteella eduskunta.
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Kokeilun toimeenpano

Vaalit. Sähköistä äänestystä on esityksen perusteella ollut tarkoitus kokeilla ensi vaiheessa jo

vuoden 2007 eduskuntavaalien yhteydessä. Mahdollisuus äänestää sähköisesti voi vaikuttaa

monella tavalla äänestyskäyttäytymiseen ja siten myös vaalien tulokseen. Äänioikeuden

yhtäläisyyden näkökulmasta ei siksi ole aivan ongelmatonta, jos äänes-tysmahdollisuudet ovat

vaalipiirin eri osissa merkittävästi erilaiset. Näistä syistä kokeilu on valiokunnan mielestä

perusteltua panna toimeen niin, ettei äänestysmahdollisuuk-sille muodostu vaalipiirin sisällä

merkittäviä eroja.

Sähköisen äänestyksen kokeileminen esimerkiksi Uudenmaan vaalipiirin kaikissa kunnissa

ei ole eduskuntavaalien läheisyyden takia käytännössä mahdollista. Kokeilua
Ä-vr HM* hsiAtM

ei 42*m$&4 ole välttämätöntä panna ensi vaiheessa toimeen gfenenomaag valtiollisten

vaalien yhteydessä. Luontevaa valiokunnan mielestä on sähköisen äänestysjärjestelmän

kehitysvaihekin huomioon ottaen kokeilla sähköistä äänestysmahdollisuutta 4noi vai1-heess^f

kunnallisvaalien yhteydessä. Valiokunta on tarkistanut lakiehdotusta tällä tavoin.

Äänestysvaihtoehdot. Sähköisesti äänestävällä ei ehdotuksen perusteella ole mahdollisuutta

äänestää tyhjää, vaan hänen on annettava äänensä jollekulle asetetuista ehdokkaista. Sähköistä

äänestysjärjestelmää käyttävällä on siten tältä osin rajatummat mahdollisuudet kuin perinteisellä

tavalla äänestävällä. Tällaiselle rajaukselle ei valiokunnan mielestä ole kestäviä perusteita.

Vaikka tyhjä tai muulla perusteella mitätön ääni ei vaikutakaan vaalien tulokseen, tulee

äänestäjällä olla kansanvaltaisen yhteiskunnan vapaissa vaaleissa mahdollisuus käyttää

äänioikeuttaan myös sen ilmaisemiseen, ettei hän anna ääntään kenellekään ehdokkaista. Tämä

mahdollisuus tulee periaatteellisista syistä olla myös sähköisesti äänestävän käytettävissä.

Valiokunta on tarkistanut lakiehdotusta tämän mukaisesti.

Muita seikkoja

Vaalilain voimassa oleva 195 § sisältää yleissäännöksen oikeusministeriön toimivallasta antaa

tarkempia määräyksiä ja ohjeita lain soveltamisesta. Valtuudessa on pääosin kysymys

ministeriölle ylimpänä vaaliviranomaisena kuuluvasta toimivallasta antaa muille

vaaliviranomaisille ns. hallinnon sisäisiä määräyksiä. Ministeriön norminasettamisval-tuudet on



valiokunnan mielestä kuitenkin myös tällaisessa tapauksessa syytä muotoilla laissa perustuslain

80 §:n ilmentämän pääsäännön mukaan tarkoittamaan ministeriön asetuksen antamista etenkin,

kun määräyksillä on monissa tapauksissa myös äänestäjiin ja siten hallinnon ulkopuolelle

ulottuvia vaikutuksia. Asetuksenantovaltuuksien tulee olla säännös- tai asiakohtaisia ja joka

tapauksessa vaalilain 195 §:n yleissäännökseen verrattuna olennaisesti tarkempia. Lisäksi

perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti pitänyt säännöksiä ohjeiden antamisesta laeissa

tarpeettomina, koska viranomainen voi laissa säädetyn tehtävänsä alalla antaa ohjeita ilman eri

valtuutustakin. Ohjeiden antamista tarkoittavat säännökset ovat omiaan hämärtämään lain nojalla

annettavien velvoittavien oikeussääntöjen ja suositusluonteisten ohjeiden välistä eroa (esim.

PeVL 14/2006 vp, s. 3). Valtioneuvoston piirissä tulee näistä syistä ryhtyä toimenpiteisiin

vaalilain norminasettamisvaltuuksien saattamiseksi vastaamaan perustuslain 80 §:stä ja perustus-

lakivaliokunnan käytännöstä johtuvia vaatimuksia.

Yksityiskohtaiset perustelut

83 a §. Äänestäminen sähköisesti. Valiokunta on yleisperusteluista ilmenevistä syistä poistanut 2

ja 3 momentin säännökset oikeusministeriön toimivallasta säätää asetuksella sähköisen

äänestyksen alueellisesti ja äänestyspaikkakohtaisesti rajatusta toimeenpanosta. Poistojen

johdosta ehdotetun pykälän 4 momentti siirtyy 2 momentiksi.

Valiokunta on lisännyt valtuussäännösten poistamisen takia tarvittavat maininnat lain

alueellisesta, äänestyspaikkakohtaisesta ja henkilöllisestä sovellettavuudesta lain

voimaantulosäännökseen. Sen mukaan mahdollisuus äänestää sähköisesti on Kauniaisten,

Karkkilan ja Vihdin kuntien äänioikeutetuilla vuonna 2008 toimitettavissa kunnallisvaaleissa

kyseisten kuntien yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja vaalipäivän äänestyspaikoissa.

83 b §. Menettely äänestettäessä sähköisesti. Pykälän 1 momentista on poistettu viittaus

valiokunnan 83 a §:stä poistamiin 2 ja 3 momenttiin sekä lain soveltamisalan tarkistamisen takia

tarpeettomaksi käynyt maininta vaalitoimikunnasta. Lisäksi 1 momenttia on tarkistettu

sanonnallisesti.
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Pykälän 2 momentista on poistettu maininta vaalitoimikunnasta ja momenttiin on lisätty

säännös vaalitoimitsijan tai vaalilautakunnan tehtävästä laatia ja antaa äänestäjälle sähköinen

äänestyskortti.

3- lt Valiokunta on muuttanut 3 momentin 1 kohtaa poistamalla valtuuden oikeusmi-

nisteriön toimivallasta säännellä sähköiseen äänestysjärjesteimään tunnistautumisen

tapoja ja täydentämällä kohtaa säännöksellä, jonka mukaan äänestäjä tunnistautuu

järjestelmään sähköisen äänestyskortin avulla. Momentin 2 kohtaa on tarkistettu

yksinkertaistamalla säännöksiä äänestäjän käytettävissä olevista valintavaihtoehdoista

sekä lisäämällä kohtaan maininta äänestäjän mahdollisuudesta äänestää tyhjää. Lisäksi

on tarkistettu momentin kieliasua.

Valiokunta on poistanut pykälän 2 ja 3 momenttiin tehtyjen muutosten takia

tarpeettomaksi käyneen 4 momentin. Ehdotettu 5 momentti siirtyy tämän vuoksi 4

momentiksi.

83 d §. Muut menettelyt sähköisessä äänestyksessä. Valiokunta on tarkistanut pykälää

sanonnallisesti sekä lisännyt pykälään maininnan lain 85 §:n 1 momentin 5 kohdan

soveltamisesta sähköiseen äänestykseen. Sähköinen ääni on näin ollen mitätön, jos

siitä ei selvästi ilmene, kenelle ehdokkaalle ääni on annettu. Myös tyhjä ääni on

viittaussäännöksen perusteella mitätön. Pykälään on lisätty viittaus myös 184 §:ään

vaaliasiamies-ten ja vaalitarkkailijoiden läsnäolo-oikeudesta. Tämän viittauksen takia

ehdotetun 86 a §:n 3 momentti käy tarpeettomaksi.

 ̂Vt 86 a §. Sähköisten äänten laskenta. Pykälän 1 ja 4 momentista on poistettu valtiollisiin

vaaleihin viittaavat maininnat.

*2r Pykälän 3 momentti on poistettu, koska säännös 184 §:ssä mainittujen henkilöi-

den läsnäolo-oikeudesta sähköisten äänten laskennassa on käynyt valiokunnan 83 d

§:ään tekemän muutoksen takia tarpeettomaksi. Ehdotetun pykälän 4 ja 5 momentti

siirtyvät näin ollen 3 ja 4 momentiksi.

Ehdotetusta 4 momentista on poistettu maininnat eduskuntavaalien yhteydessä

asetettavista vaalipiirilautakunnista tarpeettomina.



Voimaantulosäännös. Valiokunta on tarkistanut voimaantulosäännöstä siten, että laki on

voimassa 1.1.2007—31.12.2008 välisen määräajan. Säännökseen lisättyjen mainintojen

perusteella lakia sovelletaan vuonna 2008 toimitettavissa kunnallisvaaleissa, jolloin Kauniaisten,

Karkkilan ja Vihdin kuntien äänioikeutetuilla on mahdollisuus äänestää sähköisesti kyseisten

kuntien yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja vaalipäivän äänestyspaikoissa.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Va-

liokunnan muutosehdotukset).

Valiokunnan muutosehdotukset

1.
Laki

vaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä lokakuuta 1998 annetun vaalilain (718/1998) 29 §:n 1 momentti ja 79

§:n 1 momentin 4 kohta, sekä

lisätään lakiin uusi 45 a, 66 a ja 86 a § sekä uusi 6 a luku seuraavasti:
3 luku

Äänioikeusrekisteri

29 § (Kuten

HE)

5 luku

Ennakkoäänestys
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45  a  §

(Kuten HE)

6 luku

Vaalipäivän äänestys

66 a ja  79 §

(Kuten HE)

6 a luku Sähköinen

äänestys

83 a §

Äänestäminen sähköisesti

(1 mom. kuten HE) (2 ja 3 mom.

poist.) (2  mom.  kuten  HE:n  4

mom.)
83 b §

Menettely äänestettäessä sähköisesti

Äänioikeutetun, joka haluaa äänestää sähköisesti, on ilmoittauduttava (poist.) en-

nakkoäänestyspaikassa tai vaalipäivän äänestyspaikassa vaalitoimitsijalle (poist.) tai

vaalilautakunnalle sekä esitettävä selvitys henkilöllisyydestään.

Vaalitoimitsija (poist.) tai vaalilautakunnan jäsen hakee äänioikeusrekisteristä äänestäjän

tiedot ja hyväksyy äänioikeuden käytettäväksi sähköisesti sekä laatii ja antaa äänestäjälle

sähköisen äänestyskortin.

Äänestäjä äänestää sähköisen äänestysjärjestelmän avulla äänestyskopissa tai muutoin

vaalisalaisuuden turvaavalla tavalla (poist):

1) tunnistautumalla järjestelmään sähköisen äänestyskortin avulla;
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2) merkitsemällä näyttöruudulle ehdokkaan numeron tai valitsemalla ruudulta

vaihtoehdon, jonka mukaan hän käyttää äänioikeuttaan antamatta ääntään kenellekään

asetetuista ehdokkaista; ja

3) vahvistamalla valintansa.

(4 mom. poist.)

(4 mom. kuten HE:n 5 mom.)

83 c §

(Kuten HE)

83 d §

Muut menettelyt sähköisessä äänestyksessä

Sähköisen äänestyksen toimittamisessa noudatetaan tämän luvun säännösten lisäksi

soveltuvin osin, mitä 85 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 184 §:ssä sekä 5 ja 6 luvussa säädetään.

7 luku

Vaalien tuloksen laskenta ja vahvistaminen

86 a §

Sähköisten äänten laskenta

Oikeusministeriö ilmoittaa (poist.) kunnan keskusvaalilautakunnalle (poist.) kunnan

äänioikeutettujen sähköisesti antaminen ennakkoäänten lukumäärän äänestysalueittain

viimeistään vaalipäivää edeltävänä perjantaina klo 19.

(2 mom. kuten HE)

(3 mom. poist.)

Oikeusministeriö ilmoittaa hyvissä ajoin ennen tuloksen vahvistamisen ajankohtaa

kunnallisvaaleissa (poist.) kunnan keskusvaalilautakunnalle (poist.) äänimäärät, jotka kukin

ehdokas sekä puolue, vaaliliitto ja yhteislista ovat saaneet. Kunnan keskusvaalilautakunta (poist.)

yhdistää sähköisten äänten tuloksen äänestyslippujen perusteella laskettuun tulokseen.
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(4 mom. kuten HE:n 5 mom.)

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään

joulukuuta 2008 saakka. Lakia sovelletaan vuonna 2008 toimitettavissa kunnallisvaaleissa

Kauniaisten, Karkkilan ja Vihdin kunnissa, joiden äänioikeutetuilla on mahdollisuus äänestää

sähköisesti mainittujen kuntien yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ja vaalipäivän

äänestyspaikoissa.
Helsingissä XX päivänä syyskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.   Kimmo Sasi /kok vpj.
Arja Alho /sd jäs.   Heidi
Hautala /vihr

Hannu Hoskonen /kesk
Roger Jansson Ix
Johannes Koskinen /sd
Annika Lapintie /vas
Outi Oja4a-/vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk

Arto Satonen /kok Seppo
Särkiniemi /kesk Ilkka
Taipale /sd Astrid Thors Ix
Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Sami Manninen.


