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1. Johdanto
Oikeusministeriö asetti 4.2.2004 vaalitiedotustyöryhmän (diaarinumero OM 6/51/2004,
hankenumero OM 001:00/2004) koordinoimaan ja kehittämään tiedotusta vuoden 2004
europarlamenttivaaleissa ja kunnallisvaaleissa. Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa sekä pyrkiä
kehittämään ja monipuolistamaan vuoden 2004 europarlamenttivaale ihin ja kunnallisvaaleihin
liittyvää viestintää. Sen tuli pohtia myös viestinnän tehostamisen vaihtoehtoja sekä koordinoida eri
toimijoiden viestintää päällekkäisyyksien välttämiseksi.
Vaalitiedotustyöryhmän muistio ”Äänestysaktiivisuuden lisääminen tiedotuksen keinoin”
(Oikeusministeriön julkaisu 13/2004) valmistui 22.12.2004. Muistiossa työryhmä ehdotti erilaisia
tiedotustoimia, joiden avulla voitaisiin pyrkiä lisäämään äänestysaktiivisuutta vaaleissa.
Kansalaisten tiedonsaannin parantamiseksi viranomaiset voisivat laatia demokratiaa ja vaaleja
koskevia julkaisuja, joissa kerrotaan esimerkiksi osallistumisesta, vaalijärjestelmästä,
äänestämisestä ja ehdokkaista. Äänestämään aktivoivia esitteitä voitaisiin erityisesti kohdistaa
ryhmille, joiden äänestysaktiivisuus on alhainen. Nuoria voitaisiin pyrkiä aktivoimaan tiedottamalla
vaaleista oppilaitoksissa ja perustamalla oppilaitoksiin ennakkoäänestyspaikkoja.
Äänioikeutetuille lähetettävään ilmoituskorttiin voitaisiin sisällyttää nykyistä enemmän tietoa
esimerkiksi ennakkoäänestyspaikoista ja ehdokkaista. Vaaleihin liittyvää verkkoviestintää
kehitettäisiin ja Internetiin voitaisiin esimerkiksi harkita perustettavaksi valtion vaalikone sekä
tietokanta, jonka avulla voi seurata edustajiksi valittujen toimintaa eduskunnassa, valtuustossa ja
Euroopan parlamentissa.
Vaalitiedotustyöryhmän muistiosta pyydettiin lausuntoja kaikkiaan 29 taholta: eduskunnalta,
valtioneuvoston kanslialta, ulkoasiainministeriöltä, sisäasiainministeriöltä, valtiovarainministeriöltä,
opetusministeriöltä, Väestörekisterikeskukselta, puoluerekisterissä olevilta puolueilta (19 kpl),
Suomen Kuntaliitolta, Suomen Journalistiliitolta ja Sanomalehtien Liitolta.
Pyydettyjä lausuntoja annettiin 17. Lausunnon antoivat eduskunnan kanslia, valtioneuvoston
kanslia, sisäasiainministeriön kuntaosasto, valtiovarainministeriö, opetusministeriö,
Väestörekisterikeskus, Suomen Kuntaliitto, Suomen Journalistiliitto, Sanomalehtien Liitto sekä
puolueista Suomen Keskusta, Suomen Kristillisdemokraatit, Vihreä liitto, Vasemmistoliitto,
Itsenäisyyspuolue Vapaan Suomen Liitto, Köyhien Asialla, Suomen Kommunistinen Puolue sekä
Rauhan ja Sosialismin puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue. Lisäksi Suomi-Seura ja
ulkosuomalaisparlamentti antoivat yhteisen lausunnon. Laus untoja saatiin siten yhteensä 18.
2. Yhteenveto lausunnoista
Useissa lausunnoissa korostettiin, että vaalitiedotustyöryhmän työ ja pyrkimys
äänestysaktiivisuuden lisäämiseen on tärkeää. Lausunnoissa suhtauduttiin yleisesti ottaen
myönteisesti vaalityöryhmän ehdotuksiin.
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2.1. Nykyisten toimien tehostaminen
Internetin käytön tehostaminen yleisellä tasolla sai kannatusta useissa lausunnoissa.
Vaalisivujen (www.vaalit.fi) kehittämistä kannatti seitsemän lausunnonantajaa (Suomen
Kuntaliitto, Suomen Journalistiliitto, Suomen Keskusta, Suomen Kristillisdemokraatit, Vihreä liitto,
Vasemmistoliitto sekä Suomi-Seura ja ulkosuomalaisparlamentti).
Vaalisivujen kielivalikoiman lisäämistä kannattivat Suomen Kuntaliitto ja Vasemmistoliitto.
Ulkosuomalaisten omaa osiota kannattivat Suomen Kuntaliitto sekä Suomi-Seura ja
ulkosuomalaisparlamentti.
Internetiin ehdotettua tietokantaa, josta voisi hakea tietoa vaaleissa valittujen aiemmasta
toiminnasta, kannattivat valtiovarainministeriö ja Suomen Kristillisdemokraatit. Tietokantaan
suhtautuivat kielteisesti tai varauksellisesti Suomen Kuntaliitto ja Vihreä liitto.
Keskitetyn valtion vaalikoneen perustamiseen suhtauduttiin pääosin kielteisesti tai epäillen
(Eduskunnan kanslia, valtiovarainministeriö, Suomen Kuntaliitto, Vihreä liitto ja Vasemmistoliitto).
Vaalikonetta kannatti varauksin Suomen Kristillisdemokraatit, joka ehdotti että sen tulisi mieluiten
esitellä eri puolueiden linjoja. Myös Suomen Keskusta näki valtion vaalikoneella olevan hyviä
puolia, mutta arvioi koneella tuskin olevan merkitystä äänestysaktiivisuuden nousulle.
Tv- ja radiotietoiskujen teon jatkaminen sai kannatusta (Suomen Journalistiliitto, Suomen
Keskusta, Suomen Kristillisdemokraatit ja Vasemmistoliitto).
Kampanjoiden toteuttamista nykyistä useampien yhteistyötahojen voimin kannatti eduskunnan
kanslia. Vihreä liitto ehdotti kampanjoiden vaikuttavuuden tutkimista ja parhaiden käytäntöjen
kokoamista. Sisäasiainministeriö esitti, että analysoitaisiin kuntien äänestysaktiivisuuskampanjat
vuoden 2004 kunnallisvaaleissa hyvien käytäntöjen löytämiseksi.
Äänioikeutetuille lähetettävän ilmoituskortin kehittämistä nykyistä informatiivisemmaksi
kannattivat valtiovarainministeriö, Suomen Kuntaliitto ja Suomen Keskusta.
Vaalien tietopalvelujen ja tulostiedotuksen kehittämistä kannattivat Suomen Kuntaliitto ja
Suomen Journalistiliitto.
2.2. Uudet toimet
Yleisten ja vaalikohtaisten julkaisujen sekä tietyille kohderyhmille suunnattujen tiedotteiden ja
julkaisujen toteuttaminen sai useissa lausunnoissa kannatusta (eduskunnan kanslia, Vihreä liitto,
Itsenäisyyspuolue Vapaan Suomen Liitto, Köyhien Asialla, Suomi-Seura ja
ulkosuomalaisparlamentti ).
Vaaleja ja politiikkaa koskevien tv- ja radio-ohjelmien tuottamista kannatettiin Suomen
Journalistiliiton ja Vasemmistoliiton lausunnoissa.
Maksetun mainonnan lisäämistä esimerkiksi äänestyspaikoista kannattivat eduskunnan kanslia,
Sanomalehtien Liitto ja Vasemmistoliitto. Kadunvarsimainonnan osalta monet lausunnonantajat
korostivat, että kuntien pystyttämien mainoskehikoiden käytön tulee olla puolueille ilmaista
(Suomen Keskusta, Vihreä liitto, Suomen Kommunistinen Puolue, Itsenäisyyspuolue Vapaan
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Suomen Liitto). Lisäksi lausunnoissa kannatettiin tiedotuksen lisäämistä
ennakkoäänestyspaikoista ja äänestyspaikoista (Väestörekisterikeskus, Suomen Keskusta ja
Suomen Kommunistinen Puolue).
Matkapuhelinmainontaan suhtauduttiin myönteisesti Suomen Kuntaliiton ja Vasemmistoliiton
lausunnoissa. Vihreä liitto vastusti ilman pyyntöä lähetettyä muistutusviestiä äänestämisestä, mutta
kannatti tilattavaa muistutusviestiä.
Oppilaitoksissa tapahtuvaa tiedotusta kannattivat Suomen Kuntaliitto, Suomen Keskusta ja
Vasemmistoliitto. Eduskunnan kanslia ja Suomen Kuntaliitto toivoivat, että erityinen huomio
kiinnitetään opetussisältöjen kehittämiseen sekä toimintaan, joka kannustaisi osallistumaan.
Opetusministeriön lausunnossa huomautettiin, että oppilaitokset ja niiden opiskelijayhdistykset
voivat itse päättää muistioissa esitetyistä asioista. Ennakkoäänestyspaikkojen sijoittamista
oppilaitoksiin kannatettiin Suomen Keskustan ja Vihreän liiton lausunnoissa.
Demokratiapalkintoon, -esikuviin ja -asiamiehiin suhtauduttiin kriittisesti eduskunnan kanslian
ja Suomen Kristillisdemokraattien lausunnoissa. Demokratiaesikuvia kannatti varauksella
Vasemmistoliitto, joka huomautti, että politiikan viihteellistymistä on kuitenkin varottava.
2.3. Muita kannanottoja
Eräät puolueet (Suomen Kristillisdemokraatit, Vihreä liitto, Köyhien Asialla ja Suomen
Kommunistinen Puolue) ehdottivat lausunno issaan valtion myöntämän puoluetuen kasvattamista
mm. puoluetta koskevan perusinformaation kääntämiseksi eri kielille sekä puoluetuen jakamista
myös eduskunnan ulkopuolisille puolueille.
Sisäasiainministeriön, Suomen Keskustan, Suomen Kristillisdemokraattien, Vihreän liiton ja
Vasemmistoliiton lausunnoissa korostettiin tarvetta suunnata tiedotusta vähän äänestäville ryhmille
ja pohtia esimerkiksi maahanmuuttajien aktivointia.
Eduskunnan kanslia ehdotti, että oikeusministeriö asettaisi keväällä 2005 uuden
vaalitiedotustyöryhmän, joka aloittaisi toimintansa syksyllä 2005. Työryhmän tehtävänä olisi
tiedottaa eduskuntavaaleista 2007 ja kannustaa ihmisiä käyttämään äänioikeuttaan.

