
 Kirje   
  

  
Kettunen Elisa 26.9.2016  
elisa.kettunen@kuntaliitto.fi 
puh. 050 - 372 6789 

  

 

     

www.kunnat.net 
www.kommunerna.net 

Suomen Kuntaliitto 
Toinen linja 14,00530 Helsinki 

PL 200, 00101 Helsinki 

Puh. 09 7711,faksi 09 771 2291 

etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 

Finlands Kommunförbund 
Andra linjen 14,00530 Helsingfors 

PB 200, 00101 Helsingfors 

Tfn 09 7711, fax 09 771 2291 

fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 

 

Oikeusministeriö 
Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen 
 
Oikeusrekisterikeskus 
Palvelupäällikkö Anniina Tjurin 
 
 

 

Aloite oikeusministeriölle. Kuntaliitto ja Suomen kuusi suu-
rinta kaupunkia ehdottavat, että oikeusministeriö avaa 

vaaleja koskevat aineistot avoimena datana 

Suomen kuusi suurinta kaupunkia, Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku (6Aika-
kaupungit) ja Suomen Kuntaliitto ry tekevät oikeusministeriölle aloitteen, että ministeriö 
avaisi hallussaan olevan vaaleja koskevan datansa avoimena datana aikasarjana mahdollisim-
man pitkältä ajalta. Tämä tarkoittaa, että julkinen vaaliaineisto avataan siten, että se täyttää 

seuraavat ehdot:  

- Data on maksutonta 

- Data on koneluettavaa  

- Data on lisensoitu JHS 189 mukaisesti.  

Oikeusministeriöllä on jo nyt julkisesti vaaleja koskevia tuloksia julkisesti verkossa vaalit.fi -
sivustolla ehdokasrekisterissä, mutta aineisto ei vastaa avoimen datan vaatimuksia ja sen 

käyttö on nykymuodossaan hankalaa. Nyt julkaistu data on työlästä käsitellä tietoteknisessä 

mielessä, joten avattavan datan laatua toivotaan kehitettävän. Kunnat toivovat myös, että 
kuntakohtaisen vaalidatan lisäksi avattaisiin vaalidata myös äänestysalueittain ja vaalipiireit-
täin. Jokaisen kunnan ei ole mielekästä ryhtyä avaamaan tätä dataa itse, vaan se on tiedon 
tasalaatuisuuden, laadun ja resurssien käytön kannalta järkevintä tehdä oikeusministeriön toi-
mesta. Kunnat ovat valmiita jakamaan omat kokemuksensa oikeusministeriön kanssa, jotta 
datasta saadaan käyttökelpoisempaa ja se palvelee kuntien ja muiden käyttäjien tarpeita.  

Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta ja vuosi 2017 on myös kuntavaalivuosi. Aloitteenteki-
jöiden yhteinen toive on, että vähintäänkin kuntavaaleja koskeva aineisto saataisiin avattua 
kuntavaaleihin mennessä. Yhtä aikaa tai myöhemmin toivotaan avattavan myös muita vaaleja 
koskeva aineisto vastaavalla tavalla.  

Aloitteen tekijät näkevät, että vaalidata on koko kansan yhteistä omaisuutta ja luonteeltaan 
demokratian ja avoimen hallinnon syvintä sisältöä. Datan avaus sopii hyvin sekä hallitusohjel-

man tavoitteisiin, avoimen hallinnon ohjelman sitoumuksiin ja yhteentoimivuutta tavoittelevan 

tietopolitiikan pyrkimyksiin. Vaalidata avoimena datana olisi kiinnostavaa myös kansalaisyh-
teiskunnan, tiedotusvälineiden ja tutkimuksen näkökulmasta.  

Toivomme oikeusministeriöltä yhteistyöhalukkuutta ja valmiutta keskustella aloitteesta sekä 
sen vaatimista toimenpiteistä kanssamme. Yhteyshenkilö tämän aloitteen osalta on Kuntaliiton 
erityisasiantuntija Elisa Kettunen.  

Tämän aloitteen tekijät ovat kuuden suurimman kaupungin ja Suomen Kuntaliiton avoimen 
datan toimenpiteistä vastaavia asiantuntijoita ja vastuuhenkilöitä.  
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 HELSINGIN KAUPUNKI 
 Ritva Viljanen 
 Sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja 
 
 ESPOON KAUPUNKI 
 Matti Franck 

 ICT-johtaja 
 

TAMPEREEN KAUPUNKI 
 Jarkko Oksala 
 Tietohallintojohtaja 
 

VANTAAN KAUPUNKI  
 Ari Savander 

Tietohallintopäällikkö  
 
OULUN KAUPUNKI 
Matti Pennanen 
Kaupunginjohtaja  

 
Ari Heikkinen 
Johtaja, konsernipalvelut 
 

 Juhani Heikka 
 Tietohallintopäällikkö 
  

 TURUN KAUPUNKI  
 Jussi Vira 

 Strategia- ja kehitysjohtaja 
  

SUOMEN KUNTALIITTO 
Kaija Majoinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja  

Elisa Kettunen, erityisasiantuntija 
 

Jakelu Oikeusministeriö kirjaamo ja vastaanottajat 
Espoon kaupunki, kirjaamo ja allekirjoittaja 
Helsingin kaupunki kirjaamo ja allekirjoittaja 
Oulun kaupunki, kirjaamo ja allekirjoittaja 
Suomen Kuntaliitto ry, kirjaamo ja allekirjoittajat 

Tampereen kaupunki, kirjaamo ja allekirjoittaja 
Turun kaupunki, kirjaamo ja allekirjoittaja 
Vantaan kaupunki, kirjaamo ja allekirjoittaja 

Tiedoksi Anne Kauhanen-Simanainen, valtiovarainministeriö 
Katju Holkeri, valtiovarainministeriö  

 
 


