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§ 48
V 12.2.2020, Valtuutettu Fatim Diarran aloite helsinkiläisten äänes-
tystä helpottavan sovelluksen tuottamiseksi

HEL 2019-007155 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Fatim Diarra ja 18 muuta allekirjoittajaa esittävät aloittees-
saan, että kaupunki selvittää voisiko Helsinki tehdä yksin tai parhaaksi 
näkemiensä yhteistyökumppaneiden kanssa helsinkiläisten ja erityisesti 
nuorten äänestystä helpottavan sovelluksen.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on tuottanut jo vuo-
desta 2011 pääkaupunkiseudun palvelukartalle (palvelukartta.hel.fi) 
tiedot äänestysalueista ja -paikoista kunnallis-, eduskunta-, presidentin- 
ja EU-vaalien yhteydessä. Tiedot äänestyspaikasta löytyvät kirjoitta-
malla palvelukartan hakukenttään sana ”äänestys” tai ”äänestyspaikat”. 
Hakutulos näkyy kartalla symboleina, joita klikkaamalla saa näkyviin 
tarkemmat tiedot. Äänestyspaikan osoitetietojen lisäksi käyttäjä saa 
tiedon äänestyspaikan aukioloajoista. Palvelukartta tiedottaa myös sii-
tä, että äänestäjä ei voi vaalipäivänä valita äänestyspaikkaansa, vaan 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2020 2 (3)
Kaupunginhallitus

Asia/6
27.01.2020

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

tieto tulee väestörekisteristä. Tämä ei ole välttämättä itsestään selvä 
ensi kertaa äänestäville. 

Palvelukartan äänestyspaikkanäkymä on mahdollista myös tallentaa 
valmiina esityksenä esimerkiksi nettisivuille tai linkkinä eri viestintäka-
naviin, sosiaaliseen mediaan ja muihin sähköisiin viestimiin. Näin käyt-
täjä saa yhdellä kertaa tarkasteltavaksi kaikki ne paikat, joissa voi ää-
nestää. Palvelu on rakennettu responsiiviseksi eli se toimii mobiililait-
teissa, mikä on erityisesti nuorten käyttäjien kohdalla tärkeää. 

Helsingin kaupungin verkkosivuilta löytyy kaupunkilaisille suunnattua 
perustietoa vaaleista, ja lisäksi vaalien aikana sinne tuotetaan erityinen 
vaalisivusto. Nuorille suunnatusta munstadi.fi -sivustosta löytyy tietoa 
nuorisoneuvostovaaleista. Sekä palvelukartan että kaupungin verkkosi-
vujen vaaleihin liittyvän aineiston nykyistä parempaan löydettävyyteen 
kiinnitetään huomiota tulossa olevan hel.fi-sivuston ja sen hakutoimin-
tojen uudistamisen myötä. 

Nuorten äänestysaktiivisuutta ja kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikut-
tamiseen edistetään kouluissa sekä vaalien aikaan että myös vaalitto-
mina vuosina. Verkossa ylläpidetään alle 18-vuotiaille suunnattua Ruu-
ti-aloitekanavaa ja nuorten omaa osallistuvan budjetoinnin alustaa osa-
na omastadi.hel.fi-sivustoa. Niiden kautta alle 18-vuotiaat helsinkiläiset 
voivat vaikuttaa kaupungin toimintaan.  Valtakunnallisten ja kunnallis-
ten vaalien yhteydessä Ruuti-toimintaan kuuluvat vaalikiertueet kou-
luissa. Kaupunki on järjestänyt yhteistyössä Helsingin puoluepoliittisten 
nuorisojärjestöjen kanssa helsinkiläisille peruskouluille, lukioille ja toi-
sen asteen ammatillisille oppilaitoksille kunnallis-, eduskunta- ja euro-
parlamenttivaalien alla vaalipaneelitilaisuuksia. Vaalittomina vuosina 
järjestetään Politiikkatoreja, joiden kautta oppilaat saavat tietoa poliittis-
ten puolueiden kautta vaikuttamisesta.

Vastaus on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian viestintäosas-
ton osallisuus ja neuvonta- ja sisällöntuotantoyksikön, kaupunginkans-
lian strategiaosaston tietohallinnon ja muutostoimiston sekä kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialan nuorisoyksikön kanssa.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Heli Rantanen, vuorovaikutuspäällikkö, puhelin: 310 25803

heli.k.rantanen(a)hel.fi
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Liitteet

1 Valtuutettu Fatim Diarran aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


