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JOHDANTO

Puhemies on antanut perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan tehtäväksi 
tulkita työjärjestyksen 162 artiklan 2 kohtaa ”salainen äänestys”. Kysymys kuuluu: 
aiheuttaako pyyntö salaisen äänestyksen pitämisestä joistakin tekstin osista automaattisesti 
salaisen äänestyksen, vai jääkö puhemiehelle ja/tai instituutiolle sitä vastoin vielä 
harkinnanvaraa.

Koska työjärjestys antaa tällaisessa tapauksessa vastaavalle valiokunnalle mahdollisuuden 
valita työjärjestyksen tulkinnan ja muutosehdotuksen välillä, esittelijä ehdottaa aiheen 
käsittelemistä perusteellisemmalla tavalla ja antaa jäsenten tarkasteltavaksi ensimmäisen 
kerran työasiakirjan salaisesta äänestyksestä jäsenvaltioiden parlamenteissa.

Salaiset lippuäänestykset vaalien ehdokkaista ovat useimmissa jäsenvaltioiden parlamenteissa 
käytäntönä ja kiistattomasti sallittuja. Kaikissa perustuslaeissa ja työjärjestyksissä ei säädetä 
salaisten lippuäänestysten pitämisestä asioita koskevista ehdotuksista. Niiden oikeudellinen ja 
poliittinen hyväksyttävyys on kiistanalaista.

Seuraavassa esitetään aluksi vallitsevia mielipiteitä sieltä, missä aihetta on tähän saakka 
käsitelty eniten. Osassa II esitellään yksittäisten jäsenvaltioiden säännökset.

I Vallitsevat mielipiteet

Perusteet salaisen äänestyksen puolesta

Salainen äänestys antaa parlamentin jäsenelle mahdollisuuden olla noudattamatta 
ryhmäkuria.

Tätä näkemystä perustellaan osittain sillä, että salaisia äänestyksiä tarvitaan ainakin 
poikkeustapauksissa "varmistamaan parlamentin jäsenen asiallinen, omantunnon mukainen 
päätös asianosaisilta ja kadulta tulevasta paineesta sekä erityisesti ryhmäkurista huolimatta"1.

Parlamentin jäsenellä on oltava mahdollisuus tehdä päätöksensä yhtä vapaasti kuin 
äänestäjä.

Koska kaikki eivät äänestä tai ole äänioikeutettuja, äänestäjäkään ei ole vaaliuurnalle 
mennessään yksityishenkilö, vaan hänellä on julkinen vastuu tehdä yleistä etua edistävä 
päätös.

Salaiset äänestykset ovat takuu vapaan mandaatin säilymisestä.

Juuri salaiset äänestykset mahdollistavat ryhmän mielipiteestä poikkeavan äänen. Vain ne 
varmistavat omantunnon mukaisen päätöksen, jonka tulos vastaa äänestäjien todellista 
vakaumusta2.

  
1 Zinn/Stein, Verfassung des Landes Hessen, Loseblattkommentar, Bd. 2, Bad Homburg, Anm. 4 zu Art. 88.
2 Röper, Parlamentarier und Parlamente - Konflikte in modernen Volksvertretungen, Berliini 1998, s. 126.
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Samoin kuin parlamentin jäsenten salaiset vaalit ovat välttämättömiä demokratian kannalta, 
salaiset äänestykset parlamentissa ovat takuu vapaan mandaatin säilymisestä1.

Äänestyskäyttäytyminen ei kuulu julkisuusperiaatteen piiriin.

"Puheparlamentin" täysistunnossa on kyse julkisesta puheesta ja vastaväitteistä, ei 
parlamentin jäsenten äänestys- tai vaalikäyttäytymisen paljastamisesta. Istuntojen julkisuus 
edellyttää kansalaisten vapaata pääsyä istuntosaliin, ei kuitenkaan erityistä mahdollisuutta 
tarkkailla äänestyksessä sitä, miten kukin parlamentin jäsen äänestää2.

Salaiset äänestykset ovat tulosta parlamentin jokapäiväisestä työskentelystä.

Vaikka salaiset äänestykset eivät ehkä vastaa ihanteellista näkemystä parlamentista, ne ovat 
kuitenkin tulosta parlamentin arjesta.

Perusteet salaista äänestystä vastaan

Avoin äänestys vastaa parlamentaarisen demokratian olemusta.

Vaikka parlamentin jäsen noudattaisi vain omaatuntoaan, hän on kuitenkin edelleen 
"parlamentin jäsen", ja äänestäjän on saatava tietää valitsemansa edustajan kannat.

Demokratiaperiaate edellyttää, että kansa voi valvoa päättäjiä.

Edustuksellinen demokratia on valittu puhtaan demokratian hätäkeinoksi pelkästään 
käytännön syistä, koska välitöntä demokratiaa on suuressa valtiossa poliittisten 
asiaratkaisujen monimutkaisuuden takia mahdotonta toteuttaa, joten salainen mandaatin 
käyttäminen ei periaatteessa sovi yhteen demokratian käsitteen kanssa3. 

Kansalaiselle parlamentin jäsenen kanta käy usein ilmi ainoastaan tämän 
äänestyskäyttäytymisestä. 

Parlamenteissa on yleistä käytäntö olla puhumatta monisanaisesti, joten kansalainen näkee 
parlamentin jäsenen kannan usein ainoastaan tämän äänestyskäyttäytymisestä.

Oikea esikuva on parlamentin jäsen, joka seisoo vakaumuksensa takana. 

"Vain omantuntonsa varassa toimiva" parlamentin jäsen ei ole mikään "nöyristelijä ja 
perässähiihtäjä" vaan joku, joka tarpeen vaatiessa seisoo vakaumuksensa takana ja on valmis 
kantamaan siitä poliittisen vastuun4. 

  
1 Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Band I, München 1984, s. 1077.
2 Mangoldt/Klein, Das Bonner Grundgesetz, Berliini 1964, Anm. IV 4 a)-e) und 5 zu Art. 42 GG.
3 Buschmann/Ostendorf, Mehr geheime Abstimmungen im Parlament - Postulat oder Relikt?, Zeitschrift für 
Rechtspolitik 1977, s. 155.
4 Buschmann/Ostendorf, edellä mainitussa kohdassa.
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Ryhmäkuria voidaan mahdollisesti jopa tukea salaisilla äänestyksillä.

Ei ole myöskään varmaa, saavutettaisiinko tavoite todellakin ehdotetulla välineellä. 
Ryhmäkuri voi nimittäin olla niin voimakas, että salainen äänestys osoittautuukin välineeksi, 
jota parlamentin jäsenet käyttävät noudattaakseen ryhmäkuria, ilman paljastumisen riskiä1.

Toisin kuin äänestäjä, parlamentin jäsen toimii kansan vastuullisena edustajana.

Myöskään vertausta vaaleihin ei voida hyväksyä perusteeksi avointa äänestystä vastaan. 
Äänestäjä on vastuussa vain itselleen. Hän käyttää alkuperäisiä, ei johdettuja oikeuksiaan 
kansalaisena. Jokaisen kansalaisen yhteisvastuullista toimintaa koskevaa poliittista vastuuta 
yhteiskunnalle ei voida verrata vaaleilla valitun parlamentin jäsenen vastuuseen2. 

II Jäsenvaltioiden asiaankuuluvat säännökset

Niiden kahdenkymmenen jäsenvaltion parlamentin joukossa, jotka vastasivat perussopimus-, 
työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan sihteeristön Euroopan parlamenttien tutkimus-
ja dokumentaatiokeskuksella (ECPRD) teettämään kyselyyn, kymmenessä on mahdollista 
järjestää salainen äänestys muista kuin henkilöitä koskevista kysymyksistä, kuten vaalit, 
nimitykset jne. Kyseessä ovat Itävalta, Belgia, Tšekin tasavalta, Unkari, Italia, Latvia, 
Slovakia, Slovenia ja Espanja. Sitä vastoin kymmenen muun jäsenvaltion parlamentissa ei 
voida järjestää salaista äänestystä tällaisissa olosuhteissa. Nämä valtiot ovat Tanska, Viro, 
Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Liettua, Puola, Portugali, Ruotsi ja Ison-Britannian ja 
Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta.

(Irlantia, Kyprosta, Luxemburgia, Maltaa ja Alankomaita koskevia tietoja ei saatu)

Belgia

Belgiassa kamarien niin pyytäessä nimitykset ja esitykset on suoritettava salaisessa 
äänestyksessä. Belgian edustajainhuoneessa ja senaatissa äänestetään salaisella 
lippuäänestyksellä muissa tapauksissa: edustajainhuoneen suorittama kansalaisuuden 
myöntäminen sekä senaatin ehdotus erottaa valiokunnan jäsen, joka on rikkonut 
salassapitovelvollisuutta valiokunnassa.

Tšekin tasavalta

Edustajainhuoneessa salaista äänestystä käytetään vaaleissa; salaista äänestystä käytetään 
(myös) muissa tapauksissa silloin, kun erityislainsäädännössä niin säädetään tai kun 
edustajainhuone niin päättää. Senaatissa salaista lippuäänestystä käytetään vaaleissa. Muissa 
tapauksissa myös senaatin antamissa laeissa ja päätöksissä voidaan määritellä, milloin salaista 
lippuäänestystä käytetään.

  
1 Leibholz, Parteienstaat und Repräsentative Demokratie, Deutsches Verwaltungsblatt 1951, s. 1 (7). 
2 Buschmann/Ostendorf, edellä mainitussa kohdassa.
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Tanska

Kansankäräjien (Folketing) istunnot ovat julkisia. Puhemies, työjärjestyksessä säädetty 
määrä parlamentin jäseniä tai ministeri voi kuitenkin vaatia kaikkien luvattomien henkilöiden 
poistamista salista, jolloin on päätettävä ilman keskustelua, käsitelläänkö asia julkisessa vai 
salaisessa istunnossa. Julkisten istuntojen periaate edellyttää, että äänestyksiä (edes salaisessa 
istunnossa käsitellyistä asioista) ei voida suorittaa salaisesti. (Saatujen tietojen mukaan 
edellinen salainen istunto on pidetty vuonna 1924.)

Saksa

Salaista lippuäänestystä käytetään liittopäivillä vain vaaleissa (työjärjestyksen 49 artikla). 
Liittoneuvoston työjärjestyksessä ei mainita salaista äänestystä.

Viro

Riigikogussa salaista äänestystä käytetään vain vaaleissa ja virkanimityksissä.

Kreikka

Salaista äänestystä käytetään vaaleissa sekä myönnettäessä lupa asettaa parlamentin jäsen 
syytteeseen.

Espanja

Äänestys on salainen, mikäli viisikymmentä senaattoria täysistunnossa tai yksi kolmasosa 
valiokunnan jäsenistä vaatii sitä.

Ranska

Salaista äänestystä käytetään henkilöiden nimityksissä (kamarien ja puhemiehistön 
puhemiesten vaaleissa).

Italia

Sekä edustajainhuoneen että senaatin työjärjestyksessä salainen äänestys rajoitetaan 
vaaleihin sekä työjärjestyksen tarkistuksiin. Yleisesti niitä voidaan vaatia silloin, kun 
äänestykset koskevat perustuslakiin kirjattuja perusoikeuksia ja -vapauksia, senaatin 
ulottaessa kyseisen oikeuden perheen ja henkilöiden oikeuksiin.

Latvia

Saeiman istunnoissa äänestykset ovat avoimia. Kymmenen tai sitä useampi Saeiman jäsentä 
voi ehdottaa salaista äänestystä. Äänestyksen hallituksen, pääministerin, varapääministerin, 
ministerin tai valtioministerin luottamuksesta on oltava avoin.
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Liettua

Seimasin istunnoissa käytetään avointa lippuäänestystä käsiteltävistä asioista paitsi niistä, 
jotka koskevat vaaleja, Seimasin virkamiehen luottamusta tai Seimasin nimittämän valtion 
laitoksen johtajan erottamista sekä syytteen muotoilua virkasyytemenettelyssä, joista 
äänestetään vain salaisessa lippuäänestyksessä. Seimasin päätöksellä myös muista henkilöitä 
koskevista asioista voidaan äänestää salaisessa lippuäänestyksessä.

Unkari

Parlamentti päättää kustakin asiasta avoimessa äänestyksessä perustuslaissa, muussa laissa tai 
työjärjestyksessä määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Perustuslaissa, muussa laissa tai 
työjärjestyksessä määritellyissä tapauksissa pidetään salainen lippuäänestys.

Itävalta

Kansalliskokous voi tehdä päätöksen salaisella lippuäänestyksellä vain, jos 20 jäsentä ei ole 
vaatinut nimiäänestystä. Liittoneuvosto voi tehdä niin vain, ellei viiden jäsenen pyynnöstä 
eikä puhemiehen määräyksellä suoriteta nimiäänestystä.

Puola

Sejmin työjärjestyksen mukaan äänestys Sejmissä on avointa. Senaatissa käytetään salaista 
lippuäänestystä henkilöitä koskevissa asioissa.

Portugali

Salaista lippuäänestystä käytetään vaaleissa ja sellaisissa päätöksissä, joiden osalta 
työjärjestyksessä tai jäsenten asemaa koskevissa säännöissä niin vaaditaan. Ne ovat: 
- täysistunnon päätös parlamentin jäsenen mandaatista, joka on kyseenalaistettu, 
- jos hallituksen jäsentä vastaan on nostettu rikoskanne, parlamentti päättää salaisella 

lippuäänestyksellä, erotetaanko hänet määräajaksi.

Slovenia

Kansalliskokous voi päättää salaisen lippuäänestyksen käyttämisestä, paitsi tapauksissa, 
joissa perustuslaissa, asetuksessa tai työjärjestyksessä säädetään avoin äänestys. Sitä voi 
ehdottaa myös tapauksissa kuten puhemiehen virkasyyte tai hallituksen luottamusäänestys.
Salaista lippuäänestystä käytetään kansallisneuvostossa puhemiehen ja varapuhemiehen 
vaalissa ja silloin kun – puhemiehen ehdotuksesta – läsnä olevien kansallisneuvoston jäsenten 
enemmistö tai vähintään kahdeksan jäsentä yhdestä poliittisesta ryhmästä niin päättää.

Slovakia

Salaista äänestystä käytetään tapauksissa, joista perustuslaissa niin säädetään (vaaleja 
koskevat 89, 90 ja 92 artikla), tai laissa, virkamiehiä valittaessa tai erotettaessa, tai kun 
kansallisneuvosto niin päättää ilman keskustelua. 



DT\562487FI.doc 7/7 PE 355.714v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Suomi

Eduskunnassa käytetään salaista äänestystä vain vaaleissa.

Ruotsi

Salaista lippuäänestystä käytetään valtiopäivillä vain vaaleissa.

Yhdistynyt kuningaskunta

Työjärjestys ei sisällä määräyksiä salaisesta lippuäänestyksestä parlamentin kamareissa.
Alahuoneessa ei ole määräyksiä salaisesta lippuäänestyksestä, poikkeuksena määräykset 
puhemiehen vaalista, jos ehdokkaita on useampia kuin yksi. 
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