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Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan paikallisen 
itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikal-
lishallinnon viranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytä-
kirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsää-
dännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamises-
ta 

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hy-
väksyisi Utrechtissä marraskuussa 2009 alle-
kirjoitetun Euroopan paikallisen itsehallin-
non peruskirjan lisäpöytäkirjan oikeudesta 
osallistua paikallishallinnon viranomaisten 
toimintaan. Lisäpöytäkirja täydentää Euroo-
pan paikallisen itsehallinnon peruskirjaa.  

Ensimmäinen täydennys sisältäisi määrä-
yksiä yksilön oikeudesta osallistua paikal-
lishallinnon viranomaisten toimintaan. Oike-
us osallistua ulotettaisiin äänioikeus- ja eh-
dokkuuskysymysten lisäksi toimintaan, jolla 
pyritään päättämään paikallishallinnon vi-
ranomaisen toimivaltuuksien käytöstä ja teh-
tävien hoitamisesta ja vaikuttamaan siihen.  

Toinen täydennys koskisi lainsäädäntöä ja 
muita viranomaisten toimenpiteitä, joilla oi-
keus osallistua paikallishallinnon viran-
omaisten toimintaan pannaan täytäntöön. 
Paikallishallinnolla tulisi olla toimivalta edis-
tää osallistumista eri keinoin. Näihin kuului-
sivat muun muassa osallistavat hallinnolliset 
menettelytavat, tiedonsaantimahdollisuudet, 
toimenpiteet vastata erityisryhmien osallis-

tumistarpeisiin, menettelytavat valitusten ja 
aloitteiden käsittelemiseen sekä tieto- ja vies-
tintätekniikan mahdollisuuksien käyttäminen.  

Lisäpöytäkirjan hyväksyminen ei edellyt-
täisi Suomessa lainsäädäntömuutoksia. Lisä-
pöytäkirjan määräyksiä sovellettaisiin kuntiin 
myös Ahvenanmaan maakunnassa. 

Lisäpöytäkirja ei ole vielä tullut kansainvä-
lisesti voimaan. Se tulee voimaan sen kuu-
kauden ensimmäisenä päivänä, joka seuraa 
kolmen kuukauden kuluttua päivästä, jolloin 
kahdeksan Euroopan neuvoston jäsenmaata 
on ilmoittanut sitoutuvansa noudattamaan li-
säpöytäkirjaa ja tallettanut ratifioimis- tai 
hyväksymiskirjan. Tähän mennessä lisäpöy-
täkirjan on allekirjoittanut 15 jäsenvaltiota, 
joista kuusi on sen myös ratifioinut. Esityk-
seen sisältyy lakiehdotus lisäpöytäkirjan lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta. Laki on tarkoitettu tule-
maan voimaan samanaikaisesti kuin lisäpöy-
täkirja. 
 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto 

Euroopan neuvoston keskeisiin tehtäviin 
kuuluu alue- ja paikallisdemokratian kehit-
täminen. Sen perusinstrumentti on Euroopan 
paikallisen itsehallinnon peruskirja, joka on 
hyväksytty Strasbourgissa 15 päivänä loka-
kuuta 1985. Peruskirjan määräykset on saa-
tettu voimaan Suomessa 12 päivänä huhti-
kuuta 1991 (SopS 65 ja 66/1991). Ahvenan-
maan maakuntapäivät on osaltaan hyväksy-
nyt peruskirjan määräysten hyväksymisestä 
annetun voimaansaattamislain.  

Peruskirja määrittelee itsehallinnollisten 
alue- ja paikallistason viranomaisten, kuntien 
ja maakuntien, keskeiset itsehallinnon peri-
aatteet. Sen määräykset koskevat lähinnä val-
tion sekä alue- ja paikallishallinnon yksiköi-
den välistä suhdetta, paikallis- ja aluehallin-
non yksiköiden poliittisen, hallinnollisen ja 
taloudellisen itsehallinnon sisältöä.   

Euroopan paikallisen itsehallinnon perus-
kirjan johtolauseen mukaan kansalaisten oi-
keus osallistua paikallisten julkisten asioiden 
hoitoon on yksi niistä demokraattisista peri-
aatteista, jotka ovat yhteisiä kaikille Euroo-
pan neuvoston jäsenmaille. Itse peruskirjan 
artikloissa tätä oikeutta ei kuitenkaan maini-
ta, eikä peruskirja näin ollen sisällä aineelli-
sia määräyksiä asukkaiden osallistumisoi-
keudesta paikallishallintoon eikä keinoista 
osallistumismahdollisuuksien toteuttamisek-
si.  

Asukkaiden osallistuminen paikallishallin-
non viranomaisen toimintaan edellyttää, että 
hallinto ja lainsäädäntö luovat ja ylläpitävät 
osallistumiselle väyliä ja toimivia järjestel-
miä. Tämän vuoksi niihin hallinnon menette-
lytapoihin, teknisiin keinoihin ja säännöksiin, 
jotka tosiasiassa edistävät tai estävät osallis-
tumista, on kiinnitetty Euroopan neuvostossa 
lisääntyvää huomiota. Euroopan neuvoston 
jäsenmaiden määrän lisääntyminen kahden 
viimeisen vuosikymmenen kuluessa on osal-
taan nostanut asukkaiden osallistumisen ja 
sen edellytykset keskeiseksi kehittämiskoh-
teeksi sekä Euroopan neuvoston toimielimis-
sä että useimmissa jäsenmaissa.  
 

Euroopan neuvoston ministerikomitea hy-
väksyi asukkaiden osallistumisoikeutta kos-
kevan lisäpöytäkirjan kokouksessaan 9 päi-
vänä syyskuuta 2009. Suomi allekirjoitti li-
säpöytäkirjan 16 päivänä marraskuuta 2009 
Utrechtissä. Lisäksi seuraavat neljätoista 
muuta Euroopan neuvoston jäsenvaltiota ovat 
toukokuun loppuun 2011 mennessä allekir-
joittaneet lisäpöytäkirjan: Armenia, Belgia, 
Kypros, Alankomaat, Islanti, Liettua, Monte-
negro, Norja, Ranska, Slovenia, Ruotsi, Un-
kari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta. 
Alankomaat, Montenegro, Norja, Ruotsi, 
Unkari ja Viro ovat myös ratifioineet lisä-
pöytäkirjan.  
 
2  Nykyt i lanne 

Keskeinen lainsäädäntö yksilöiden osallis-
tumisesta kunnallisten viranomaisten toimin-
taan sisältyy kuntalain (365/1995) 4. lukuun 
(27—31 §). Luku koskee äänioikeutta ja ää-
nestysoikeutta, osallistumis- ja vaikuttamis-
mahdollisuuksia, aloiteoikeutta, tiedottamis-
ta, kunnallista kansanäänestystä ja kansanää-
nestysaloitetta.  

Kuntalaissa ei ole erillistä säännöstä kun-
nan toimivallasta edistää ja helpottaa osallis-
tumista. Kunnilla katsotaan kuitenkin vakiin-
tuneen oikeuskäytännön mukaan olevan täl-
lainen toimivalta. Tähän perustuen myös 
kuntalain 27 §:ssä säädetään kunnan velvolli-
suudesta järjestää osallistumismahdollisuudet 
kaikille kuntalaisille. Pykälä sisältää esimer-
kinomaisen luettelon toimenpiteistä, joilla 
asukkaiden osallistumista ja vaikuttamista 
voidaan edistää.  Nämä osallistumiskeinot on 
kuvattu tarkemmin esityksen yksityiskohtai-
sissa perusteluissa jaksossa 1.  

Perussäännökset vaali- ja osallistumisoike-
uksista on perustuslain 14 §:ssä. Sen 2 mo-
mentin mukaan jokaisella Suomen kansalai-
sella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulko-
maalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantois-
ta vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaa-
leissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä. 
Tarkemmin äänioikeudesta ja äänestysoikeu-
desta säädetään kuntalain 26 §:ssä. Yleisestä 
vaalikelpoisuudesta säädetään kuntalain 33 
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§:ssä ja erityisestä vaalikelpoisuudesta val-
tuustoon, kunnanhallitukseen ja eräisiin mui-
hin luottamustehtäviin säädetään 34—36 
§:ssä. Vaalien toimittamisesta on yksityis-
kohtaiset säännökset vaalilaissa (714/1998). 

Lisäksi useissa erityislaeissa on velvoitta-
via säännöksiä asukkaiden oikeudesta osallis-
tua ja vaikuttaa kunnan toimintaan sekä saa-
da tietoa kunnan viranomaisten toiminnasta. 
Näistä tärkeitä ovat osallistumisen tasa-
arvoista toteutumista tukevat erityisryhmien 
kuten vammaisten, syrjäytyneiden ja maa-
hanmuuttajien aktivoiminen osallistumaan 
kunnan toimintaan sekä suorassa demokrati-
assa että vaaleissa. Erityislakeja kuvataan 
laajemmin esityksen yksityiskohtaisissa pe-
rusteluissa jaksossa 1. Suomen kuntalaki ja 
erityislakien säännökset luovat Euroopan laa-
juisesti vertaillen kuntalaisten osallistumi-
seen hyvät edellytykset ja keinovalikoiman.  

Kunnat itse päättävät itsehallintonsa nojal-
la, miten ja millaisia kuntalaissa mainittuja ja 
muita keinoja ne käyttävät osallistumisen li-
säämiseksi ja helpottamiseksi. Tästä syystä 
kuntien välillä on myös eroja keinojen käy-
tössä. Toisaalta myös kuntalaiset jakautuvat 
varsin selvästi aktiivisiin ja passiivisiin osal-
listujiin.  

Esimerkiksi mahdollisuutta kansalaisten 
kansanäänestysaloitteeseen on kunnissa käy-
tetty harvoin. Suomessa järjestettiin vuosina 
1990—2007 yhteensä 52 kansanäänestystä: 
47 kertaa äänestettiin kuntaliitoksesta, kaksi 
kertaa tiejärjestelystä, kerran lääninvaihdosta 
ja kunnan rajan siirrosta. Kunnallisten kan-
sanäänestysten yhteydessä keskustellaan 
usein niiden vaikuttavuudesta ja merkitykses-
tä erityisesti valtuuston päättäessä kansanää-
nestyksen tulosta vastaan. Neuvoa-antava 
suomalainen kunnallinen kansanäänestys 
poikkeaa niistä Euroopan maista, joissa ää-
nestyksen tulos on sitova. Silti myös neuvoa-
antavalla kansanäänestyksellä on selvä poliit-
tinen merkitys.  

Tietoteknologiaan perustuvia, uusia osallis-
tumiskanavia on kehitetty kunnissa paikalli-
sista lähtökohdista. Näistä osallistumiskei-
noista ja niiden käytöstä ei luonteensa vuoksi 
ole säädetty kuntalaissa tai erityislaeissa 
kunnallisvaalikokeiluja lukuun ottamatta. Ti-
lanne on sama Euroopan neuvoston muissa 

jäsenmaissa. Teknologian keinoin on kuiten-
kin avattu jatkuvasti tehokkaammin päätök-
sentekoa laajemmalle osallistumiselle, arvi-
oinnille ja vuorovaikutukselle; kehitysvauhti 
riippuu paikallisesti käytetyistä voimavarois-
ta. Hallinnon uusia haasteita on tunnistaa tar-
ve ja olla sopivin tavoin läsnä niillä keskuste-
lukanavilla, joilla kansalaiset itse toimivat. 

Palveluiden käyttäjien vaikutusmahdolli-
suuksien vahvistaminen on noussut Suomes-
sa ja yleisemmin Euroopan neuvoston jä-
senmaissa esiin muun muassa sen myötä, että 
palvelujen tuotantotavat ovat monimuotois-
tumassa. Uusimmat osallistumisen muodot 
pyrkivät hyödyntämään innovaatiodemokra-
tiaa, käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa ja 
osallistumista palvelujen kehittämiseen. 

Suoran demokratian vahvistamispyrkimyk-
siä on myös kritisoitu kansanvaltaisuuden 
vahvistamisen epäselvien vaikutusten ja hyö-
tyjen vuoksi. Paikallisyhteisön on todettu 
kuitenkin tarvitsevan uudenlaista demokra-
tia-ajattelua, joka hyödyntää yksityisen ja yh-
teiskunnallisen sektorin demokraattista po-
tentiaalia. Kaksisuuntainen vuorovaikutus ja 
ryhmien rajojen ylittäminen ovat kasvussa 
kuntien osallistumista edistävissä uusissa 
keinoissa. 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

Suomen allekirjoittaman lisäpöytäkirjan 
tavoitteena on täydentää Euroopan paikalli-
sen itsehallinnon peruskirjaa niin, että se si-
sältäisi myös kansainvälisesti sitovat määrä-
ykset yksilön oikeudesta osallistua paikal-
lishallinnon viranomaisten toimintaan. 

Hallituksen esityksen tavoitteena on saada 
eduskunnan hyväksyminen Euroopan kun-
nallisen itsehallinnon peruskirjaan tehdylle 
lisäpöytäkirjalle. Esitys sisältää myös ehdo-
tuksen niin sanotuksi blankolaiksi, jolla saa-
tetaan voimaan lisäpöytäkirjan lainsäädännön 
alaan kuuluvat määräykset. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei ole Suomelle taloudellisia 
vaikutuksia. Lisäpöytäkirjan hyväksyminen 
ei edellytä myöskään uusia viranomaistoi-
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menpiteitä tai lainsäädäntöä. Lisäpöytäkirjan 
voimaantulo lähinnä korostaa jo olemassa 
olevaa valtion ja kuntien velvoitetta osallis-
tumismahdollisuuksien ja –aktiivisuuden ke-
hittämiseksi. 
 
5  Asian valmiste lu 

Asukkaiden paikallishallintoon osallistu-
mista koskevaa lisäpöytäkirjaa on valmisteltu 
yli 20 vuotta. Euroopan paikallis- ja aluehal-
linnosta vastaavat ministerit hyväksyivät jo 
vuonna 1978 Tukholmassa päätöslauselman 
kansalaisten osallistumisesta kunnallishallin-
toon; samasta aiheesta hyväksyttiin päätös-
lauselma myös ministerien Madridin koko-
uksessa vuonna 1980. Vastaavasti Euroopan 
neuvoston ministerikomitea on hyväksynyt 
kolme suositusta: R(81)18 osallistumisesta 
paikallistasolla, R(96)2 kansanäänestyksistä 
ja kansalaisaloitteista sekä R(2001)19 kansa-
laisten osallistumisesta paikalliseen julkiseen 
toimintaan. 

Jäsenmaiden alue- ja paikallishallintomi-
nisterit hyväksyivät vuonna 2005 Budapestin 
agendan. Sen mukaan päätettiin selvittää, so-
veltuisiko oikeudellisesti sitova Euroopan 
neuvoston yleissopimus keinoksi turvata jä-
senmaiden kansalaisten osallistumismahdol-
lisuudet paikallishallintoon. Jäsenvaltioiden 
valtionpäämiehet tukivat Budapestin agendan 
tavoitteita kolmannessa huippukokoukses-
saan Varsovassa vuonna 2005.  

Valenciassa vuonna 2007 jäsenmaiden 
alue- ja paikallishallintoministerit päättivät 
oikeudellisesti sitovan lisäpöytäkirjan laati-
misesta niin, että se kattaisi:  

1) oikeuden osallistua paikallishallinnon 
viranomaisten toimintaan 

2) oikeuden tiedonsaantiin paikallisilta vi-
ranomaisilta sekä  

3) paikallisten viranomaisten velvollisuu-
det tehdä mahdolliseksi näiden oikeuksien 
käyttö.  Sen jälkeen, kun Euroopan neuvos-
ton ministerikokous hyväksyi 27 päivänä 
marraskuuta 2008 julkisten asiakirjojen tie-
doksi saantia koskevan Euroopan neuvoston 
yleissopimuksen, lisäpöytäkirjassa ei ollut 
enää tarvetta käsitellä edellä mainittua kohtaa 
tiedonsaannista.  

Valtiovarainministeriö on osallistunut lisä-
pöytäkirjan valmisteluun Euroopan neuvos-
ton alue- ja paikallisdemokratian johtokomi-
teassa (CDLR). Euroopan neuvoston alue- ja 
paikallishallintoa edustava kongressi on an-
tanut asiasta lausunnon. Suomea kongressis-
sa edustavan valtuuskunnan sihteeristönä 
toimivat Suomen Kuntaliiton asiantuntijat.  

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyö-
nä valtiovarainministeriössä. Esitysehdotuk-
sesta on pyydetty lausunnot ulkoasiainminis-
teriöltä, oikeusministeriöltä ja Suomen Kun-
taliitolta sekä Ahvenanmaan maakunnan hal-
litukselta. Sopimuksen allekirjoittamiseen 
liittyen siitä tiedotettiin Ahvenanmaan maa-
kunnan hallitukselle, joka toimitti lausunton-
sa valtiovarainministeriölle. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lisäpöytäkir jan s isä l tö  ja  sen 
suhde Suomen lainsäädäntöön 

1 artikla. Oikeus osallistua paikallishal-
linnon viranomaisten toimintaan. Tämän ar-
tiklan viisi kappaletta sisältävät lisäpöytäkir-
jan aineelliset määräykset oikeudesta osallis-
tua paikallishallinnon viranomaisten toimin-
taan.  

Artiklan 1 kappaleen mukaan sopimuspuo-
let takaavat lainkäyttövaltansa alueella kai-
kille oikeuden osallistua paikallishallintoon. 
Tämä on lisäpöytäkirjan keskeisin määräys ja 
se on esitetty yksilölle annettavan oikeuden 
muodossa.  

Artiklan 2 kappaleessa määritellään, että 
oikeus osallistua paikallishallinnon viran-
omaisen toimintaan merkitsee oikeutta pyrkiä 
päättämään paikallishallinnon viranomaisen 
toimivaltuuksien käytöstä ja tehtävien hoita-
misesta ja vaikuttamaan niihin. Tällainen 
osallistuminen tarkoittaa, erotuksena määrä-
aikaisesta vaaliosallistumisesta, yksilön 
säännöllistä mahdollisuutta vaikuttaa eri ta-
voin paikallishallinnon viranomaisten toi-
minnan sisältöön ja toimintatapaan. 

Suomen perustuslaki (731/1999) takaa laa-
jasti kaikille Suomen oikeudenkäyttöpiirissä 
oleville lisäpöytäkirjan tarkoittaman oikeu-
den osallistua yhteiskunnallisiin asioihin. 
Tämä koskee myös maassa asuvia ulkomaa-
laisia. Paikallishallinnon viranomaisia kos-
keva peruslähtökohta on perustuslain 121 §, 
jonka mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joi-
den hallinnon tulee perustua kunnan asuk-
kaiden itsehallintoon. Lisäksi perustuslain 2 
§:n 2 momentin mukaan kansanvaltaan sisäl-
tyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yh-
teiskunnan ja elinympäristönsä kehittämi-
seen, joka taas on vahvasti sidoksissa kuntien 
toimintaan. Säännöksellä on läheinen yhteys 
perustuslain 14 §:n 3 momenttiin ja 20 §:n 2 
momenttiin, joissa nimenomaan säädetään 
julkisen vallan, valtion ja kuntien, tehtävästä 
edistää yksilön osallistumis- ja vaikutusmah-
dollisuuksia. Yksilön osallistumis- ja vaiku-
tusmahdollisuuksilla on valtiosäännön kan-
sanvaltaisuuden kannalta tärkeä merkitys, 

minkä vuoksi niitä koskeva säännös on otettu 
perusoikeusluvun lisäksi myös valtiojärjes-
tyksen perusteita koskevaan perustuslain 1. 
lukuun. Säännös viittaa yksilön osallistumi-
seen ja vaikutusmahdollisuuksien turvaami-
seen yhteiskunnallisen toiminnan eri tasoilla. 
Siten se kattaa esimerkiksi äänestämisen vaa-
leissa ja kansanäänestyksissä, muunlaiset 
osallistumis- ja vaikuttamiskeinot samoin 
kuin kansalaisyhteiskunnan omaehtoisen 
toiminnan ja yksilön vaikuttamisen omassa 
lähiympäristössään itseensä ja elinympäris-
töönsä vaikuttaviin päätöksiin. Säännös viit-
taa myös yleisemmin erilaisiin ihmisten yh-
teistoiminnan muotoihin. Säännös ilmaisee 
siten sen periaatteen, etteivät yksilön mah-
dollisuudet vaikuttaa yhteiskunnan ja 
elinympäristön kehittämiseen voi kansanval-
taisessa yhteiskunnassa rajoittua pelkästään 
mahdollisuuteen äänestää vaaleissa.  

Artiklan 3 kappaleen mukaan lainsäädän-
nössä on säädettävä keinoista edistää osallis-
tumisoikeuden käyttöä.  Lainsäädännössä 
voidaan ketään henkilöä tai ryhmää epäoi-
keudenmukaisesti syrjimättä säätää erityisistä 
toimenpiteistä eri olosuhteita tai henkilöryh-
miä varten. Sopimuspuolen perustuslaillisten 
ja/tai kansainvälisten velvoitteiden mukaises-
ti lainsäädännössä voidaan erityisesti säätää 
toimenpiteistä, jotka on rajattu vain äänestä-
jiin.  

Kuntalain 27 §:n mukaan valtuuston on 
huolehdittava siitä, että kunnan asukkailla ja 
palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallis-
tua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Pykälän 
2 momentissa on myös luettelo keinoista, 
joilla luodaan osallistumisedellytyksiä. Nämä 
ja kuntalain 28—31 §:ien mukaiset osallis-
tumiskeinot kuvataan jäljempänä lisäpöytä-
kirjan 2. artiklan kohdalla.  

Asukkaiden oikeudesta sekä keinoista osal-
listua ja vaikuttaa on säädöksiä myös useissa 
erityislaeissa. Esimerkiksi hallintolain 
(434/2003) 41 §:n mukaan  jos asian ratkai-
sulla voi olla huomattava vaikutus muiden 
kuin asianosaisten elinympäristöön, työnte-
koon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee 
varata näille henkilöille mahdollisuus saada 
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tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja ta-
voitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. 
Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdolli-
suuksien käyttämisestä on ilmoitettava asian 
merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla 
tavalla. Asian vireilläolosta ei kuitenkaan 
tarvitse ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkaisun 
tarkoituksen toteutumisen tai aiheuttaa muuta 
merkittävää haittaa taikka jos se on ilmeisen 
tarpeetonta. Maankäyttö- ja rakennuslain 
(132/1999) 62 §:n mukaan puolestaan kaa-
voitusmenettely tulee järjestää ja suunnitte-
lun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisis-
ta vaihtoehdoista tiedottaa kaavaa valmistel-
taessa niin, että alueen maanomistajilla ja 
niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai mui-
hin oloihin kaava saattaa huomattavasti vai-
kuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joi-
den toimialaa suunnittelussa käsitellään 
(osallinen), on mahdollisuus osallistua kaa-
van valmisteluun, arvioida kaavoituksen vai-
kutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti 
mielipiteensä asiasta. Kaavaa laadittaessa tu-
lee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaa-
van tarkoitukseen ja merkitykseen nähden 
tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuo-
rovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaiku-
tusten arvioinnista. Nuorisolain (72/2006) 
8 §:n mukaan nuorille tulee järjestää mahdol-
lisuus osallistua paikallista ja alueellista nuo-
risotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden 
käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä 
koskevissa asioissa.  

Säädettäessä erityisistä toimenpiteitä eri 
olosuhteita ja/tai henkilöryhmiä varten, pe-
rustuslain 6 §:ssä turvataan ihmisten yhden-
vertaisuus. Sen mukaan ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan 
sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskon-
non, vakaumuksen, mielipiteen, terveydenti-
lan, vammaisuuden tai muun henkilöön liit-
tyvän syyn perusteella. Erityislaeissa sääde-
tyt eräät osallistumisoikeutta koskevat kansa-
laisuuteen sekä asunpaikkaan ja -aikaan pe-
rustuvat rajoitukset ovat sopusoinnussa lisä-
pöytäkirjan ja Suomen kansainvälisten si-
toumusten kanssa. Merkittävimmät muut 
osallistumisoikeutta koskevat säännökset liit-
tyvät vaalilainsäädäntöön ja yhdistyslakiin 
(503/1989). Lisäpöytäkirjan perustelujen 
mukaan osallistumiskeinojen ei välttämättä 

tarvitse muodostaa yhdenmukaistettuja toi-
mintamalleja kaikille eri tasojen paikallishal-
linnon viranomaisille, vaan ne voivat olla eri-
laisia riippuen asukkaiden tai paikallishallin-
non eritasoisten viranomaisten objektiivisista 
olosuhteista. Tämä sopimusmääräys on tar-
peen maissa, joissa on useita paikallisen itse-
hallinnon tasoja, mutta se ei sovellu Suomen 
yksitasoiseen kuntajärjestelmään.  

Artiklan 4 kappaleen 1 kohdassa määrä-
tään, että sopimuspuolten on tunnustettava 
lainsäädännössään kansalaistensa oikeus 
osallistua äänestäjinä ja ehdokkaina asuinyh-
teisönsä paikallishallinnon viranomaisen val-
tuuston tai edustuselimen jäsenten valintaan. 
Vastaavaa takuuta ei ole muissa kansainväli-
sissä sopimuksissa. Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 
3 artikla koskee vain lainsäädäntöelimen vaa-
leja. Euroopan paikallisen itsehallinnon pe-
ruskirjan 3 artiklan toinen kappale taas kos-
kee demokraattisia paikallisvaaleja, mutta si-
tä ei ole määritelty yksilön oikeudeksi. Tässä 
korostetaan sanaa kansalainen erotuksena 
asukkaasta, jotta käytettäisiin samaa termino-
logiaa kuin Euroopan neuvoston yleissopi-
muksessa ulkomaalaisten osallistumisesta 
paikallishallintoon (SopS 27/2001). Sanottu 
yleissopimus on saatettu Suomessa voimaan 
tasavallan presidentin asetuksella (345/2001). 
On kuitenkin huomattava, että tämän lisäpöy-
täkirjan 1 artikla ei avaa valtion kansalaisille 
oikeutta äänestäjinä ja ehdokkaina paikallis-
vaaleissa ilman ehtoja. Tosiasiassa, kuten jäl-
jempänä viidennen kappaleen ensimmäisessä 
kohdassa täsmennetään, sopimuspuolet voi-
vat asettaa muodollisia vaatimuksia ja ehtoja 
sekä rajoituksia tämän oikeuden käytölle. 
Näin ollen neljännen kappaleen ensimmäinen 
kohta antaa äänestysoikeuden vain henkilöil-
le, joilla on sopimuspuolen kansalaisuus ja 
joilla on kansalais- ja poliittiset oikeudet 
voimassa olevien kansallisten säännösten 
mukaisesti. Vaalikelpoisuuden ehdot paikal-
lisviranomaisten luottamustehtäviin riippuvat 
tosiasiassa kunkin valtion voimassa olevasta 
vaalilaista. 

Artiklan 4 kappaleen 2 kohdan mukaan 
edellisen kohdan takuu kansainvälisellä ta-
solla on rajoitettu niihin sopimuspuolen kan-
salaisiin, jotka asuvat paikallishallinnon vi-
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ranomaisen alueella. Tämän kohdan tarkoitus 
on selventää, että lisäpöytäkirja ei estä anta-
masta äänioikeutta tai vaalikelpoisuutta muil-
le henkilöille kuten kansalaisille, jotka eivät 
asu paikallishallinnon viranomaisen alueella 
tai kansalaisoikeutta vailla oleville. Jos so-
pimuspuoli myöntää tällaisen oikeuden, siitä 
tulee säätää lailla. Tämä kohta ei siis myönnä 
kansalaisuutta vailla olevalle yksilölle ääni-
oikeutta tai vaalikelpoisuutta. Euroopan neu-
voston yleissopimuksen osa C, joka koskee 
ulkomaalaisten osallistumista julkiseen elä-
mään paikallistasolla, sisältää määräykset 
tästä asiasta. Jäljempänä tämän artiklan vii-
dennen kappaleen kohdat 1—3 sisältävät 
määräykset rajoituksista, joita voidaan ja 
eräissä tapauksissa on asetettava oikeudelle 
osallistua paikallishallinnon viranomaisten  
toimintaan.  

Perustuslain 14 §:n 2 momentin mukaan 
jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa 
vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on 
täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus 
äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa 
kansanäänestyksessä sen mukaan kuin lailla 
säädetään. Kuntalain 26 §:ssä säädetään yksi-
tyiskohtaisemmin, että äänioikeus kunnassa 
toimitettavissa kunnallisvaaleissa on Suomen 
sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, 
Islannin ja Norjan kansalaisella, joka vii-
meistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta ja 
jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta 
kyseinen kunta on väestötietojärjestelmässä 
olevien tietojen mukaan 51. päivänä ennen 
vaalipäivää päivän päättyessä. Äänioikeus 
kunnallisvaaleissa on myös muulla edellä 
säädetyt edellytykset täyttävällä ulkomaalai-
sella, jos hänellä tuolloin on ollut kotikunta 
Suomessa kahden vuoden ajan. Vastaava 
säännös koskee neuvoa-antavaa kunnallista 
kansanäänestystä.  

Kuntalain 33 §:n mukaan henkilö on vaali-
kelpoinen kunnan luottamustoimeen, jos ky-
seinen kunta on hänen kotikuntansa, jos hä-
nellä on jossakin kunnassa äänioikeus kun-
nallisvaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut 
valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen 
toimitetaan, ja jos hän ei ole holhouksen 
alainen.  

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 
9 §:n 1 momentin mukaan maakuntapäivien 

jäsenten, kunnanvaltuutettujen sekä muiden 
maakunta- ja kunnallishallinnon luottamus-
henkilöiden vaaleihin saa osallistua vain se, 
jolla on kotiseutuoikeus. Vaalikelpoisuus täl-
laisiin luottamustehtäviin on vain sillä, jolla 
on kotiseutuoikeus. Kotiseutuoikeutta vailla 
olevien henkilöiden äänioikeudesta ja vaali-
kelpoisuudesta kunnallisvaaleissa Ahvenan-
maan maakunnassa säädetään puolestaan it-
sehallintolain 67 §:n nojalla Ahvenanmaan 
maakuntalailla (Ålands författningssamling 
63/1997), jota on muutettu Ahvenanmaan 
maakuntalailla 10/2007. Lainmuutoksen 
myötä äänioikeus kunnallisvaaleissa on kan-
salaisuuteen katsomatta kaikilla niillä, joilla 
on ollut maakunnassa kotikunta keskeytyk-
settä vähintään yhden vuoden ennen vaali-
vuotta, vaikka heillä ei olisikaan kotiseutuoi-
keutta.  

Artiklan 5 kappaleen 1 kohdan mukaan 
kaikista muodollisuuksista, ehdoista ja rajoi-
tuksista, jotka koskevat oikeutta osallistua 
paikallishallinnon viranomaisen toimintaan, 
on säädettävä lailla, ja niiden on oltava sopi-
muspuolen kansainvälisoikeudellisten vel-
voitteiden mukaisia. Viittaus kansainvälisiin 
sitoumuksiin tarkoittaa ennen muuta Euroo-
pan ihmisoikeussopimusta.  

Perustuslain 12 §:n mukaan jokaisella on 
sananvapaus ja 13 §:n kokoontumis- ja yh-
distymisvapauden perusteella oikeus lupaa 
hankkimatta järjestää kokouksia ja mielen-
osoituksia sekä osallistua niihin vaikuttaak-
seen yhteiskunnan tapahtumiin ja elinympä-
ristöön. Näillä säädöksillä on keskeinen mer-
kitys yksilöiden edellytyksiin osallistua ja 
vaikuttaa paikallishallinnon viranomaisten 
toimintaan. Lisäksi Euroopan ihmisoikeusso-
pimus (SopS 85—86/1998) takaa nämä va-
paudet kaikille maassa oleskeleville henki-
löille. Yhdistymisvapauteen sisältyy oikeus 
ilman lupaa perustaa yhdistys, kuulua yhdis-
tykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. 
Samoin on turvattu ammatillinen yhdisty-
misvapaus ja vapaus järjestyä muiden etujen 
valvomiseksi. Yhdistyslaissa (503/1989) on 
säädetty eräitä kansalaisuutta ja asumista 
koskevia rajoituksia vain, jos yhdistyksen 
varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin 
asioihin vaikuttaminen.  
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Artiklan 5 kappaleen 2 kohdan mukaan 
lainsäädännössä on säädettävä sellaisista 
muodollisuuksista, ehdoista ja rajoituksista, 
jotka ovat välttämättömiä sen varmistamisek-
si, ettei osallistumisoikeuden käyttäminen 
vaaranna paikallishallinnon viranomaisten 
toimivaltuuksien käytön ja tehtävien hoitami-
sen eettistä eheyttä ja avoimuutta. Määräyk-
sen tarkoituksena on suojautua epäasianmu-
kaisilta toimilta kuten lahjonnalta, voiman-
käytöltä tai pakottamiselta vaikuttamiskeino-
na. Myöskään tässä kohdassa tarkoitetut 
muodollisuudet, ehdot taikka rajoitukset ei-
vät saa olla syrjiviä. 

Rikokset poliittisia oikeuksia vastaan on 
sanktioitu rikoslain (39/1889) 14 luvussa, 
jossa säännellään vaalilahjonta, vilpillinen 
äänestäminen, vaalituloksen vääristäminen, 
poliittisten toimintavapauksien loukkaaminen 
ja kokouksen estäminen. Rikoslain 16 luvus-
sa taas säädetään lahjuksen antamisesta ja 
erinäisistä muista rikoksista viranomaisia 
vastaan.  

Artiklan 5 kappaleen 3 kohta määrää, että 
kaikkien muiden muodollisuuksien, ehtojen 
ja rajoitusten on oltava välttämättömiä te-
hokkaalle poliittiselle demokratialle, yleisen 
turvallisuuden säilyttämiselle demokraatti-
sessa yhteiskunnassa tai sille, että sopimus-
puoli voi täyttää kansainvälisoikeudelliset 
velvoitteensa. Lisäpöytäkirjan perustelujen 
mukaan mainitut kolme perustetta ovat vaih-
toehtoisia. Näin ollen riittää, että yksikin 
niistä toteutuu. Tyypillisesti tällaisia muita 
ehtoja on asetettu eri asteisissa poikkeusoloja 
varten säädetyissä laeissa kuten valmiuslaissa 
(1080/1991) ja puolustustilalaissa  
(1083/1991).  

Suomen lainsäädäntö on kokonaisuutena 
sopusoinnussa lisäpöytäkirjan 1. artiklan 
määräysten kanssa, eikä lisäpöytäkirja hy-
väksyminen edellytä lainsäädäntötoimia. 
Kaikki 1. artiklan määräykset kuuluvat lain-
säädännön alaan. 

2. Artikla. Toimenpiteet osallistumisoi-
keuden täytäntöönpanemiseksi. Artiklan 1 
kappaleessa edellytetään sopimuspuolten 
ryhtyvän kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, 
jotta oikeus osallistua paikallishallinnon vi-
ranomaisten toimintaan voidaan panna täy-
täntöön. Tämä sisältää sekä kansalliset lain-

säädäntötoimet että muut keinot paikallishal-
linnon viranomaisten toimintaan osallistumi-
sen toteuttamiseksi. 

Artiklan 2 kappale määrittelee, joskaan ei 
tyhjentävästi, ne toimenpiteet, jotka tulee to-
teuttaa osana tämän artiklan 1 kappaleeseen 
perustuvaa täytäntöönpanoa. Ne liittyvät 
toimeenpanokeinoihin, joita lisäpöytäkirjaa 
valmisteltaessa on pidetty keskeisinä: paikal-
liset kansanäänestykset; asukkaiden aloitteet; 
toimenpiteet vastata erityisryhmien osallis-
tumisvaikeuksiin; perustuslain tai kansainvä-
listen sopimusten mukainen asiakirjajulki-
suus; järjestelmät ja menettelytavat aloittei-
den ja valitusten käsittelemiseksi sekä tieto- 
ja viestintätekniikan käyttö osallistumisoi-
keuden tukemiseksi. Näin ollen osallistumis-
oikeuden käyttämistä koskevien toimenpitei-
den tulee sisältää seuraavat: 

1) Paikallishallinnon viranomaisille tulee 
antaa toimivalta tehdä mahdolliseksi tässä 
pöytäkirjassa säädetyn osallistumisoikeuden 
käyttäminen sekä sen edistäminen ja helpot-
taminen.  

Kunnilla on Suomessa vakiintuneen tulkin-
nan mukaisesti yleinen toimivalta ryhtyä 
toimenpiteisiin, jotka edistävät yksilön osal-
listumista ja vaikuttamista paikallishallin-
toon.  

2) Osallistumisoikeuden käyttämistä varten 
tulee varmistaa, että luodaan osallistavat me-
nettelytavat, joihin voi kuulua neuvoa-
antavia menettelyitä, paikallisia kansanäänes-
tyksiä ja aloitteita sekä asukasmäärältään 
ja/tai maantieteelliseltä alueeltaan suurten 
paikallishallinnon viranomaisten osalta toi-
menpiteitä, joiden avulla ihmiset voivat osal-
listua heitä lähellä olevalla tasolla.  

Kuntalain 27 §:n 2 momentissa luetellaan 
seuraavat osallistumista edistävät keinot, joil-
la näitä päämääriä voidaan edistää: 

 - valitsemalla palvelujen käyttäjien edusta-
jia kunnan toimielimiin; 

 - järjestämällä kunnan osa-aluetta koske-
vaa hallintoa; 

 - tiedottamalla kunnan asioista ja järjestä-
mällä kuulemistilaisuuksia; 

 - selvittämällä asukkaiden mielipiteitä en-
nen päätöksentekoa;  

- järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien 
hoitamisessa; 
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- avustamalla asukkaiden oma-aloitteista 
asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua; 
sekä  

- järjestämällä kunnallisia kansanäänestyk-
siä. 

Kuntalain 28 § koskee kunnan asukkaiden 
aloiteoikeutta. Sen mukaan kunnan asukkaal-
la on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen 
toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen teki-
jälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suori-
tetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saa-
tettava vähintään kerran vuodessa sen toimi-
valtaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja 
niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos 
valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa 
aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi pro-
senttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, 
asia on otettava valtuustossa käsiteltäväksi 
viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asi-
an vireille tulosta. 

 Kuntalain tiedottamista koskevan 29 §:n 
mukaan kunnan on tiedotettava asukkailleen 
kunnassa vireillä olevista asioista, niitä kos-
kevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, 
tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. 
Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia 
kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuoje-
lua ja maankäyttöä koskevista asioista. 
Asukkaille on myös tiedotettava, millä tavoin 
asioista voi esittää kysymyksiä ja mielipiteitä 
valmistelijoille ja päättäjille. Milloin kunnan 
tehtävä on annettu yhteisön tai säätiön hoi-
dettavaksi, kunnan on sopivin tavoin tiedotet-
tava asukkailleen yhteisön tai säätiön toimin-
nasta. 

Kuntalain 30 §:n mukaan valtuusto voi 
päättää, että kunnalle kuuluvasta asiasta toi-
mitetaan kansanäänestys. Kansanäänestys on 
neuvoa-antava. Kansanäänestys voidaan toi-
mittaa koko kuntaa tai jotakin kunnan osa-
aluetta koskevana. Kunnan osa-alueena on 
tällöin yksi tai useampi kunnallisvaalilaissa 
tarkoitettu äänestysalue. Kaikilla äänestysoi-
keutetuilla on yhtäläinen äänestysoikeus. 
Äänestys on salainen.  

Kansanäänestysaloitteen voi tehdä kunta-
lain 31 §:n mukaan vähintään viisi prosenttia 
äänioikeutetuista kunnan asukkaista. Val-
tuuston on viipymättä päätettävä, toimite-
taanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys. 

3) Osallistumisoikeuden käyttämistä varten 
tulee varmistaa sellaisten menettelytapojen 
luominen, joilla taataan mahdollisuus tutus-
tua paikallishallinnon viranomaisten hallussa 
oleviin virallisiin asiakirjoihin sopimuspuo-
len perustuslaillisen järjestyksen ja kansain-
välisoikeudellisten velvoitteiden mukaisesti. 

Tosiasiallinen edellytys osallistua ja vai-
kuttaa paikallishallintoon on tiedonsaanti vi-
ranomaisten toiminnasta ja asiakirjoista. Täl-
tä kannalta on keskeinen laki viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta (621/1999). Sen 
3 §:n mukaan tiedonsaantioikeuksien ja vi-
ranomaisten velvollisuuksien tarkoituksena 
on toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhal-
lintatapaa viranomaisten toiminnassa sekä 
antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus 
valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen 
käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä 
sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja 
valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Lakia sovelle-
taan myös kunnallisiin viranomaisiin. Jokai-
sella on oikeus 9 §:n mukaan saada tieto vi-
ranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Sa-
lassa pidettävien asiakirjojen piiri on suppea 
ja perustuu erillisiin säännöksiin lain 6 luvus-
sa ja muualla laissa. Viranomaisen päätök-
seen asiakirjan julkisuutta koskevassa asiassa 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen tai korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
(33 §). 

4) Osallistumisoikeuden käyttämistä varten 
on varmistettava sellaiset toimenpiteet, joilla 
vastataan niiden henkilöryhmien tarpeisiin, 
joilla on erityisiä vaikeuksia osallistua. 

Kunnat ovat ryhtyneet lukuisiin vapaaeh-
toisiin toimenpiteisiin, joilla vastataan sel-
laisten henkilöryhmien tarpeisiin, joilla on 
erityisiä vaikeuksia osallistua tai joiden osal-
listuminen voisi muuten jäädä vähäiseksi. 
Tällaisia ovat esimerkiksi vammais- ja van-
husneuvostojen sekä nuorisovaltuustojen pe-
rustaminen. Lisäksi kunnat harjoittavat yh-
teistyötä lukuisten erityisryhmien ja näiden 
järjestöjen kanssa sekä tukevat taloudellisesti 
niiden toimintaa sekä järjestävät toimitiloja.  

Myös erityslainsäädännössä on säädöksiä 
viranomaisten toimenpiteistä eritysryhmien 
osallistumisen ja vaikuttamisen edistämises-
tä. Näihin kuuluvat vaalilain säännökset vaa-
litoimikunnasta (15 §) laitoksessa toimitetta-
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vaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä var-
ten, avustajasta (73 §) sekä vammaisten kul-
jetuspalvelusta (190 §). Maahanmuuttajien 
kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden 
vastaanotosta annetun lain (493/1999) 10 § 
puolestaan pyrkii siihen, että yksilön kotout-
tamissuunnitelma edistää ja tukee hänen 
mahdollisuuksiaan hankkia riittävä suomen 
tai ruotsin kielen taito ja muita yhteiskunnas-
sa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja 
sekä edistää ja tukee hänen mahdollisuuksi-
aan osallistua yhteiskunnan toimintaan. 

5) Osallistumisoikeuden käyttämistä varten 
on myös varmistettava järjestelmät ja menet-
telytavat paikallishallinnon viranomaisten ja 
paikallisten julkisten palveluiden toimintaa 
koskevien valitusten ja aloitteiden käsittele-
miseksi ja niihin vastaamiseksi. 

Perustuslain 21 §:ssä turvataan jokaiselle 
oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukai-
sesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mu-
kaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai 
muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oi-
keuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva pää-
tös tuomioistuimen tai muun riippumattoman 
lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsittelyn 
julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada 
perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin 
kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäyn-
nin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. 
Hallintolailla (434/2003) puolestaan pyritään 
toteuttamaan ja edistämään hyvää hallintoa 
sekä oikeusturvaa hallintoasioissa (1 §). Lain 
tarkoituksena on myös edistää hallinnon pal-
velujen laatua ja tuloksellisuutta. 

Kunnan ja kuntayhtymän viranomaisen 
päätöksestä kunnan asukkailla on oikeus teh-
dä oikaisuvaatimus tai kunnallisvalitus sen 
mukaan kuin kuntalain 11 luvussa säädetään. 
Erityislaeilla säädetyissä tapauksissa kunnan 
päätökseen voidaan hakea muutosta valitta-
malla tai ylimääräisellä muutoksenhakukei-
nolla hallintoviranomaiselta tai muutoksen-
hakuasioita käsittelemään perustetulta lauta-
kunnalta tai muulta tähän rinnastettavalta eri-
tyiseltä viranomaiselta.  

6) Yhtenä keinona tässä pöytäkirjassa mää-
rätyn osallistumisoikeuden käytön edistämi-
seksi kannustetaan tieto- ja viestintätekniikan 
hyödyntämiseen. Kuntia ei ole Suomessa 
velvoitettu lainsäädännöllä tiettyihin tieto- ja 

viestintätekniikan ratkaisuihin tai sovelluk-
siin osallistumisoikeuden käytön tukemisek-
si. Kunnat ovat sen sijaan kehittäneet itsenäi-
sesti ja yhteistyössä verkkosivustojaan ja lu-
kuisia muita osallistumista, vaikuttamista ja 
tiedonsaantia parantavia tietoteknisiä ratkai-
suja. Valtion ja kuntien yhteistyönä on lisäksi 
käynnissä jatkuva kehitystyö tieto- ja viestin-
tätekniikan paremmaksi hyödyntämiseksi 
niin asiakassuhteissa kuin osallistumismah-
dollisuuksissa.     

Artiklan 3 kappaleen mukaan menettelyta-
vat, toimenpiteet ja mekanismit voivat olla 
erilaisia erilaisille paikallishallinnon viran-
omaisten ryhmille ottaen huomioon niiden 
koko ja toimivalta. Tämä kappale vastaa 1 ar-
tiklan kolmannen kappaleen mahdollisuutta 
soveltaa erilaisia säännöksiä ja keinoja eri-
tasoisiin ja toimivallaltaan erilaisiin paikal-
lishallinnon yksiköihin. Määräys soveltuu 
Euroopan neuvoston jäsenmaihin, joissa on 
useampia paikallishallinnon viranomaiskate-
gorioita. Suomessa on yksitasoinen paikalli-
nen itsehallinto ja kaikilla kunnilla on yhtä-
läinen toimivalta. Tästä syystä kuntien viran-
omaisiin ei kohdistu osallistumisoikeuden 
täytäntöönpanoa koskevissa asioissa lisäpöy-
täkirjan toisen artiklan tarkoittamia erilaisia 
menettelytapoja, toimenpiteitä tai mekanis-
meja kuntien koko- tai toimivaltaerojen 
vuoksi.   

Artiklan 4 kappaleessa määrätään, että 
suunniteltaessa ja tehtäessä päätöksiä toi-
menpiteistä, joilla paikallishallintoon osallis-
tumista koskeva oikeus pannaan täytäntöön, 
on kuultava paikallishallinnon viranomaisia 
mahdollisuuksien mukaan, oikea-aikaisesti ja 
asianmukaisella tavalla. Tekstin sanamuoto 
on otettu Euroopan kunnallisen itsehallinnon 
peruskirjan 4 artiklan 6 kappaleesta. Tällä 
määräyksellä pyritään turvaamaan keskushal-
linnon asianmukainen yhteistyö paikallishal-
linnon yksikköjen kanssa valmisteluvaihees-
sa.  

Kuntien ja valtion välisestä neuvottelume-
nettelystä on säädetty kuntalain 8—8b §:ssä. 
Niiden mukaan, jos muun muassa paikal-
lishallintoon osallistumista koskevan oikeu-
den toimeenpano edellyttää kuntia koskevaa 
lainsäädäntöä tai muita periaatteellisesti tär-
keitä ja laajakantoisia ratkaisuja, niistä on 
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neuvoteltava etukäteen kunnallistalouden ja -
hallinnon neuvottelukunnasta annetun valtio-
neuvoston asetuksen (28/2008) säätämällä 
tavalla.  

Suomen lainsäädäntö on sopusoinnussa li-
säpöytäkirjan 2. artiklan määräysten kanssa, 
eikä lisäpöytäkirja hyväksyminen edellytä 
lainsäädäntötoimia. Lukuun ottamatta tieto- 
ja viestintätekniikan käyttöä osallistumisoi-
keuden käytön edistämisessä, muut 2. artik-
lan määräykset kuuluvat lainsäädännön 
alaan. 

3 Artikla. Viranomaiset, joihin pöytäkirjaa 
sovelletaan. Lisäpöytäkirjaa sovelletaan läh-
tökohtaisesti kaikkiin sopimuspuolen alueella 
oleviin paikallishallinnon viranomaisten 
ryhmiin. Tallettaessaan ratifioimis- tai hy-
väksymiskirjansa kukin valtio voi kuitenkin 
määrittää ne paikallis- tai aluehallinnon vi-
ranomaisten ryhmät, joihin se aikoo rajata 
pöytäkirjan soveltamisalan tai jotka se aikoo 
sulkea sen soveltamisalan ulkopuolelle. Ku-
kin valtio voi myös sisällyttää pöytäkirjan 
soveltamisalaan muita paikallis- tai aluehal-
linnon viranomaisten ryhmiä ilmoittamalla 
siitä myöhemmin Euroopan neuvoston pää-
sihteerille. Vastaavat määräykset on myös it-
se Euroopan paikallisen itsehallinnon perus-
kirjassa. Nämä valintamahdollisuudet on 
päätetty sisällyttää lisäpöytäkirjaan, jotta val-
tiot voisivat soveltaa niitä myös sellaisiin vi-
ranomaisiinsa, joita sanotun peruskirjan mää-
räykset eivät tällä hetkellä koske. Joka tapa-
uksessa lisäpöytäkirjaa valmisteltaessa on pi-
detty lähtökohtana, että sen soveltaminen 
kattaisi ainakin kaikki ne viranomaiset, joihin 
peruskirjaa jo sovelletaan.  

Asettaessaan yleiseksi lähtökohdaksi, että 
lisäpöytäkirjaa sovelletaan kaikkiin sopimus-
puolen alueella sijaitseviin paikallishallinto-
viranomaisten ryhmiin, tämä määräys sallii 
yhdenmukaisesti peruskirjan 13 artiklan 
kanssa rajoittaa lisäpöytäkirjan soveltamis-
laajuutta ratifioinnin, hyväksynnän tai sopi-
mukseen liittymisen yhteydessä. Lisäksi tä-
mä artikla tarjoaa, edelleen vastaavasti kuten 
peruskirjan 13 artikla, jatkuvan mahdollisuu-
den laajentaa lisäpöytäkirjan soveltamista 
muihin paikallishallinnon viranomaisryh-
miin. Suomen osalta 3 artiklan johdosta olisi 
tarkoituksenmukaista ratifioimiskirjan tallet-

tamisen yhteydessä ilmoittaa, että lisäpöytä-
kirja tulisi koskemaan kuntia. Suomessa 3 ar-
tiklan määräyksen soveltamiseen Ahvenan-
maan maakunnan kuntiin vaikuttaa Ahve-
nanmaan maakunnan erityisasema. Se edel-
lyttää, että Ahvenanmaan maakuntapäivät 
antaa hyväksyntänsä lisäpöytäkirjasta annet-
tavalle voimaansaattamislaille. Kunnallisasi-
at kuuluvat Ahvenanmaan itsehallintolain 18 
§:n 4 kohdan mukaan Ahvenanmaan maa-
kunnan lainsäädäntövaltaan.  

4 Artikla. Alueellinen soveltaminen. Tämä 
artikla sisältää tarkemmat määräykset lisä-
pöytäkirjan alueellisesta soveltamisesta sekä 
määräajat mahdollisten rajausten, laajennus-
ten tai supistusten voimaantulolle.  

Artiklan1 kappaleen mukaan allekirjoitta-
essaan tämän lisäpöytäkirjan tai tallettaes-
saan ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa val-
tio voi määrittää alueen tai alueet, joihin tätä 
lisäpöytäkirjaa sovelletaan.  

Artiklan 2 kappaleen mukaan sopimuspuoli 
voi myöhempänä ajankohtana selityksellään 
ulottaa tämän lisäpöytäkirjan soveltamisen 
muille ilmoituksessa mainituille alueille.  
Artiklan 3 kappaleen mukaan kahden edelli-
sen kappaleen mukaisesti tehdyn selityksen 
voi minkä tahansa selityksessä mainitun alu-
een osalta peruuttaa ilmoituksella.   

Oikeus valita, mihin maantieteellisiin alu-
eisiin lisäpöytäkirjaa sovelletaan, vastaa Eu-
roopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 
määräyksiä. Valintamahdollisuus on sisälly-
tetty lisäpöytäkirjaan, jotta valtiot voisivat 
soveltaa niitä myös sellaisiin alueisiin, joita 
sanotun peruskirjan määräykset eivät tällä 
hetkellä koske. Joka tapauksessa lisäpöytä-
kirjaa valmisteltaessa on pidetty lähtökohta-
na, että sen soveltaminen kattaisi ainakin 
kaikki ne maantieteelliset alueet, joihin pe-
ruskirjaa jo sovelletaan. Suomessa 4 artiklan 
määräyksen alueelliseen soveltamiseen vai-
kuttaa Ahvenanmaan maakunnan erityisase-
ma kuten edellä 3 artiklan yhteydessä on to-
dettu.  

5 Artikla. Allekirjoittaminen ja voimaantu-
lo. Artiklan 1 kappaleen mukaan lisäpöytä-
kirja on avoinna allekirjoittamista varten pe-
ruskirjan allekirjoittaneille Euroopan neuvos-
ton jäsenvaltioille. Siinä myös määrätään, et-
tä se on ratifioitava tai hyväksyttävä. Euroo-
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pan neuvoston jäsenvaltio ei voi ratifioida tai 
hyväksyä pöytäkirjaa ellei se samaan aikaan 
ratifioi tai hyväksy tai ole aikaisemmin rati-
fioinut tai hyväksynyt Euroopan paikallisen 
itsehallinnon peruskirjaa. Ratifioimis- tai hy-
väksymisasiakirjat talletetaan Euroopan neu-
voston pääsihteerin huostaan. 

Artiklan 2 kohdan mukaan lisäpöytäkirja 
tulee voimaan seuraavan kuukauden ensim-
mäisenä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut 
kolme kuukautta päivästä, jolloin kahdeksan 
Euroopan neuvoston jäsenvaltiota on 1 kap-
paleen määräysten mukaisesti ilmoittanut 
suostuvansa siihen, että pöytäkirja sitoo niitä. 

Jos 1 kappaleessa tarkoitettu valtio ilmoit-
taa myöhemmin suostuvansa siihen, että lisä-
pöytäkirja sitoo sitä, artiklan 3 kappaleen 
mukaan lisäpöytäkirja tulee voimaan seuraa-
van kuukauden ensimmäisenä päivänä sen 
jälkeen, kun se on tallettanut ratifioimis- tai 
hyväksymiskirjan 

6 Artikla. Irtisanominen. Sopimuspuoli 
voi 6 artiklan 1 kappaleen mukaan milloin 
tahansa irtisanoa tämän pöytäkirjan Euroo-
pan neuvoston pääsihteerille osoitetulla il-
moituksella. 2 kappaleessa määrätään, että ir-
tisanominen tulee voimaan seuraavan kuu-
kauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, 
kun on kulunut kuusi kuukautta päivästä, jol-
loin pääsihteeri on saanut ilmoituksen. 

7 Artikla. Ilmoitukset. Artikla sisältää 
määräykset Euroopan neuvoston pääsihteerin 
lisäpöytäkirjaan liittyen antamista ilmoituk-
sista. Artiklan mukaan Euroopan neuvoston 
pääsihteeri ilmoittaa Euroopan neuvoston jä-
senvaltioille: a) allekirjoituksista; b) ratifioi-
mis- tai hyväksymiskirjojen tallettamisista; c) 
tämän lisäpöytäkirjan voimaantulon ajan-
kohdasta 5 artiklan mukaisesti; d) 3 artiklan 
määräyksiä sovellettaessa vastaanotetuista 
ilmoituksista; e) muista tähän lisäpöytäkir-
jaan liittyvistä toimenpiteistä, tiedotuksista ja 
ilmoituksista. 
 
2  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Lain 1 § sisältää tavanomaisen blan-
kettilain säännöksen, jolla saatetaan voimaan 
lailla ne lisäpöytäkirjan määräykset, jotka 
kuuluvat lainsäädännön alaan. Lainsäädän-
nön alaan kuuluvia määräyksiä selostetaan 

jäljempänä eduskunnan suostumuksen tar-
peellisuutta koskevassa jaksossa. 

2 §. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ta-
savallan presidentin asetuksella säädettävänä 
ajankohtana samanaikaisesti kuin lisäpöytä-
kirja tulee voimaan. 
 
3  Voimaantulo 

Euroopan paikallisen itsehallinnon perus-
kirjan lisäpöytäkirja oikeudesta osallistua 
paikallishallinnon viranomaisten toimintaan 
ei ole vielä kansainvälisesti voimassa. Lisä-
pöytäkirja tulee voimaan sen kuukauden en-
simmäisenä päivänä, joka seuraa kolmen 
kuukauden kuluttua päivästä, jolloin kahdek-
san Euroopan neuvoston jäsenmaata on il-
moittanut sitoutuvansa noudattamaan lisä-
pöytäkirjaa ja tallettanut ratifioimis- tai hy-
väksymiskirjan. Tähän mennessä lisäpöytä-
kirjan on allekirjoittanut 15 jäsenvaltiota, 
joista kuusi on sen myös ratifioinut.  

Laki lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikai-
sesti kuin lisäpöytäkirja tulee kansainvälisesti 
voimaan. Voimaantulosta säädettäisiin tasa-
vallan presidentin asetuksella. 

Koska sopimus sisältää määräyksiä Ahve-
nanmaan maakunnan lainsäädäntövaltaan 
kuuluvissa kunnallishallinnon asioissa siten 
kuin yksityiskohtaisten perustelujen jaksossa 
1 on esitetty, esitykseen liittyvän lakiehdo-
tuksen voimaantulolle Ahvenanmaan maa-
kunnassa on saatava itsehallintolain 59 §:n 1 
momentin mukaan Ahvenanmaan maakunta-
päivien hyväksyntä. 
 
4  Eduskunnan suostumuksen tar-

peel l i suus ja  käsi t te ly järjestys  

4.1 Eduskunnan suostumuksen tarpeel-
lisuus 

Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan 
eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimuk-
set ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka 
sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia mää-
räyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään 
huomattavia taikka vaativat perustuslain mu-
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kaan muusta syystä eduskunnan hyväksymi-
sen. 

Valtiosopimuksen tai muun kansainvälisen 
velvoitteen määräys on eduskunnan perustus-
lakivaliokunnan kannan mukaan luettava 
lainsäädännön alaan:  

1) jos määräys koskee jonkin perustuslaissa 
turvatun perusoikeuden käyttämistä tai rajoit-
tamista,  

2) jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on 
perustuslain mukaan säädettävä lailla, 

3) jos määräys muutoin koskee yksilön oi-
keuksien tai velvollisuuksien perusteita,  

4) jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on 
jo voimassa lain säännöksiä tai 

5) siitä on Suomessa vallitsevan käsityksen 
mukaan säädettävä lailla. Perustuslakivalio-
kunnan vakiintuneen tulkinnan mukaan kan-
sainvälisen velvoitteen määräys kuuluu lain-
säädännön alaan siitä riippumatta, onko mää-
räys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suomessa 
lailla säädetyn säännöksen kanssa (PeVL 
11/2000 vp ja PeVL 12/2000 vp).  
  Lisäpöytäkirja sisältää lainsäädännön alaan 
kuuluvia määräyksiä osittain siksi, että jois-
takin sen turvaamista yksilön oikeuksista on 
perustuslain nimenomaisten säädösten mu-
kaan säädettävä lailla. Perusoikeussäännösten 
lisäksi jäljempänä yksilöidyt lisäpöytäkirjan 
artiklat sisältävät eräitä sellaisia kuntia kos-
kevia määräyksiä, joista perustuslain 121 §:n 
mukaan on säädettävä lailla. 
  Lisäpöytäkirjan 1 artiklassa määrätään 
muun muassa yksilön oikeudesta osallistua ja 
vaikuttaa paikallishallintoviranomaisen toi-
mintaan muutoinkin kuin äänestäjänä tai eh-
dokkaana paikallisvaaleissa. Artiklan tämä 
osa liittyy perustuslain 14 §:ssä säädettyihin 
vaali- ja osallistumisoikeuksiin sekä 2 §:n 2 
momenttiin ja 20 §:n 2 momenttiin, joissa 
säädetään julkisen vallan tehtävästä edistää 
yksilön osallistumis- ja vaikutusmahdolli-
suuksia. Äänioikeudesta ja ehdokkuudesta 
kunnallisvaaleissa on yksityiskohtaiset sään-
nökset kuntalain 26 §:ssä ja Ahvenanmaan it-
sehallintolain 67 §:n nojalla annetussa Ahve-
nanmaan maakuntalaissa. Niissä säädetään 
kansalaisten ohella myös ulkomaalaisten ja 
vastaavasti kotipaikkaoikeutta vailla olevien 
oikeuksista.  Erityisesti kuntalaissa, mutta 
myös useissa erityislaeissa on lukuisia sään-

nöksiä, joiden tarkoituksena on edistää asuk-
kaiden mahdollisuuksia ja oikeuksia osallis-
tua ja vaikuttaa paikallishallinnon viran-
omaisten toimintaan. Määräykset kuuluvat 
lainsäädännön alaan. 
  Lisäpöytäkirjan 1 artiklassa määrätään 
myös eräistä rajoituksista ja muodollisuuksis-
ta, joita joissakin tapauksissa voidaan asettaa 
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksille. 
Niiden tulee kuitenkin olla syrjimättömiä ja 
perustua lakiin. Nämä määräykset kuuluvat 
lainsäädännön alaan ja liittyvät perustuslain 
6—23 §:ssä säädettyihin perusoikeuksiin, 
vaalilaeissa asetettuihin asumisaikaa ja täysi-
valtaisuutta koskeviin rajoituksiin, yhdistys-
lakiin ja eräisiin muihin erityislakeihin. 

Lisäpöytäkirjan 2 artiklan määräykset kos-
kevat viranomaisten toimenpiteitä osallistu-
misoikeuden panemiseksi täytäntöön. Nämä 
velvoitteet liittyvät erityisesti kuntalain 27—
31 §:ssä säädettyihin asukkaiden osallistu-
mis- ja vaikutuskeinoihin, lakiin viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta, kuntalain sään-
nöksiin oikaisuvaatimuksesta ja kunnallisva-
lituksesta sekä erityislakien turvaamaan oi-
keuteen tehdä hallintovalitus. Lisäksi lisä-
pöytäkirjan määrittämän osallistumisoikeu-
den täytäntöönpanon katsotaan sisältävän toi-
menpiteet, joilla edistetään erityisryhmien 
osallistumista ja jollaisia on runsaasti erityis-
lainsäädännössä. Tämän artiklan määräyksiin 
lukeutuu myös kuntien oikeus tulla kuulluksi 
valmisteltaessa säädöksiä tai muita toimenpi-
teitä osallistumisoikeuden toteuttamiseksi, 
josta on säädetty kuntalain 8—8b §:ssä. Näin 
ollen 2 artiklan määräykset kuluvat tältä osin 
lainsäädännön alaan. Sen sijaan kuntien osal-
listumisen lisäämiseksi ja helpottamiseksi 
käyttämistä tieto- ja viestintäteknisistä mene-
telmistä tai toimenpiteistä ei ole säädöksiä, 
joten tämä määräys ei kuulu lainsäädännön 
alaan. 
 
4.2 Käsittelyjärjestys 

Lisäpöytäkirja ei sisällä määräyksiä, jotka 
koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momen-
tissa ja 95 §:n 2 momentissa tarkoitetulla ta-
valla. Lisäpöytäkirja voidaan hallituksen kä-
sityksen mukaan hyväksyä äänten enemmis-
töllä ja ehdotus sen voimaansaattamislaiksi 
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voidaan hyväksyä tavallisen lain säätämisjär-
jestyksessä.    

Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 
§:n mukaisesti esitetään, että  

Eduskunta  hyväksyisi Utrechtissä 16 päi-
vänä marraskuuta 2009 tehdyn Euroopan 
paikallisen itsehallinnon peruskirjan lisäpöy-

täkirjan oikeudesta osallistua paikallishal-
linnon viranomaisten toimintaan. 

Koska lisäpöytäkirja sisältää määräyksiä, 
jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan 
samalla Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraa-
va lakiehdotus:  
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Lakiehdotus 
 

Laki 

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjaan oikeudesta osallistua paikallishallinnon vi-
ranomaisten toimintaan tehdyn lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 

voimaansaattamisesta 

 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 
Euroopan paikallisen itsehallinnon perus-

kirjaan oikeudesta osallistua paikallishallin-
non viranomaisten toimintaan Utrechtissa 16 
päivänä marraskuuta 2009 tehdyn lisäpöytä-
kirjan lainsäädännön alaan kuuluvat määrä-

ykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin 
Suomi on niihin sitoutunut. 
 

2 § 
Tämän lain voimaantulosta säädetään tasa-

vallan presidentin asetuksella. 
 

————— 
 

Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2011 

 
Tasavallan Presidentti  

TARJA HALONEN  

 
Valtiovarainministeri  Jutta Urpilainen
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Sopimusteksti 

 
EUROOPAN PAIKALLISEN ITSEHAL-
LINNON PERUSKIRJAN LISÄPÖYTÄ-

KIRJA OIKEUDESTA OSALLISTUA 
PAIKALLISHALLINNON VIRAN-

OMAISTEN TOIMINTAAN 

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE 
EUROPEAN CHARTER OF LOCAL 

SELF-GOVERNMENT ON THE RIGHT 
TO PARTISIPATE IN THE AFFAIRS 

OF A LOCAL AUTHORITY 

 
Euroopan neuvoston jäsenvaltiot, jotka ovat 

allekirjoittaneet tämän Euroopan paikallisen 
itsehallinnon peruskirjan (jäljempänä “perus-
kirja”, ETS nro. 122) lisäpöytäkirjan, 
 

 
katsovat, että Euroopan neuvoston päämää-

ränä on luoda läheisempi yhteys sen jäsenval-
tioiden välille sellaisten ihanteiden ja periaat-
teiden turvaamiseksi ja toteuttamiseksi, jotka 
ovat niiden yhteistä perintöä; 
 

katsovat, että oikeus osallistua julkisten 
asioiden hoitoon on yksi niistä demokratian 
periaatteista, jonka kaikki Euroopan neuvos-
ton jäsenvaltiot tunnustavat; 
 

katsovat, että kehitys jäsenvaltioissa on 
osoittanut tämän periaatteen ensiarvoisen 
merkityksen paikalliselle itsehallinnolle; 
 

katsovat, että olisi asianmukaista täydentää 
peruskirjaa määräyksillä, jotka takaavat oi-
keuden osallistua paikallishallinnon viran-
omaisten toimintaan; 
 

pitävät mielessä Euroopan neuvoston yleis-
sopimuksen oikeudesta tutustua julkisiin 
asiakirjoihin, jonka ministerikomitea hyväk-
syi 27 päivänä marraskuuta 2008; 
 

pitävät mielessä myös julkilausuman ja 
toimintasuunnitelman, jotka hyväksyttiin Eu-
roopan neuvoston valtion- ja hallitusten pää-
miesten kolmannessa huippukokouksessa 
(Varsovassa 16 ja 17 päivänä toukokuuta 
2005),  
 

ovat sopineet seuraavasta: 

The member States of the Council of 
Europe, signatories to this Additional Proto-
col to the European Charter of Local Self-
Government (hereinafter referred to as “the 
Charter”, ETS No. 122), 
 

Considering that the aim of the Council of 
Europe is to achieve greater unity between its 
members for the purpose of safeguarding and 
realising the ideals and principles which are 
their common heritage; 
 

Considering that the right to participate in 
the conduct of public affairs is one of the 
democratic principles that are shared by all 
member States of the Council of Europe; 
 

Considering that the evolution in member 
States has shown the pre-eminent importance 
of this principle for local self-government; 
 

Considering that it would be appropriate to 
supplement the Charter with provisions guar-
anteeing the right to participate in the affairs 
of a local authority; 
 

Bearing in mind the Council of Europe 
Convention on Access to Official Docu-
ments, adopted by the Committee of Minis-
ters on 27 November 2008; 
 

Bearing in mind also the Declaration and 
the Action Plan adopted at the 3rd Summit of 
Heads of State and Government of the Coun-
cil of Europe (Warsaw, 16 to 17 May 2005), 
 
 
 

Have agreed as follows: 
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1 artikla Article 1 

 

Oikeus osallistua paikallishallinnon viran-
omaisten  toimintaan 

Right to participate in the affairs of a local 
authority 

 
1) Sopimuspuolet takaavat kaikille lain-

käyttövaltaansa kuuluville oikeuden osallistua 
paikallishallinnon viranomaisten toimintaan. 
 

2) Oikeus osallistua paikallishallinnon vi-
ranomaisten toimintaan merkitsee oikeutta 
pyrkiä päättämään paikallishallinnon viran-
omaisten toimivaltuuksien käytöstä ja tehtä-
vien hoitamisesta ja vaikuttamaan siihen. 
 

3) Lainsäädännössä on säädettävä keinoista 
edistää tämän oikeuden käyttöä. Lainsäädän-
nössä voidaan ketään henkilöä tai ryhmää 
epäoikeudenmukaisesti syrjimättä säätää eri-
tyisistä toimenpiteistä eri olosuhteita tai hen-
kilöryhmiä varten. Sopimuspuolen perustus-
laillisten ja/tai kansainvälisten velvoitteiden 
mukaisesti lainsäädännössä voidaan erityises-
ti säätää toimenpiteistä, jotka on rajattu vain 
äänestäjiin.  
 

4.1) Sopimuspuolten on tunnustettava lain-
säädännössään kansalaistensa oikeus osallis-
tua äänestäjinä ja ehdokkaina asuinyhteisönsä 
paikallishallinnon viranomaisen valtuuston tai 
edustuselimen jäsenten valintaan.  
 

4.2) Lainsäädännössä on myös tunnustetta-
va muiden henkilöiden oikeus osallistua sa-
malla tavalla silloin, kun sopimuspuoli perus-
tuslaillisen järjestyksensä mukaisesti niin 
päättää tai kun tämä on sopimuspuolen kan-
sainvälisoikeudellisten velvoitteiden mukais-
ta. 
  

5.1) Kaikista muodollisuuksista, ehdoista ja 
rajoituksista, jotka koskevat oikeutta osallis-
tua paikallishallinnon viranomaisen toimin-
taan, on säädettävä lailla, ja niiden on oltava 
sopimuspuolen kansainvälisoikeudellisten 
velvoitteiden mukaisia. 
 
 

1) The States Parties shall secure to every-
one within their jurisdiction the right to par-
ticipate in the affairs of a local authority.  
 

2) The right to participate in the affairs of a 
local authority denotes the right to seek to 
determine or to influence the exercise of a 
local authority's powers and responsibilities. 
 
 

3) The law shall provide means of facilitat-
ing the exercise of this right. Without un-
fairly discriminating against any person or 
group, the law may provide particular meas-
ures for different circumstances or categories 
of persons. In accordance with the constitu-
tional and/or international obligations of the 
party, the law may, in particular, provide for 
measures specifically limited to voters. 
 
 

4.1) Each Party shall recognise by law the 
right of nationals of the party to participate, 
as voters or candidates, in the election of 
members of the council or assembly of the 
local authority in which they reside. 
 

4.2) The law shall also recognise the right 
of other persons to so participate where the 
party, in accordance with its own constitu-
tional order, so decides or where this accords 
with the party’s international legal obliga-
tions. 
 
 

5.1) Any formalities, conditions or restric-
tions to the exercise of the right to participate 
in the affairs of a local authority shall be pre-
scribed by law and be compatible with the 
party’s international legal obligations. 
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5.2) Lainsäädännössä on säädettävä sellai-
sista muodollisuuksista, ehdoista ja rajoituk-
sista, jotka ovat välttämättömiä sen varmis-
tamiseksi, ettei osallistumisoikeuden käyttä-
minen vaaranna paikallishallinnon viranomai-
sen toimivaltuuksien käytön ja tehtävien hoi-
tamisen eettistä eheyttä ja avoimuutta. 
 

5.3) Kaikkien muiden muodollisuuksien, 
ehtojen ja rajoitusten on oltava välttämättö-
miä tehokkaalle poliittiselle demokratialle, 
yleisen turvallisuuden säilyttämiselle demo-
kraattisessa yhteiskunnassa tai sille, että so-
pimuspuoli voi täyttää kansainvälisoikeudel-
liset velvoitteensa. 

5.2)  The law shall impose such formalities, 
conditions and restrictions as are necessary to 
ensure that the ethical integrity and transpar-
ency of the exercise of local authorities’ 
powers and responsibilities are not jeopard-
ised by the exercise of the right to participate. 
 
 
5.3) Any other formalities, conditions or re-
strictions must be necessary for the operation 
of an effective political democracy, for the 
maintenance of public safety in a democratic 
society or for the party to comply with the 
requirements of its international legal obliga-
tions. 

 
 

2 artikla  Article 2 
 

Toimenpiteet osallistumisoikeuden täytän-
töönpanemiseksi 

Implementing measures for the right to par-
ticipate 

 
 

1) Sopimuspuolten on ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta oikeus osal-
listua paikallishallinnon viranomaisen toimin-
taan voidaan panna täytäntöön. 
 

2) Osallistumisoikeuden käyttämistä koske-
vien toimenpiteiden tulee sisältää seuraavat: 
 

i) annetaan paikallishallinnon viranomaisil-
le toimivalta tehdä mahdolliseksi tässä pöytä-
kirjassa säädetyn osallistumisoikeuden käyt-
täminen sekä sen edistäminen  ja helpottami-
nen ; 
 

ii) varmistetaan seuraavien luominen: 
 

a) osallistavat menettelytavat, joihin voi 
kuulua neuvoa-antavia menettelyitä, paikalli-
sia kansanäänestyksiä ja aloitteita sekä asu-
kasmäärältään ja/tai maantieteelliseltä alueel-
taan suurten paikallishallinnon viranomaisten 
osalta toimenpiteitä, joiden avulla ihmiset 
voivat osallistua heitä lähellä olevalla tasolla;  
 

b) menettelytavat, joilla taataan mahdolli-
suus tutustua paikallishallinnon viranomais-

1)   The Parties shall take all such measures 
as are necessary to give effect to the right to 
participate in the affairs of a local authority. 
 
 

2 )These measures for the exercise of the 
right to participate shall include: 
 

i)   empowering local authorities to enable, 
promote and facilitate the exercise of the 
right to participate set out in this Protocol; 
 
 

 
ii)   securing the establishment of: 

 
a) procedures for involving people which 

may include consultative processes, local 
referendums and petitions and, where the lo-
cal authority has many inhabitants and/or 
covers a large geographical area, measures to 
involve people at a level close to them; 
 
 

b) procedures for access, in accordance 
with the Party’s constitutional order and in-
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ten hallussa oleviin virallisiin asiakirjoihin 
sopimuspuolen perustuslaillisen järjestyksen 
ja kansainvälisoikeudellisten velvoitteiden 
mukaisesti; 
 

c) toimenpiteet, joilla vastataan niiden hen-
kilöryhmien tarpeisiin, joilla on erityisiä vai-
keuksia osallistua; ja  
 

d) järjestelmät ja menettelytavat paikal-
lishallinnon viranomaisten ja paikallisten jul-
kisten palveluiden toimintaa koskevien vali-
tusten ja aloitteiden käsittelemiseksi ja niihin 
vastaamiseksi;  
 

iii) kannustetaan tieto- ja viestintätekniikan 
hyödyntämiseen tässä pöytäkirjassa määrätyn 
osallistumisoikeuden edistämiseksi ja käyt-
tämiseksi. 
 

3) Menettelytavat, toimenpiteet ja meka-
nismit voivat olla erilaisia erilaisille paikal-
lishallinnon viranomaisten ryhmille ottaen 
huomioon niiden koko ja toimivalta. 
 

4) Suunniteltaessa ja tehtäessä päätöksiä 
toimenpiteistä, joilla paikallishallinnon viran-
omaisten toimintaan osallistumista koskeva 
oikeus pannaan täytäntöön, on kuultava pai-
kallishallinnon viranomaisia mahdollisuuksi-
en mukaan, oikea-aikaisesti ja asianmukaisel-
la tavalla. 

ternational legal obligations, to official 
documents held by local authorities; 
 
 
 

c) measures for meeting the needs of cate-
gories of persons who face particular obsta-
cles in participating; and 

 
d) mechanisms and procedures for dealing 

with and responding to com-plaints and sug-
gestions regarding the functioning of local 
authorities and local public services; 
 
 

iii) encouraging the use of information and 
communication technologies for the promo-
tion and exercise of the right to participate 
set out in this Protocol. 
 

3) The procedures, measures and mecha-
nisms may be different for different catego-
ries of local authorities, having regard to 
their size and competences. 
 

4) In the planning and decision-making 
processes concerning measures to be under-
taken to give effect to the right to participate 
in the affairs of a local authority, local au-
thorities shall be consulted insofar as possi-
ble, in due time and in an appropriate way. 

 
 
 

3 artikla  Article 3 
 

Viranomaiset, joihin pöytäkirjaa sovelletaan Authorities to which the Protocol applies 

 
Tätä pöytäkirjaa sovelletaan kaikkiin sopi-

muspuolen alueella oleviin paikallishallinnon 
viranomaisten ryhmiin. Tallettaessaan ratifi-
oimis- tai hyväksymiskirjansa kukin valtio 
voi kuitenkin määrittää ne paikallis- tai alue-
hallinnon viranomaisten ryhmät, joihin se ai-
koo rajata pöytäkirjan soveltamisalan tai jotka 
se aikoo sulkea sen soveltamisalan ulkopuo-
lelle. Kukin valtio voi myös sisällyttää pöytä-
kirjan soveltamisalaan muita paikallis- tai 

This Protocol applies to all the categories 
of local authorities existing within the terri-
tory of the Party. However, each State may, 
when depositing its instrument of ratification, 
acceptance or approval, specify the catego-
ries of local or regional authorities to which 
it intends to confine the scope of the Protocol 
or which it intends to exclude from its scope. 
It may also include further categories of local 
or regional authorities within the scope of the 
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aluehallinnon viranomaisten ryhmiä ilmoit-
tamalla siitä myöhemmin Euroopan neuvos-
ton pääsihteerille. 

Protocol by subsequent notification to the 
Secretary General of the Council of Europe. 

 
 
 

4 artikla   Article 4 
 

Alueellinen soveltaminen Territorial application 

 
1) Allekirjoittaessaan tämän pöytäkirjan tai 

tallettaessaan ratifioimis- tai hyväksymiskir-
jansa valtio voi määrittää alueen tai alueet, 
joihin tätä pöytäkirjaa sovelletaan. 
 

2) Sopimuspuoli voi myöhempänä ajankoh-
tana Euroopan neuvoston pääsihteerille osoi-
tetulla selityksellä ulottaa tämän pöytäkirjan 
soveltamisen muille ilmoituksessa mainituille 
alueille. Tällaisen alueen osalta pöytäkirja tu-
lee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäi-
senä päivänä sen jälkeen, kun on kulunut 
kolme kuukautta päivästä, jolloin pääsihteeri 
on saanut ilmoituksen. 
 

3) Kahden edellisen kappaleen mukaisesti 
tehdyn selityksen voi minkä tahansa selityk-
sessä mainitun alueen osalta peruuttaa ilmoi-
tuksella, joka on osoitettu Euroopan neuvos-
ton pääsihteerille. Peruutus tulee voimaan 
seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä 
sen jälkeen, kun on kulunut kuusi kuukautta 
päivästä, jolloin pääsihteeri on saanut ilmoi-
tuksen. 

1) Any State may at the time of signature 
or when depositing its instrument of ratifica-
tion, acceptance or approval, specify the ter-
ritory or territories to which this Protocol 
shall apply.  

2) Any Party may at any later date, by a 
declaration addressed to the Secretary Gen-
eral of the Council of Europe, extend the ap-
plication of this Protocol to any other terri-
tory specified in the declaration. In respect of 
such territory the Protocol shall enter into 
force on the first day of the month following 
the expiration of a period of three months af-
ter the date of receipt of such declaration by 
the Secretary General.  

3) Any declaration made under the two 
preceding paragraphs may, in respect of any 
territory specified in such declaration, be 
withdrawn by a notification addressed to the 
Secretary General of the Council of Europe. 
The withdrawal shall become effective on the 
first day of the month following the expira-
tion of a period of six months after the date 
of receipt of such notification by the Secre-
tary General. 

 
5 artikla  Article 5 

 

Allekirjoittaminen ja voimaantulo Signature and entry into force 

 
1) Tämä pöytäkirja on avoinna allekirjoit-

tamista varten peruskirjan allekirjoittaneille 
Euroopan neuvoston jäsenvaltioille. Se on ra-
tifioitava tai hyväksyttävä. Euroopan neuvos-
ton jäsenvaltio ei voi ratifioida tai hyväksyä 
pöytäkirjaa ellei se samaan aikaan ratifioi tai 
hyväksy tai ole aikaisemmin ratifioinut tai 

1) This Protocol shall be open for signature 
by the member States of the Council of 
Europe signatories to the Charter. It is sub-
ject to ratification, acceptance or approval. A 
member State of the Council of Europe may 
not ratify, accept or approve this Protocol 
unless it has, simultaneously or previously, 
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hyväksynyt peruskirjaa. Ratifioimis- tai hy-
väksymisasiakirjat talletetaan Euroopan neu-
voston pääsihteerin huostaan. 
 

2) Tämä pöytäkirja tulee voimaan seuraa-
van kuukauden ensimmäisenä päivänä sen 
jälkeen, kun on kulunut kolme kuukautta päi-
västä, jolloin kahdeksan Euroopan neuvoston 
jäsenvaltiota on 1 kappaleen määräysten mu-
kaisesti ilmoittanut suostuvansa siihen, että 
pöytäkirja sitoo niitä. 
 

3) Sellaisen jäsenvaltion osalta, joka ilmoit-
taa myöhemmin suostuvansa siihen, että pöy-
täkirja sitoo sitä, pöytäkirja tulee voimaan 
seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä 
sen jälkeen, kun ratifioimis- tai hyväksymis-
kirja on talletettu. 

ratified, accepted or approved the Charter. 
Instruments of ratification, acceptance or ap-
proval shall be deposited with the Secretary 
General of the Council of Europe. 

2) This Protocol shall enter into force on 
the first day of the month following the expi-
ration of a period of three months after the 
date on which eight member States of the 
Council of Europe have expressed their con-
sent to be bound by the Protocol in accor-
dance with the provisions of paragraph 1. 
 

3) In respect of any member State which 
subsequently expresses its consent to be 
bound by it, the Protocol shall enter into 
force on the first day of the month following 
the expiration of a period of three months af-
ter the date of the deposit of the instrument of 
ratification, acceptance or approval. 

 
6 artikla  Article 6 

 

Irtisanominen Denunciation 

 
1) Sopimuspuoli voi milloin tahansa irtisa-

noa tämän pöytäkirjan Euroopan neuvoston 
pääsihteerille osoitetulla ilmoituksella.  
 

 
2) Irtisanominen tulee voimaan seuraavan 

kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jäl-
keen, kun on kulunut kuusi kuukautta päiväs-
tä, jolloin pääsihteeri on saanut ilmoituksen. 

1) Any Party may at any time denounce 
this Protocol by means of a notification ad-
dressed to the Secretary General of the 
Council of Europe.  
 

2) Such denunciation shall become effec-
tive on the first day of the month following 
the expiration of a period of six months after 
the date of receipt of the notification by the 
Secretary General. 

 
7 artikla  Article 7 

 

Ilmoitukset Notifications 

 
Euroopan neuvoston pääsihteeri ilmoittaa 

Euroopan neuvoston jäsenvaltioille: 
 
 

a) allekirjoituksista; 
b) ratifioimis- tai hyväksymiskirjojen tallet-

tamisista; 
c) tämän pöytäkirjan voimaantulon ajan-

The Secretary General of the Council of 
Europe shall notify the member States of the 
Council of Europe of: 
 

a) any signature; 
b) the deposit of any instrument of ratifica-

tion, acceptance or approval; 
c) any date of entry into force of this Proto-
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kohdasta 5 artiklan mukaisesti; 
d) 3 artiklan määräyksiä sovellettaessa vas-

taanotetuista ilmoituksista; 
e) muista tähän pöytäkirjaan liittyvistä toi-

menpiteistä, tiedotuksista ja ilmoituksista. 
 

Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen 
asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekir-
joittaneet tämän pöytäkirjan. 

col in accordance with Article 5; 
d) any notification received in application 

of the provisions of Article 3; 
e) any other act, notification or communi-

cation relating to this Protocol. 
 

In witness whereof the undersigned, being 
duly authorised thereto, have signed this Pro-
tocol. 

 
Tehty Utrechtissa 16 päivänä marraskuuta 

2009 yhtenä englannin- ja ranskankielisenä 
kappaleena, jonka molemmat tekstit ovat yhtä 
todistusvoimaiset ja joka talletetaan Euroopan  
neuvoston arkistoon. Euroopan neuvoston 
pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetut jäl-
jennökset kullekin Euroopan neuvoston jä-
senvaltiolle. 
 

 

Done at [.........] on the [.....] day of 
[...............] in English and in French, both 
texts being equally authentic, in a single copy 
which shall be deposited in the archives of 
the Council of Europe. The Secretary Gen-
eral of the Council of Europe shall transmit 
certified copies to each member State of the 
Council of Europe. 
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