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Meidän pitää jättää Suomelle valoisa tulevaisuus ja päättää kesäaika pysyväksi ajaksi
Perustelut

Meidän pitää säilyttää kaikin mahdollisin keinoin lapsillemme parhaat edellytykset harrastaa
liikuntaa turvallisesti myös tulevaisuudessa. Syksyn ja talven "normaaliaika" lyhentää koulu- ja
työpäivän jälkeistä valoisaa aikaa kesäaikaan verrattuna. Kun olemme pysyvästi kesäajassa, meillä
on tunti lisää turvallista liikunta-aikaa ulkoleikeille, työ- ja koulumatkoille, lenkkeilyyn jne.
Ei hoideta oireita, hoidetaan syitä
Unitutkija Partinen on toimittanut hienon lausunnon (viite 1) kesä- ja talviaikojen vertailusta. Yksi
hypoteeseista on, ettei liikunnan määrällä ole tilastollista merkittävää lisääntymistä vaikka valoa on
illalla enemmän. On varmasti kuitenkin maalaisjärkeen käypää, että motivaatio leikkiä pihalla tai
lähteä lenkille on valoisalla suurempi kuin pimeällä. Jokainen tunti lisää liikuntaa on merkittävä.
Liikunnan määrän kasvun vaikutusta uneen ja terveyteen ei varmasti tarvitse perustella enempää.
Näitä asioita ei Partinen ole ottanut esiin, mutta liikuntaneuvosto on lausunnossaan näitä seikkoja
erinomaisesti korostanut. (viite 2)
Näe ja tule nähdyksi.
Kansainvälisessä metatutkimuksessa on todettu, että liikenneturvallisuus lisääntyy valitessamme
kesäajan pysyväksi ajaksi (viite 3). Myös liikenneturvan internet-sivuilla olevassa Tengvallin
artikkelissa on tuotu esiin (viite 4), että useissa tutkimuksissa on havaittu pimeän ajan riskin olevan
pyöräilijöiden ja varsinkin jalankulkijoiden kohdalla selvästi korkeampi kuin autoilijoiden kohdalla.
Kansantalouden ja oman terveytemme nimissä meidän kaikkien tulisi kannustaa ihmisiä liikkumaan
enemmän. On varmaa, että liikkuminen ulkona on turvallisempaa valoisammalla kuin pimeällä:
näemme esteet ja liukkaudet paremmin ja liikenne näkee meidät liikkujat paremmin.
Summa summarum:
Globaalin ilmastonlämpenemisen myötä Suomen syksy ja talviaika on pimeämpi puuttuvan lumen
vuoksi. Vapaa-aika ajoittuu iltaan ja iltapäiviin, ja me liikkujat sekä liikuttajat saamme tarvittavaa
apua ponnisteluissamme liikuntapommin ehkäisemiseksi valitsemalla kesäajan pysyväksi ajaksi.
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Tarkastettujen kannatusilmoitusten määrä

Väestörekisterikeskuksen tarkastettavaksi on toimitettu kannatusilmoituksia seuraa
vasti:
oikeusministeriön kansalaisaloite.fi -verkkopalvelussa kerättyjä sähköisiä kannatusil
moituksia 53 971 kappaletta
paperilomakkeella kerättyjä kannatusilmoituksia ei ole toimitettu tarkastettavaksi
Sähköisesti tietoverkossa kerätyt kannatusilmoitukset on tarkastettu kokonaisuudes
saan.
Päätös perusteluineen
Väestörekisterikeskus on kansalaisaloitelain (12/2012) 9 §:n mukaisesti tarkastanut kan
natusilmoitusten oikeellisuuden ja kelpoisuuden sekä vahvistaa hyväksyttyjen kanna
tusilmoitusten määräksi 53 971 ja hylättyjen kannatusilmoitusten määräksi o. Hyväksyt
tyjä kannatusilmoituksia on näin ollen vähintään perustuslaissa säädetty 50.000 ilmoi
tuksen määrä.
Edustajan tulee toimittaa kansalaisaloite ja tämä Väestörekisterikeskuksen päätös edus
kunnalle kansalaisaloitelain 11 §:n mukaisesti viimeistään vuoden kuluttua päätöksen
päivämäärästä, muutoin aloite raukeaa.
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Täsmällinen erittely hyväksytyistä ja hylätyistä kannatusilmoituksista hylkäysperustei
neen on tämän päätöksen liitteessä 2.
Kannatusilmoitusten julkisuudesta
Viranomaisten hallussa olevat kannatusilmoitukset tulevat kansalaisaloitelain 12 §:n 1
momentin mukaisesti julkisiksi, koska perustuslaissa säädetty kannatusilmoitusten vä
himmäismäärä on täyttynyt.
Kannatusilmoitusten hävittämisestä
Kansalaisaloitteen vireillepanijan ja edustajan on huolehdittava hallussaan tai käyttä
mänsä verkkopalvelun tuottajan hallussa olevien kannatusilmoitusten hävittämisestä
kansalaisaloitelain 12 §:n 2 momentin mukaisesti viimeistään kuuden kuukauden kulut
tua tämän päätöksen päivämäärästä.
Väestörekisterikeskus hävittää kansalaisaloitelain 12 §:n 3 momentin mukaisesti sille toi
mitetut kannatusilmoitukset viiden vuoden kuluttua tästä päätöksestä.
Muutoksenhaku
Tähän päätökseen voidaan kansalaisaloitelain (12/2012) 15 §:n mukaisesti valittamalla
hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Lisätiedot
Lisätietoja voi tarvittaessa tiedustella Väestörekisterikeskuksesta kansalaisaloiteasioi
den vastuuhenkilöltä: kehityspäällikkö Pauli Pekkanen, puh. 0295 535 282, sähkö
posti: pauli.pekkanen@vrk.fi.
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Selvitys kannatusilmoitusten tarkastamisen menettelystä
Pauli Pekkanen, Väestörekisterikeskus

Perustiedot kansalaisaloitteesta
Aloitteen nimi: Kesäaika pysyväksi ajaksi

Kannatusilmoitusten keruun aika (6 kk): 10.4.2019 - 3.6.2019
1. Kannatusilmoitusten luovutus ja pyyntö niiden lukumäärän vahvistamiseksi

Kansalaisaloitteen vireiliepanija toimitti 4.6.2019 Väestörekisterikeskukselle pyynnön
kannatusilmoitusten lukumäärän vahvistamiseksi.
Väestörekisterikeskus nouti kansalaisaloite.fi palvelussa kerätyt sähköiset kannatusilmoitukset
13.6.2019. Sähköisiä kannatusilmoituksia oli tässä palvelussa kerätty 53 971 kappaletta.
Paperilomakkeilla kerättyjä kannatusilmoituksia ei toimitettu.
2. Kannatusilmoitusten oikeellisuuden ja kelpoisuuden tarkastaminen

Sähköisten kannatusilmoitusten henkilötietotiedosto annettiin syötteeksi tietokoneohjelmalle, joka
tunnistaa kannatusilmoituksen allekirjoittajan / tekijän väestötietojärjestelmästä ja varmistaa
kunkin tunnistuneen henkilön osalta, että tämä on kannatusilmoituksensa allekirjoituspäivänä ollut
vähintään 18-vuotias, elossa oleva Suomen kansalainen.
Kannatusilmoitusten tarkastusajo väestötietojärjestelmässä suoritettiin 14.6.2019. Hyväksyttyjen
sähköisten kannatusilmoitusten lukumäärän voitiin todeta ylittävän lain edellyttämän 50.000
kappaleen vähimmäismäärän.
Ajon tulosten analysointi ja hyväksyttyjen kannatusilmoitusten lukumäärää koskevan päätöksen
valmistelu tehtiin 26.6.2019.
Tarkastuksen tulokset
Sähköiset kannatusilmoitukset
Hyväksyttyjä sähköisiä kannatusilmoituksia oli 53 971 kappaletta. Jokainen sähköisen
kannatusilmoituksen tehnyt henkilö voitiin ilmoituksella annetuilla tiedoilla tunnistaa
väestötietojärjestelmään rekisteröidyksi henkilöksi ja jokaisen henkilön todettiin olleen täysi
ikäinen Suomen kansalainen kannatusilmoituksen päivämäärällä.
Vahvistettava hyväksyttävien kannatusilmoitusten lukumäärä on täten 53 971 kappaletta.
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VALITUSOSOITUS
Valitusosoitus liitteeksi Väestörekisterikeskuksen kansalaisaloitetta koskevaan päätökseen
Väestörekisterikeskuksen päätökseen saa hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valituskirjelmä on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon 30 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Jos määräajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai,
valitusaika jatkuu seuraavaan arkipäivään.
Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on
sijaistiedoksianto, päätös katsotaan saaduksi tiedoksi, ellei muuta näytetä, kolmantena päivänä
sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.
Valituskirjelmän sisältö
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:
•

päätös, johon haetaan muutosta;

•

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi;

•

perusteet, joilla muutosta vaaditaan;

•

valittajan nimi ja kotikunta; ja

•

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa.

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä,
valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:
•

Väestörekisterikeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
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•

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu ja saatu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta; ja

•

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen
valittajan antama valtakirja.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmän voi toimittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon henkilökohtaisesti
tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Omalla vastuullaan valituskirjelmän voi lähettää
postitse, lähetin välityksellä tai telekopiona taikka sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen hallinto-oikeuden virka-ajan päättymistä.
Hallinto-oikeuden osoite

Postiosoite:
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 HÄMEENLINNA
Telekopio:
029 56 42269
Puhelin:
029 56 42200
Sähköposti:
hameenlinna.hao@oikeus.fi
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Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
Hämeenlinna

