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Asia:
Helsingin kaupunginvaltuuston päätös § 395 koskien kuntalaisaloitetta kunnallisesta
kansanäänestyksestä Helsinki-Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä

VALITTAJA
Malmin lentoaseman ystävät ry
Helsinki-Malmin lentoasema
00700 Helsinki
info@malmiairport.fi

VALITUKSENALAINEN PÄÄTÖS
Helsingin kaupunginvaltuuston päätös § 395 koskien kuntalaisaloitetta
kunnallisesta kansanäänestyksestä Helsinki-Malmin lentokentän
säilyttämisestä ilmailukäytössä
SELVITYS TIEDOKSISAANNISTA
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 17.12.2021.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Valitusaika päättyy siten 24.1.2022.

SELVITYS VALITUSOIKEUDESTA
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Malmin lentoaseman ystävät ry on rekisteröity yhteisö, jonka kotipaikka
on Helsingin kaupunki. Yhdistys on kansanäänestysaloitteen kohteena
olevan alueen sijaintikunnan jäsen.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on Malmin lentokentän toiminnan
säilyttäminen nykyisellä paikallaan sekä lentokentän toiminnan
kehittäminen, edistäminen ja tukeminen. Yhdistyksen toiminnan
tarkoituksena on myös vaalia ja suojella Malmin alueen monimuotoista
luontoa ja rakennettujen kulttuurikohteiden ja -ympäristöjen ajallista
monimuotoisuutta, vaalia niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä sekä
edistää niiden kestävää hoitoa ja käyttöä.
Yhdistys on kerännyt aloitteen allekirjoitukset yhdessä yksityishenkilöiden
ja vapaaehtoisten kanssa ja saattanut asian vireille.

VAATIMUKSET
Malmin lentoaseman ystävät ry vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa
Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen lainvastaisena.
Päätös rikkoo perustuslain 2 §:n, 14 §:n ja 20 §:n säädöksiä.
Kaupunginvaltuusto on ylittänyt asiassa tarkoituksenmukaisuusharkintaan
liittyvän harkintavaltansa rajat. Valtuustolla ei ole toimivaltaa tehdä
tarkoituksenmukaisuusharkintaa perustuslaissa säädetyn vastaisesti.
Päätöksen yhteydessä on lisäksi tehty menettelyvirheet
kuulemisperiaatteen laiminlyönnin ja päätöksen perustelematta jättämisen
osalta.

PERUSTELUT
Perustuslaissa säädetyn vastaisuus
Perustuslain 2 §:n kansanvallan periaatteessa annetaan yksiöille oikeus
osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.
Perustuslain 14 §:ssä on annettu julkisen vallan tehtäväksi edistää yksilön
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa
häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.
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Perustuslain 20 §:ssä on asetettu jokaiselle vastuu luonnosta, sen
monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä sekä annettu
julkisen vallan tehtäväksi pyrkiä turvaamaan jokaiselle mahdollisuus
vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.
Kun huomioidaan
1. puolueiden ennen vaaleja antamat vaalilupaukset, puolueiden
periaateohjelmat ja se mitä kaupunkistrategiassa on sovittu liittyen
kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen ja
kansanäänestysten järjestämiseen
2. asian aikaisemmat käsittelyvaiheet,
voidaan perustellusti katsoa, ettei kunnanvaltuustolla ole ollut
mahdollisuutta suorittaa sellaista hyväksyttävää ja perustuslain 2 §:n
mukaisesti lakiin perustuvaa perustuslain 2 §:n, 14 §:n ja 20 §:n
säädöksistä poikkeavaa tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jolla aloite
kansanäänestyksen järjestämiseksi olisi voitu hylätä.
Helsingin kaupunkistrategiassa on sovittu, että avoin Helsinki viestii ja
toimii vuorovaikutteisesti. Helsinki vahvistaa osallisuutta ja
vuorovaikutteisuutta kaikessa kaupungin toiminnassa edistämällä
avointa toimintakulttuuria ja vuorovaikutteisia toimintatapoja. Kaupunki
kutsuu aktiivisesti kaupunkilaisia, yrityksiä ja yhteisöjä mukaan
osallistumaan ja vaikuttamaan kaupungin palveluihin, päätöksentekoon,
toimintaympäristöön, omaan asuinalueeseen ja huolehtii myös kaikkien
osallisuutta tukevista rakenteista. Kuntalain 38 § mukaan kunnan
toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti.
Yhtenä keskeisenä perusteena hylätä kansalaisten tekemä aloite, jolla he
ovat vaatineet kansanäänestyksen järjestämistä kansalaismielipiteen
kuulemiseksi tähänastisista päätöksistä, on käytetty argumenttia, että
juuri ne päätökset on jo tehty, joiden alistamista kansanäänestykselle
asukkaat nimenomaan ovat vaatineet. Aloitteen hylkääminen tähän
kehäpäätelmään vedoten ei ole asukkaiden kuulemisen osalta ainoastaan
kaupunkistrategiaan kirjattujen linjausten vastainen, vaan se on myös
räikeässä ristiriidassa kaikkien kansanvallan perusperiaatteiden kanssa.
Mikäli tämän kaltainen peruste estää kansanäänestys hyväksytään,
luodaan sillä ennakkotapaus, joka käytännössä mitätöi koko
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kuntalaisaloitteille pohjautuvia kansanäänestyksiä koskevan
lainsäädännön.
Tuomioistuimen on perustuslain 106 §:n mukaan annettava etusija
perustuslain säännökselle, jos lain säännöksen soveltaminen olisi sen
käsiteltävänä olevassa asiassa ilmeisessä ristiriidassa perustuslain
kanssa. Tuomioistuinten asiana on viime kädessä, antamalla
perustuslaille etusija, huolehtia siitä, ettei ratkaisun lopputulos ole
tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa yksittäisessä oikeustapauksessa
ja siinä soveltamistilanteessa ilmeisesti perustuslain vastainen.

TARKEMMAT PERUSTELUT
Päätöksen esittelijä on perustellut asian hylkäämistä sillä seikalla, että
neuvoa-antava kansanäänestys olisi käytettävissä vain ennakollisesti
ennen kunnan päätöksentekoa. Esittelijä on todennut, että neuvoa-antava
kunnallinen kansanäänestys on tarkoitettu valtuustossa tehtävien
päätösten tueksi ennakollisesti, ei jälkikäteen.
Esittelijän esittelemä ei ole riidatonta, sillä esitetyt tulkinnat ja väitteet lain
tarkoituksesta eivät perustu lain säädökseen. Julkisen vallan päätösten
on perustuttava vain lakiin.
Asiassa on riidatonta se tosiseikka, että Malmin lentokentän asiaa on
käsitelty useasti aiemmin. Asiassa on myös riidatonta se, että Helsingin
kaupunginvaltuusto on käsitellyt asiaa useaan otteeseen.
Asiassa jää kuitenkin riidanalaiseksi se, voidaanko asiassa, joka on
herättänyt näin laajaa kansalaisaktiivisuutta ja joka on siten selkeästi
kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien osalta keskeinen, suorittaa
avoimesti perustuslain vastaista tarkoituksenmukaisuusharkintaa.
Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua
vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Perustuslain
mukainen lähtökohta on, että kansalaisilla on oikeus vaikuttaa itseään
koskeviin asioihin, ja että julkisen vallan tulee edistää kansalaisten
vaikutusmahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristöään koskevaan
päätöksentekoon.
Vaikka kuntalaki jättääkin valtuustolle vapauden päättää
kansanäänestyksen järjestämisestä, tulee kynnys perustuslain linjausten
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kanssa ristiriitaisen päätöksen hyväksymiselle asettaa korkealle. Tämän
kuntalaisaloitteen hylkäämisen yhteydessä ei ole esitetty sellaista
hyväksyttäviä perusteita, jotka voitaisiin perustaa lakiin. Kuntalain
valtuustolle suoma poliittinen vapaus ei oikeuta valtuustoa tekemään
perustuslaissa säädetyn vastaista päätöstä.
Tarkoituksenmukaisuusharkinnan osalta asiassa on keskeistä se, että
1. Asiassa ei ole järjestetty neuvoa-antavaa kansanäänestystä
ennen hankkeeseen ryhtymistä kunnan esittämällä tavalla.
2. Kansanäänestystä on esitetty jo kahdesti aiemmin
valtuustoaloitteilla. Nämä aloitteet on hylätty mm. sillä perusteella,
että aloitteen tulisi tulla kansalta, ei valtuustolta. Nimenomaan
tästä syystä on ryhdytty keräämään kuntalain 25 §:n mukaista
kansanäänestysaloitetta.
3. Asia on ollut erittäin riitainen pitkän ajan kuluessa. Riita on ollut
lähtökohtaisesti kansalaisten ja edustuksellisten demokratian
(etenkin puolueiden johdon) välinen.
4. Aloite on Suomen suurimman kunnan toistaiseksi suurimman
kannatuksen kerännyt kansanäänestysaloite, johon kohdistuu
julkinen kiinnostus ja jolla on kulttuurihistoriallinen merkitys niin
valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. Asian käsittelyllä on siten
laaja ennakkotapausluonteinen merkitys kuntalain säädöksen
tulevan soveltamisen kannalta.
Tämän aloitteen merkitystä havainnollistaa se, että sen yhteydessä on
kerätty Oikeusministeriön kuntalaisaloite.fi-palvelun mukaan 92,9%
kaikkien Helsingin kaupungille jätettyjen kansanäänestysaloitteiden
yhteenlasketusta kannattajamäärästä.
Valtuuston hyväksymässä kaupunginhallituksen päätöksessä sanotaan,
että ”kansanäänestyksen järjestäminen pienestä asiasta ei tule
käytännössä kysymykseen”, mutta toisaalta sanotaan, että ”valtuusto
päättää merkittävistä, periaatteellisista ja taloudellisesti laajakantoisista
asioista”. Vaikuttaa siis siltä, että kaupunginhallitus pitää
kansanäänestyksiä soveltumattomiksi minkään suuruusluokan asioihin.
Valtuuston hyväksymä kaupunginhallituksen päätös sisältää myös
epämääräisiä ja totuudenvastaisia väitteitä lentotoiminnan melun ja
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ilmailun aiheuttamien riskien estevaikutuksesta alueen kehittämiselle.
Tosiasiassa ovat asukkaat kaupungin tekemissä asukaskyselyissä
kuitenkin toistuvasti nimenneet toimivan Malmin lentokentän yhdeksi
Helsingin hiljaisista alueista, eikä kentän toiminnasta ole sota-aikaa
lukuunottamatta aiheutunut vahinkoja ulkopuolisille. Näitä päätöksen
perusteena esitettyjä väitteitä ei siis voi pitää totuudenmukaisina.
Kaupunginhallituksen päätösehdotus viittaa Valtakunnallisiin
alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT), mutta ei kuitenkaan mainitse, että
Malmin kentän sulkeminen olisi selkeässä ristiriidassa useimpien VAT:n
tavoitteiden kanssa, kuten myös lukuisten kaupunkistrategian tavoitteiden
kanssa, mistä päätösehdotus vaikenee yhtä lailla. Päätösehdotuksessa
viitataan myös 22.9.2021 voimaan tulleeseen Helsingin hallintosääntöön,
jossa kansanäänestyksiä ei kuitenkaan mainita sanallakaan.
Kaupunginhallituksen päätösehdotus toteaa aivan oikein, että valtaosa
tähänastisista kunnallisista kansanäänestyksistä on koskenut
kuntaliitoksia. Päätösehdotus kuitenkin vaikenee siitä, että nämä
kansanäänestykset on järjestetty kuntien omasta aloitteesta – ei
asukkaiden tekemän kuntalaisaloitteen pohjalta. Kuntaliitosten
käyttäminen tyypillisenä kansanäänestyksen aiheena koskee siis aivan eri
asiaa ja on siten täysin merkityksetön seikka arvioitaessa suhtautumista
nimenomaan kuntalaisaloitteella vaadittuihin kansanäänestyksiin.
Koko päätösehdotuksen kunnallista neuvoa-antavaa kansanäänestystä
koskevia säännöksiä käsittelevä kappale käsittelee kansanäänestyksiä,
jotka kunta voi järjestää, mutta ei käsittele lainkaan kuntalaisaloitteella
järjestettäväksi vaadittuja kansanäänestyksiä, vaikka kyse on juuri
sellaisesta tehtävästä päätöksestä.
Mikäli näin merkittävän kannatuksen saanut kuntalaisaloite hylätään
edellä kuvatun kaltaisin heikoin perustein ja siten hyväksytään
perustuslain julkiselle vallalle asettamat velvoitteet ohittava ratkaisu,
luodaan kansalaisdemokratian arvot ja perusteet vakavasti
kyseenalaistava ennakkotapaus, joka käytännössä mitätöi kuntalain ja
perustuslain asukkaille suomat mahdollisuudet vaikuttaa
päätöksentekoon.
Vaadittavan kannatuksen selkeä ylittäminen osoittaa yksiselitteisesti, että
äänestyksen järjestäminen olisi oleellista kuntalaisten perustuslain 2 §:n,
14 §:n ja 20 §:n takaamien vaikutusmahdollisuuksien ja jokaisen
velvollisuudeksi asetetun vastuunkannon turvaamiseksi.
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ÄÄNESTYKSEN HINTA VS. HANKKEEN TALOUDELLINEN ARVO
Esittelijä on verrannut äänestyksen kustannuksia kuntavaalien
kustannuksiin. Esittelijä on esittänyt kuntavaalien hinnaksi 3,5 miljoonaa.
Kun huomioidaan, että on kyseessä yli 300 hehtaarin aluetta koskeva
äänestysaloite, jonka arvoksi on laskettu poliittisessa yhteydessä yli 1000
miljoonaa euroa eli yli 20% kunnan vuosibudjetista, voidaan äänestyksen
ennakoitu kustannus 0,35% katsoa asiassa merkityksettömäksi.
Äänestyksen kustannuksen merkitys on Helsingin talousarvion
loppusummaan 4,8 miljardiin euroon nähden alle 0,1%, eli äänestyksen
hinta on myös sillä tapaa merkityksetön.
Malmin lentoaseman rakentamishankkeen kokonaishinnan korkea osuus
kunnan vuosittaisesta talousarviosta korostaa osaltaan sitä, miksi
äänestys olisi tullut järjestää perustuslain säädökset huomioiden. Kun
huomioidaan, että hankkeen kokonaiskustannus on yli 20% kaupungin
vuosibudjetista, äänestyksen järjestäminen olisi edistänyt perustuslain 2
§:ssä, 14 §:ssä ja 20 §:ssä edistettäväksi asetettua kansanvaltaa,
osallistumisoikeutta ja vaikuttamismahdollisuutta parhaalla mahdollisella
tavalla.
Esittelijän esittämä ja valtuuston hyväksymä, kansalaisten
osallistumisoikeutta rajoittava ja edustuksellisen demokratian aiempia
päätöksiä suojeleva näkemys ei toteuta perustuslain edellyttämää hyvää
hallintoa.

MENETTELYVIRHE: KUULEMISPERIAATE
Kuulemisperiaate on omaksuttu EU-oikeuteen EU-tuomioistuimen
oikeuskäytännön kautta. Kuulemisperiaate edellyttää sitä, että
asianosainen saa hallinnollisen menettelyn kuluessa ilmaista
asianmukaisesti näkemyksensä esiin tuotujen tosiseikkojen ja
olosuhteiden paikkansapitävyydestä ja merkityksestä sekä niistä
asiakirjoista, jotka liittyvät hänen asiansa käsittelemiseen tai ovat sen
perustana.
Asiassa on ilmeistä, ettei aloitteen vireille saattajia ole kuultu ennen
päätöksen tekemistä. Lisäksi asiassa on ilmeistä, että muut kuin aloitteen

MALMIN LENTOASEMAN YSTÄVÄT RY

5.1.2022

8(9)

allekirjoittaneet kunnan jäsenet on jätetty kuulematta sekä varsinaisen
asian että asiaan liittyvien päätöksen perusteluiden osalta. Perustuslain
säädökset huomioiden kansanäänestysaloitetta ei voi ilman
asianmukaista ja hyväksyttävää perustetta hylätä, kun kansalaisille on
kuntalaissa nimenomaisesti annettu tällainen mahdollisuus tulla kuulluksi.
Asiassa on riidatonta, että kyseessä olevan kuulemismenettelyn
käynnistämiseen tarvittava vähintään 4% kannatus on saavutettu.

MENETTELYVIRHE: PERUSTELUVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI
Tavoiteltu päämäärä kansanäänestysaloitteessa on perustuslailla turvatun
kunnan asukkaiden ja muiden henkilöiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistaminen sekä jokaisen
velvollisuudeksi asetetun luontoa, ympäristöä ja kulttuuriperintöä
koskevan vastuunkannon mahdollistaminen käytännössä.
Kun huomioidaan, että päätöksessä esitetyt perustelut ovat keskeisiltä
osin puutteelliset ja että esittelijän esittämä osoittaa tehdyn päätöksen
olevan selkeässä ristiriidassa perustuslaissa säädetyn kanssa, on
ilmeistä, ettei päätöstä ole voitu jättää perustelematta. Tällainen
ristiriitatilanne ei mahdollista päätöksen perustelematta jättämistä.
Hallintolain 45 §n mukaan päätös voidaan jättää perustelematta vain jos
1) tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttää päätöksen välitöntä
antamista;
2) päätös koskee hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän taikka
kunnallisen monijäsenisen toimielimen toimittamaa vaalia;
3) päätös koskee vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista tai
sellaisen edun myöntämistä, joka perustuu hakijan
ominaisuuksien arviointiin;
4) päätöksellä hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista
asianosaista eikä muilla ole oikeutta hakea päätökseen muutosta;
taikka
5) perusteleminen on muusta erityisestä syystä ilmeisen tarpeetonta.
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On ilmeistä, ettei nyt käsiteltävässä asiassa ole kyse mistään näistä
hallintolain 45 §:n 2 momentin tilanteista. Päätöksen perusteluvelvollisuus
on keskeinen oikeusturvan tae, kun huomioidaan, että asiasta on
säädetty muutoksenhakumahdollisuus.
Oikeuskirjallisuudessa (Mirjami Paso, Petri Saukko, Veijo Tarukannel ja
Matti Tolvanen; Hallintolainkäyttö, 2015, s. 212-213) on myös todettu, että
perustelut ovat muodollisesti asianmukaiset, jos ne ovat kattavat,
aukottomat ja ristiriidattomat ja että perustelemisvelvollisuus on
perusedellytys legitiimille lainkäyttöjärjestelmälle. Nyt käsiteltävässä
päätöksessä tämä ei toteudu.

Helsingissä 5.1.2022,
Malmin lentoaseman ystävät ry
Liitteet
Helsingin kaupunginvaltuuston päätös 8.12.2021

