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oi keusm i nisteridn asettama pa rla mentaa ri n en tydryh mii ehdottaa vaa I i-
lain muuttamista siten, ettd kunnallisvaalit siirretiiin lokakuun neljEn-
nestii sunnuntaista huhtiku u n kolmanteen sunnuntaihi n. Kunnallisvaali-
en vaalipdivi olisi sarna kuin nykyisin eduskuntavaalien vaalipbivi.

Ty0ryhmii ehdottaa myds, etti neuvoa-antavien kunnallisten kansan6d-
nestysten jiirjestiiminen sallitaan kunnallisvaalien yhteydessfr, Nykyisin
ku nna I I isten kansa niinestysten jd rjestii m i nen vaal ien yhteydessd on
kielletty.

La usu ntopyyntb kokona isu udessaa n on esityslistan I i itteen i.

Ehdotus (kunnanjohtaja) :

Myrskyl6n kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Ku n na I lisvaa I i ka uden erotta m i nen kalenterivuosijaosta ei ole jii rkevi
toimenpide. Vaalikauden muuttuessa syntyy aina katkos vaikutusmah-
dollisuuksiin. Ehdotettu jiirjestely ei asiaa paranna. Ehdotettu jiirjestely
hbmEftiiii vastuukysymyksid ainakin vaalivuoden osalta. vanhat toimie-
limet kSynnistiviit vaalivuoden toiminnan ja talouden toteuttamisen,
mutta uudet toimielimet toteuttavat loppuvuoden toiminnan ja joutuvat
vastuuseen myos alkuvuoden tapahtumista kunnallishallinnossa. Vastui-
den vaihtuminen kesken vuoden houkuttelee vanhoja toimielimiEi teke-
md6n ja toteuttamaan vaalibudjetteja nykyistd enemrniin. Avoin kysy-
mys on/ miten vaalivuotta edeltdvSn vuoden tilinp6Etoksen kisittely pi-
tiiii jbrjestbii.

Huhtikuu ei ole hyvd vaalikuukausi. Huhtikuuhun ajoittuu usein pidsidi-
nen. Vuoden 2017 kunnallisvaalien ajankohdaksi on tulossa piiEisidis-
sunnuntai. vaalilainsidddnnon mukaan ennakko5inestystii ei voida jiir-
jestii5 pSSsi5issunnuntaina, mutta uuden ehdotr-rksen mukaan vaalil kyl-
lii. Tiistd ajattelusta puuttuu johdonmukaisuus, Kun vaalit ovat huhti-
kuussa, p66siSisen aika vaikeuttaa useina vuosina sekii ennakkoEbnes-
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tyksen eta varsinaisen vaalipiiviin iiiinestyksen kiiytdnntin jiirjestelyjii

ja nostaa myos kustannuksia.

Aikanaan oti jo virhe siiftee eduskuntavaalit maaliskuusta huhtikuuhun'

Silloin siirtoa perusteltiin mm. silla, etti ehdokkailla on mukavampi

timpan:oiaa toreilla kev6taikaan. Tiillaisilla mukavuusteku6illa ei pitaisi

perusteila tdrkeS n lainsiiadin ntin muutoksia.

Myrskyliin kunnanhallituksen mielestd vaalilainsiSddntocin voidaan sis6l-

Iyttaa matroollisuus iiirjestiit kunnallisvaalit ia kunnallinen kansan66nes-

tys yhdessd.

Piiiitbs:

Hyviksyttiin.

Lisatietoja: Jouko Asuja, puh. 510 8530, iouko.asuja@myrskyla.fi

Tiiytint6<inPano:
lausunto oikeusmi nisteri6lle

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkistetusta p6yEkidasta
Po/tiikirian voi vira I lisesti todistaa oikeaksi : p6ytiikirjanpitaja,

puieeniofrta;a ja keskusarkistonhoitaja' (KunfaL 50 $,

Hallintosaanm 19 5)
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kansalaisten osallistu misoikeudet

Vastausaika PiidttYY: 29.8.201 4

Lausuntopyyn niin taustatiedot

Johdanto

oikeusministericin vaalien ajankohtia ja kansataisten

osa ltistu misoi keuksia setvi ttdvd partamentaa ri nen tytiryh mli pyytdii

lausuntoja mietintciiinsii ensisijaisesti tiimiin pitottivaiheessa otevan

tausuntopatvetu.fi -patvetun kautta. Tarkoituksena on saada

kliyttcikokemuksia patvetun jatkokehittamista varten'

Vaatien ajankohtia j a kansal,aisten osattistumisoikeuksia setvittlivdn,

oikeusministericin uiettaman partamentaarisen tyciryhmlin tycin taustatta

on ns. puotuesihteeritoimikunnan lokakuussa 201 3 tekemdt esitykset.

Tyiiryhmiin tehtlivdnii on ottut setvittdd niiiden ehdotusten toteuttamista
ja vatmistetta mahdottiset lakiehdotukset.

Aikataulu

Lausuntoa pyydetdin 29 .8.201 4 mennessii ensisijaisesti t6mdn patvelun

kautta tai siihkijpostitse oikeusministerio@om.fi tai postitse

osoitteeseen oikeusministerici, PL 25, 00023 vattioneuvosto.

Vastuuvalmistelijan yhteystiedot:

Heini Huotarinen, ytitarkastaja, oikeusministerici, s?ihkciposti muotoa

etunimi.sukunimi@om.fi, puh. 02951 50127 '

Vuositomalla 29.7 .201 4 asti.

Linkit

http: / /www.oikeusministerio.fi /filindex/jutkaisut/jutkaisuarkistoll402
296340899. htmt - Tyciryhmdn mietintci
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Lausuntokohtia: 3

LAUSUNTOPYYNTO

oikeusministeridn asettama parlamentaarinen tyiiryhmii ehdottaa

vaati tai n muuttamlsta siten, ettii kun nattisvaatit siirretlilin lokakuun

netjHnnestdsunnuntaistahuhtikuunkotmanteensunnuntaihin.
Kunnattisvaatien vaatipliivd otisi sama kuin nykyisin eduskuntavaatien

vaatipdivii. Huhtikuun kotmannesta sunnuntaista muodostuisi niiin yteinen

vaatipliivd. Xunnutiirvaatit ja eduskuntavaatit vuorottelisivat kahden

vuoden vlitein 
"it 

i tys" sitln otisi samanaikaisesti jlirjestettiivistli

vaateista.

Kunnallisvaalienaikaistaminenkeviiiittemerkitsisikiytdnniissiisitii,ettii
uusivaltuustopddsisipdiitt2imddnjoseuraavanluolentalousarviostaja
kunnallisverosta.Niiinvaatientulosheijastuisiaikaisempaa
vatittiimiimmin kunnan toimintaan, ja uuden vattuuston

vaikutusmahdottisuudet paranisivat. pyrkimyksenii myiis on, ettd

kunnattisvaalien siirto keviiitte 1a huhiikuun kotmas sunnuntai yteisenii

viati palvan ii ti sdisivit ddnestysakti ivisuutta. vaatej a koskeva n

tutkimustiedon perusteetta on tosin vaikea ennakoida, miten vaatipiiiviin

siirto vaikuttaa iilinestysaktiivisuuteen'

Tyiiryhmti ehdottaa, ettii kunnattisvaatit jhrjestettliisiin ensimmiiisen

kerran huhtikuussa vuonna 2017. Vuoden 2016 slidnniinmukaiset

kunnattisvaatit iilrtyisiviit vuoden 2017 huhtikuuhun, ja nykyisten' vuoden

201 6 topussa toimi[autensa piiiittiivien vattuustojen toimikautta

jatkettaisiin vuoden 2017 toukokuun loppuun'

Mitii mieltH olette tyiiryh miin ku n nallisvaalien sii rtHmista koskevista

ehdotuksista?
o 

Tyciryhmii ehdottaa, ettd neuvoa-antavien kunnattisten kansaniidnestysten

jdrjestaminen sattitaan kunnattisvaatien yhteydessd' Nykyisin kunnattisten

kansandanestysten jZirjest?iminen vaatien yhteydessd on kiettetty'

Tyiiryhmlin n?ifemyisen mukaan kunnattisia kansandiinestyksiii ei ote

perustettua laries[iiii muiden, v.attiottisten vaatien yhteydessa, sittii

vaaliteem..o,.ttiittiiinkeskeniiiinhyvinerilaiset.Vastaavastivattiottisia
kansandiinestyksiii voidaan nykyisin toimittaa vain vattiol'tisten vaatien

yhteydessa tai ei1<s""n. lanlslyksen toimittamista koskevat hattinnottiset

menettel,yt ovat myiis yksinkertaisemmat kunnattisvaatien yhteydessd'

Tyiiryhmd toteaa tisarsi, ettd erikseen vatmistettavana oteva

nuttiaan"rtyksen kiiytttitin otto hetpottan ee kun na lti sten

kansaniiin"rtyrt"n jirjestdmistd. Nettiddnestysmahdottisuus muuttaa

merkittiivdsti kansaniiiinestysten jiirjestiimistfl, ja taman vuoksi tyiiryhmii
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katsoo,ettiitarpeettisettainsiddhnndnmuutoksetonperusteltua
vatmistetta aikanaan yhtendisesti'

MitHhaluattelausuatyisryhmtinkunnallisvaalienjakunnallisen
kansanHenestyksen jlirj est5misestH yhdessii?

Tyiiryhmdkdsittetiedettlimainittujenteemojentisliksimuunmuassa
pi"rio"ntinvaatin ajankohtaa, kansataisatoitteen tekemisen

ikdrajan atentamisia r s vuoteen sekd samana keviiiinii jlirjestettiivien

eduskunta-jaeu,oparlamenttivaatienaikataututusta.Arviointi
kansataisaloitteen toimivuudesta ja mahdottisesta ikarajan muuttamisesta

ontydryhmhnmukaantehtdvissdvasta,kunmenettetystSronsaatu
enemmhn kokemuksia.

suomen pitkdn aikavitin tavoitteeksi tutisi asettaa europartamenttivaatien

aikaistaminensamaanajankohtaankuineduskuntavaatitja
kunnattisvaatit.

Tyoryhmii ei esitii niiihin teemoihin tiittyen tdssii vaiheessa takimuutoksia'

MitH halu atte lausua tyiiryh mlin mieti n niistli?


