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LAKIALOITE 6/2014 vp
Laki Suomen perustuslain 2 ja 53 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle
Perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle. Nykyinen edustuksellinen demokratia on kuitenkin puutteellinen, koska sen
kautta tehtävät päätökset eivät välttämättä toteudu kansan enemmistön tahdon mukaisina. Kansalaisille on annettava tosiasiallinen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon sitovien kansanäänestyksien kautta. Vain suora demokratia
on aitoa kansanvaltaa.
Kansalaisten mahdollisuus tehdä lakialoitteita kansalaisaloitteen muodossa on ollut oikeansuuntainen uudistus, mutta nykymuodossaan se
ei vielä lisää kansanvaltaa. Kansalaisaloitteen

vireillepanijalla tuleekin olla oikeus määritellä
aloitetta tehdessään, haluaako hän viedä sen sitovaan kansanäänestykseen vai eduskunnan päätettäväksi.
Lakiehdotuksen hyväksymisellä on muutosvaikutuksia myös muualle lainsäädäntöön. Laki
menettelystä neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä on uudistettava koskemaan myös sitovia
kansanäänestyksiä.
Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki
Suomen perustuslain 2 ja 53 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla,
muutetaan Suomen perustuslain 2 §:n 1 momentti ja 53 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisena kuin niistä
on 53 §:n 3 momentti laissa 1112/2011, seuraavasti:
2§

53 §

Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate

Kansanäänestys ja kansalaisaloite

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, joka
käyttää valtaansa sitovien kansanäänestysten
kautta sekä valtiopäiville kokoontuneen eduskunnan edustuksella.
— — — — — — — — — — — — — —

Kansanäänestyksen järjestämisestä päätetään
lailla, jossa on säädettävä äänestyksen ajankohdasta ja äänestäjille esitettävistä vaihtoehdoista.
— — — — — — — — — — — — — —




Versio 2.0
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Vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus
tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi ja
viedä se vireillepanijan valinnan mukaan joko

sitovaan kansanäänestykseen tai eduskunnan käsiteltäväksi sen mukaan kuin lailla säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
20 .
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