
Vaalien ajankohdat ja kansalaisten 
osallistumisoikeudet

Deadline for answering was: 29.8.2014

Lausuntopyyntö on suljettu eikä siihen voi enää antaa lausuntoja

Johdanto 

Johdanto

Oikeusministeriön vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvittävä 
parlamentaarinen työryhmä pyytää lausuntoja mietintöönsä  ensisijaisesti tämän 
pilottivaiheessa olevan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta.Tarkoituksena on saada 
käyttökokemuksia palvelun jatkokehittämistä varten.

Vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvittävän, oikeusministeriön 
asettaman parlamentaarisen työryhmän työn taustalla on ns. puoluesihteeritoimikunnan 
lokakuussa 2013 tekemät esitykset. Työryhmän tehtävänä on ollut selvittää näiden 
ehdotusten toteuttamista ja valmistella mahdolliset lakiehdotukset. 

Jakelu 

Jakelu:

Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta Lausunto annettu: 27.8.2014  
Auran kunta    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunnan lämpölaitos    
Forssan kaupunki    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    



Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin kaupunki    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Honkajoen kunta    
Huittisten kaupunki Lausunto annettu: 25.8.2014  
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenkosken kunta    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki Lausunto annettu: 28.8.2014  
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta Lausunto annettu: 25.8.2014  
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Inkoon kunta    
Isojoen kunta    
Isonkyrön kunta    
Itsenäisyyspuolue    
Jalasjärven kunta    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juuan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki Lausunto annettu: 22.8.2014  
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaarinan kaupunki Lausunto annettu: 25.8.2014  
Kaavin kunta    
Kajaanin kaupunki    



Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansallinen Kokoomus Lausunto annettu: 27.8.2014  
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki Lausunto annettu: 29.8.2014  
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemiönsaaren kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Kommunistinen Työväenpuolue    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsnäsin kunta    
Kosken Tl kunta    
Kotkan Kaupunki    
Kouvolan kaupunki Lausunto annettu: 27.8.2014  
Kristiinankaupunki    
Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuntaliitto    



Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Köyhien Asialla    
Köyliön kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapinjärven kunta    
Lapinlahden kunta Lausunto annettu: 28.8.2014  
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Laukaan kunta    
Lavian kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta Lausunto annettu: 19.8.2014  
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Loviisan kaupunki    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Luodon kunta    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Maalahden kunta    
Maaningan kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki Lausunto annettu: 26.8.2014  
Muhoksen kunta    
Multian kunta    



Muonion kunta    
Mustasaaren kunta    
Muuramen kunta    
Muutos 2011 Lausunto annettu: 8.7.2014  
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nastolan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta Lausunto annettu: 29.8.2014  
Närpiön kaupunki    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki Lausunto annettu: 29.8.2014  
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Outokummun kaupunki    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Paltamon kunta Lausunto annettu: 19.8.2014  
Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki Lausunto annettu: 26.8.2014  
Pedersören kunta    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta Lausunto annettu: 27.8.2014  
Perussuomalaiset    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta Lausunto annettu: 27.8.2014  
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Piraattipuolue    
Pirkkalan kunta    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    



Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta Lausunto annettu: 11.8.2014  
Pudasjärven kaupunki Lausunto annettu: 21.8.2014  
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki Lausunto annettu: 28.8.2014  
Raaseporin kaupunki    
Raision kaupunki    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Sastamalan kaupunki    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    



Sinivalkoinen Rintama    
Sipoon kunta    
Siuntion kunta    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen Keskusta Lausunto annettu: 28.8.2014  
Suomen Kommunistinen Puolue    
Suomen Kristillisdemokraatit Lausunto annettu: 22.8.2014  
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue    
Suomen Työväenpuolue STP    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska folkpartiet i Finland    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta Lausunto annettu: 26.8.2014  
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tarvasjoen kunta    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki Lausunto annettu: 20.8.2014  
Turun kaupunki    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Ulvilan kaupunki    
UM    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlepyyn kaupunki    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uuraisten kunta    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki    



Valkeakosken kaupunki    
Valtimon kunta    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varkauden kaupunki    
Vasemmistoliitto    
Vehmaan kunta Lausunto annettu: 19.8.2014  
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta Lausunto annettu: 25.8.2014  
Vihreä liitto    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Väestörekisterikeskus    
Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    

Aikataulu, Vastuuvalmistelijan yhteystiedot: 

Aikataulu

Lausuntoa pyydetään 29.8.2014 mennessä ensisijaisesti tämän palvelun kautta tai 
sähköpostitse  oikeusministerio@om.fi tai postitse osoitteeseen Oikeusministeriö, PL 25, 
00023 Valtioneuvosto. 

Vastuuvalmistelijan yhteystiedot:

Heini Huotarinen, ylitarkastaja, oikeusministeriö, sähköposti muotoa 
etunimi.sukunimi@om.fi, puh. 02951 50127.
Vuosilomalla 29.7.2014 asti. 

Asiasanat, Linkit 

Asiasanat

Vaalit

Osallistuminen

Linkit



Lausunnonantoaika on päättynyt ja lausunto on suljettu 19.09.2014

Lausunnonantajien lausunnot (69)

Lausunnonantajia: 69

Vihreä liitto rp. Vihreä liitto rp. 29.8.2014

Vihreä liitto rp kannattaa kunnallisvaalien siirtämistä lokakuusta huhtikuulle esitetyllä tavalla. 
Keväällä valittava uusi valtuusto pääsisi osallistumaan heti seuraavaa vuotta koskeviin keskeisiin 
päätöksiin eli seuraavan vuoden budjetin valmisteluun. On erittäin perusteltua, että 
eduskuntavaalien ja kunnallisvaalien ajankohta määräytyy samalla tavoin: huhtikuun kolmannelle 
sunnuntaille. Tällöin eduskunta- ja kunnallisvaalit olisivat säännöllisesti tasan kahden vuoden 
välein toisistaan huhtikuussa, kunnallisvaalit täsmälleen eduskunnan vaalikauden puolivälissä.  

Kirkkonummen kunta CHRISTOFFER 
JOAKIM MASAR 

29.8.2014

Ehdottomasti kannatettava asia. Uusi aikataulu tuo selkeän säännöllisyyden vaaleihin, joka voi 
auttaa äänestysvilkkauden parantamisessa. Hyvä asia on, että uusi valtuusto pääsee pian vaalien 
jälkeen päättämään talousarvion- ja –suunnitelman sekä kuntastrategian muodossa kunnan 
toiminnan ja talouden lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteista, eikä ole valtuustokauden 
ensimmäisenä vuonna yhtä riippuvainen edellisen valtuuston päätöksistä. Aikataulu voi myös 
mahdollistaa sen, ettei tule joutokäyntiä uusien lautakuntien käynnistyksestä parhaimpaan 
työaikaan, koska valinnat voidaan lautakuntien jäsenistä voidaan tehdä lautakuntien kesätauolla. 
 

Oriveden kaupunki 29.8.2014

Oriveden kaupungin lausunto: 
Muutosta on perusteltu äänestysaktiivisuuden lisääntymisellä sekä uuden valtuuston 
vaikutusmahdollisuudella seuraavan vuoden talousarvion laadintaan. Käytännössä muutoksen 
perusteleminen uuden valtuuston talousarviovalmisteluun osallistumisella ei ole täysin 
yksiselitteinen koska talousarviovalmistelu alkaa jo aiemmin kevään aikana ja kesän aikana 
valmistelu on jo käynnissä ja toisaalta uuden valtuuston on varsin hankala ottaa heti haltuun 
kunnan taloustilanne. Voi ajatella myös niin, että uuden valtuuston on järkevämpi lähteä 
toimimaan siten, että ”vanha valtuusto” on tehnyt talousarvion, jota uusi valtuusto lähtee 
toteuttamaan. 

Mikäli kuntavaalien ajankohta siirretään kevääksi, tulee huomioida pääsiäisen sijoittuminen eri 
vuosina eri ajankohtaan, jotta äänestysaktiivisuus juhlapyhien vuoksi ei kärsi. 

Kuntalain tulisi mahdollistaa sähköisen äänestämisen käyttöön ottamisen, josta mahdollisesti 
erik-seen säädettäisiin vaalilainsäädännössä. 
 

http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1402296340899.html - 
Työryhmän mietintö

LAUSUNTOPYYNTÖ

Mitä mieltä olette työryhmän kunnallisvaalien siirtämistä koskevista ehdotuksista?



 

MIKKO POLVENLAHTI 29.8.2014

Ulvilan kaupunginhallitus kannattaa työryhmän ehdotusta. 

Nurmijärven kunta 29.8.2014

Nurmijärven kunta pitää vaalien ja valtuustokauden alkamisen väliin jäävää aikaa liian lyhyenä. 
Vaalien jälkeen käytäville ryhmien välisille neuvotteluille on varattava riittävästi aikaa. Lisäksi 
kunnat valitsevat edustajia myös seudullisiin elimiin, jolloin neuvotteluihin osallistuu myös 
puolueiden piirijärjestöjen edustajia. Neuvottelujen lisäksi riittävästi aikaa tarvitaan myös 
muihin käytännön toimenpiteisiin.  Vaalikauden alun myöhentäminen on haasteellista 
lomakauden johdosta eikä valtuustoja ole yleensä ollut tapana kutsua kokouksiin heinäkuussa. 
Tästä syystä paras vaihtoehto olisi vaalien aikaistaminen maaliskuun alkupuolelle.  

Sastamalan kaupunki KATJA ARVE-
SALONEN 

29.8.2014

Sastamalan kaupunginhallitus 25.8.2014  

Työryhmän ehdotukset kunnallisvaalien siirtämisestä sekä kunnallisvaalien ja kunnallisen 
kansanäänestyksen järjestämisestä yhdessä ovat hyviä ja kannatettavia eikä työryhmän 
mietintöön ole huomauttamista. 
 

Kauniaisten kaupunki 29.8.2014

Vaalien ja valtuustokauden alkamisen välinen aika tulisi huomattavasti lyhenemään.  Uuden 
valtuustokauden toiminnan käynnistäminen, eli poliittinen valmistelu, neuvottelut 
luottamushenkilöpaikkojen jakamiseksi ja toimielinten asianmukaiset valintapäätökset ym. 
vaalien jälkeiset käytännön tehtävät uuden valtuustokauden käynnistämiseksi (täytäntöönpanot, 
uusien luottamushenkilöiden yhteystietojen kokoaminen, käyttöoikeuksien perustaminen, 
perehdytyskoulutukset ym.) osuvat erittäin hankalaan ajankohtaan kesällä, jos uusi toimikausi 
alkaa heti vaalien jälkeen kesäkuun alusta. Uusi valtuusto joutuisi myös ensi töikseen 
hyväksymään edellisen vuoden tilinpäätöksen. Lisäksi on huomioitava, että kuntavaalien 
toimittaminen huhtikuussa käytännössä tarkoittaa ainakin vaalien valmisteluiden ja usein myös 
äänestysajankohdan osuminen pääsiäisen yhteyteen. Paitsi että tämä vaikeuttaisi toimintaa 
muutenkin runsaasti valmistelua vaativissa kuntavaaleissa, se saattaisi myös vaikuttaa 
kielteisesti äänestysaktiivisuuteen. Lopuksi todettakoon, että mahdollisten uusintavaalien 
vaikutusta valtuuston toimikauden pituuteen ja alkamiskuukauteen ei ole laissa huomioitu.   

Kauniainen pitää valtuuston toimikauden alkamista kalenterivuoden alusta nykylainsäädännön 
mukaisesti huomattavasti selkeämpänä vaihtoehtona. Nykyjärjestelmässä talousarviovuosi ja 
siihen kohdistuvat poliittiset vastuut ovat selkeitä. Strategisena päätöksentekoelimenä 
valtuuston toiminnan aikajänteen ja perspektiivin tulee olla huomattavasti pitkäjänteisempi kuin 
fokusointi valtuustokauden ensimmäiseen vuoteen. Uuden valtuuston on tarkoituksenmukaista 
paneutua rauhassa mm. toimintaympäristössä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin ja kaupungin 
strategiaan ja vahvistaa ajallaan talousarvio ja taloussuunnitelma. Pelkkä talousarvion 
hyväksyminen ei ole riittävä peruste aikaistaa toimikauden käynnistämistä.  



OUTOKUMMUN KAUPUNKI JUKKA-
PEKKA LÄTTI 

29.8.2014

Outokummun kaupunki katsoo, että ehdotus kunnallisvaalien järjestämisajankohdan 
siirtämisestä huhtikuulle vuodesta 2017 alkaen on perusteltu ja kannatettava. Huhtikuussa 
valittavan ja kesäkuussa toimikautensa aloittavan valtuuston on näin muodoin mahdollista 
päättää jo seuraavan vuoden talousarviosta sekä kunnallisveroprosentista, jolloin uudella 
valtuustolla voidaan katsoa olevan paremmat vaikutus- ja päätösmahdollisuudet kunnan 
toiminnasta ja taloudesta heti toimikautensa alusta. On myös huomioitava, että ehdotettu 
vaaliajankohdan siirto huhtikuulle asettaisi kuntavaalit samaan kuukausiajankohtaan 
valtakunnallisten vaalien (eduskunta- ja presidentinvaalit) kanssa, mikä on lähtökohtaisesti 
tarkoituksenmukaista. 

Puolangan kunta PAULA MARKETTA 
KARSI-RUOKOLAINEN 

28.8.2014

Puolangan kunnanhallitus ei näe estettä vaalien ajankohdan siirtämiselle. Uuden valtuuston 
toimikauden alkaminen kesäkuussa tarkoittaa käytännössä, että uusi valtuusto käsittelee 
ensimmäisessä kokouksessaan kaikki luottamushenkilövalinnat ja edellisen vuoden tilinpäätöksen. 
Ovatko kaikki uudet valtuutetut heti valmiita tällaisiin luottamustehtäviin? 

Lapinlahden kunta 28.8.2014

Kunnanhallitus päättää lausuntonaan vaalien ajankohdasta ja kansalaisen osallistumisoikeuksista 
ilmoittaa oikeusministeriölle seuraavaa: 

Kuntavaalien ajankohdan muuttumisella on sekä positiivisia, että negatiivisia vaikutuksia. Se, 
että valtuuston tahtotila välittyy aikaisempaa nopeammin talouden suunnitteluun on 
kannatettavaa. Talousarvion valmistelu käynnistyy kuitenkin kunnissa keväällä tai viimeistään 
heti syksyllä. Tällöin uusi kunnanhallitus ja muut toimielimet joutuvat käsittelemään 
talousarviota heti toimikautensa aluksi, mikä voi olla haasteellista. Lisäksi kiinnitämme 
huomiota siihen, että kuntastrategian tulisi ohjata talousarvion laadintaa. Mikäli valtuuston 
toimikausi alkaa kesäkuussa, niin valtuuston ensimmäinen talousarvio laaditaan kuitenkin 
edellisen valtuuston hyväksymän strategian pohjalta. Tämä heikentää kuntastrategian 
ohjausvaikutusta. 

Nykyinen malli, jossa uusi valtuusto käsittelee toimikautensa aluksi  toimikauttaan edeltäneen 
vuoden tilinpäätöksen, on toiminut uusien valtuutettujen perehdyttämisenä kunnan toimintaan. 
Tällöin heillä on ollut paremmat lähtökohdat osallistua seuraavan vuoden talousarvion 
valmisteluun. 

Lisäksi kiinnitämme huomiota siihen, että vaalien käytännön järjestämisen näkökulmasta 
huhtikuu on monille pienille ja keskisuurille kunnille haasteellisempi ajankohta järjestää vaaleja 
kuin lokakuu. Esimerkiksi Lapinlahden kunnassa keskusvaalilautakunnan sihteeri on kiinni 
tarkastuslautakunnan asioissa huhtikuussa. Ennakkoäänestykseen on myös vaikeampi saada 
vaalivirkailijoita huhtikuussa, koska ennakkoäänestyksen ajanjakson voi katkaista pääsiäinen, 
jolloin useat vaalitoimitsijat ovat pidemmällä lomamatkalla. Osa toimitsijoista on myös kiinni 
tilinpäätöksen valmistelussa. 

Kunnallisvaalien vaalipäivän siirtäminen huhtikuuhun voi vaikuttaa negatiivisesti 
äänestysprosenttiin. Keväällä kansalaisilla on paljon muita aktiviteettejä, jotka voivat laskea 



äänestysaktiivisuutta. Lokakuulla järjestettävät kunnallisvaalit nousevat sen ajankohdan 
suurimmaksi puheenaiheeksi, koska tällöin ihmisillä on aikaa seurata politiikkaa. 

Suomen Keskusta 28.8.2014

Keskusta kannattaa esitystä kunnallisvaalien ajankohdan siirtämisestä huhtikuulle ja näin ollen 
uuden valtuuston toimikauden alkamista kesäkuussa.  Tämä merkitsisi seuraavien 
kunnallisvaalien ajankohdan siirtymistä lokakuusta 2016 huhtikuulle 2017 ja myös nykyisten 
valtuustojen toimikauden pidentymistä neljästä vuodesta neljään vuoteen ja viiteen 
kuukauteen. Keskusta ei näe tätä kertaluontoista pidennystä ongelmana.  

Kunnallisvaalien siirtäminen huhtikuulle hyödyttäisi ennen kaikkea sitä, että uusi valtuusto ja 
muut luottamuselimet voisivat olla vaaleja seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa ja 
päätöksenteossa keskeisesti mukana toisin kuin nykyisessä järjestelmässä, jossa vaalit pidetään 
lokakuun lopulla.  

Keskusta ei usko, että kunnallisvaalien siirtämisellä lokakuusta huhtikuulle on suurta merkitystä 
äänestysaktiivisuuteen, vaan siihen vaikuttavat tekijät löytyvät pääosin muualta. Sinänsä tavoite 
siirtää mahdollisimman moni vaali huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin (ns. kansanvallan 
viikonloppu) on kansalaisten kannalta kannatettava.  

Parlamentaarinen työryhmä, toisin kuin puoluesihteereistä koostunut toimikunta, ei ehdota 
muutoksia eduskunnan vaalikauteen mahdollisten ennenaikaisten vaalien jälkeen. Keskusta 
katsoo, että puoluesihteerityöryhmän tavoite taata säännönmukainen vaalisykli (joka toinen 
vuosi huhtikuussa eduskuntavaalit ja joka toinen vuosi kuntavaalit) on kannatettava. 
Puoluesihteerityöryhmän esitys voisi kuitenkin johtaa siihen, että ns. hajotusvaalien jälkeisen 
eduskunnan toimikausi voisi jäädä hyvinkin lyhyeksi.  Keskusta ymmärtää tästä näkökulmasta 
parlamentaarisen työryhmän linjauksen, jonka mukaan eduskunnan toiminnan järjestämistä ei 
tule alistaa sellaisille ulkopuolisille tekijöille, jotka johtavat eduskunnan toimikauden kannalta 
ongelmallisiin ratkaisuihin 
 

KRISTINA LÖNNFORS 28.8.2014

Loviisan kaupunki  lausuu seuraavaa: Epäilemme, voidaanko äänetsysajankohdan siirrolla 
vaikuttaa äänetysaktiviteettiin.  
Valtuuston toimikauden siirrolla on myös muita vaikutuksia kuin se, että uusi valtuusto pääsisi 
päättämään jo seuraavan vuoden talousarviosta. Mm. uusi valtuusto joutuisi hyväksymään 
edellisien vuoden tilinpäätöksen ja arvioiman edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista.  
Valtuuston toimikauden siirron merkitystä pitäisi vielä arvioida tarkemmin. 

Muonion kunta SIRPA HARTOJOKI 28.8.2014

Muonion kunta kannattaa työryhmän ehdotusta. 

Hämeenlinnan kaupunki 28.8.2014

Kaupunginhallitus on kuntalain kokonaisuudistusta koskevan hallituksen esityksen luonnoksesta 
lausunut, että Hämeenlinnan kaupunki ei näe ongelmallisena kuntavaalien sijouttumista keväälle 
kunhan otetaan huomioon se, etteivät vaalit sijoitu pääsiäisviikoille. Vaalitoimitsijoiden 



saaminen tuolloin voisi olla jonkin verran haasteellista ja äänestysaktiivisuuden uskotaan olevan 
pääsiäisen aikoihin normaalia alhaisempi. 

Raahen kaupunki 28.8.2014

Ajatus on hyvä ja ns. yleinen vaalipäivä voi osaltaan lisätäkin kansalaisten äänestysaktiivisuutta. 
Myös uuden valtuuston täysipainoisen toimikauden aloittamisen kannalta vaalien ajankohdalla on 
merkitystä. 

Suomen Sosialidemokraattinen 
Puolue Suomen 
Sosialidemokraattinen Puolue 

28.8.2014

SDP kannattaa kunnallisvaalien siirtämistä työryhmän esittämällä tavalla sekä työryhmän 
esittämää pitkän aikavälin tavoitetta europarlamenttivaalien aikaistamisesta samaan 
ajankohtaan kuin eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit. Myös presidentin vaalit olisi hyvä saattaa 
samaan ”yhden” vaalipäivän sykliin toisen vaali-päivän osalta.   

VIRVA MASKONEN 28.8.2014

Kempeleen kunnan näkemyksen mukaan ehdotettu kuntavaalien ajankohdan muuttaminen 
kevääseen ei ole perusteltua, vaan johtaa pikemminkin moniin käytännön ongelmiin. 
Valtuustosta vaihtuu noin puolet valtuustokausittain. Kesäkuun alusta valtuustokautensa 
aloittavien valtuutettujen perehdyttäminen tehtäväänsä kesäkautena on haasteellista samoin 
muiden uusien toimielinten järjestäytyminen ja valinnat. Talousarvion laadintaprosessi 
käynnistyy jo keväällä ja valitun uuden valtuuston mahdollisuudet tosiasiallisesti vaikuttaa 
talousarvion sisältöön jäävät vähäisiksi. Ongelmatonta ei myöskään ole tilinpäätöksen ja 
vastuuvapauden käsittely, joka voi jäädä ehdotetun muutoksen myötä uudelle valtuustolle.  
Nykyinen järjestelmä mahdollistaa, että uusi valtuusto ja varsinkin uudet luottamushenkilöt 
pääsevät helpommin sisään asioihin ja prosesseihin vaiheittain valttuustokauden ensimmäisenä 
vuonna. 
Vaalien ajankohdan siirtoesitys on ristiriidassa kuntalakiluonnoksen mukaisen velvoitteen kanssa, 
joknka mukaan talousarvion tulee perustua hyväksyttyyn kuntastrategiaan. Tällöin strategia jää 
vain lakisääteiseksi suunnitelmaksi ja sen lakiluonnoksessa ehdotettu sitova luonne heikkenee. 
On syytä ottaa lisäksi huomioon, että pääsiäispyhät voivat osua ennakkoaäänestys- ja 
varsinaiseksi vaalipäiväksi. Äänestyksen järjestäminen pääsiäisviikonloppuna tuottaa haasteita 
nykyisellä äänestys- ja vaalilautakuntamenettelyllä. 
Käytännössä kuntavaalien ajankohta tulee vaihtelemaan miltei joka vaaleissa.  

OUTI KANTIA Päivitetty: 28.8.2014

Aikaisempi lausunto lähetetty: 28.8.2014

Savukosken kunta kannattaa työryhmän esitystä. 

Piraattipuolue r.p. TAPANI 
KARVINEN 

28.8.2014

Piraattipuolue ei kannata kunnalisvaalien ajankohdan siirtoa keväälle. Ministeriön julkaisema 
mietintö puoltaa keväistä ajankohtaa paremmilla sääolosuhteilla, jonka myötä vaalien 
kampanjoinnin näkyvyys suurenisi. Sääolosuhteilla ei kuitenkaan tutkitun tiedon mukaan ole ollut 



vaikutusta äänestyskäyttäytymiseen. 
Piraattipuolue kannattaa vaalien ajankohdan yhtenäistämistä Ruotsin ja Norjan kanssa. Tällöin 
vaalit ajoittuisivat syyskuun toiseen sunnuntaihin. Syyskuussa tapahtuvien vaalien puolesta puhuu 
ministeriön mietinnöstä löytyvä äänestyskäyttäytymisdata. Ministeriön julkaisemien tietojen 
perusteella on huomattavissa, kuinka kunnallisvaalien ajankohdan myöhäistäminen lokakuun 
ensimmäisestä sunnuntaista neljänteen laski äänestysprosenttia, ollessaan aikaisemman 
ajankohdan aikaan lähellä eduskuntavaalien äänestysprosenttia.  
Piraattipuolue toteaa syksyisen ajankohdan helpottavan nuorten osallistumista vaaleihin. Keväällä 
opiskelijoiden kiireisiin kuuluu pääsykokeet, ylioppilaskirjoitukset sekä muut opintojen 
valmistumiseen ja kesätöiden hakuun liittyvät kiireet, jolloin aikaa ehdokkaisiin ja puolueisiin 
tutustumiselle jää niukasti. Ministeriön mietinnössä todetaan: "Nuorten äänestysaktiivisuutta 
koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että muutamissa nuoren ensimmäisissä vaaleissa 
omaksuttu taipumus äänestää tai jättää äänestämättä jatkuu usein myös tulevissa vaaleissa". 
Piraattipuolue katsoo, että syksyllä tapahtuvat vaalit tukevat yleisen äänestysprosentin nousua 
mahdollistaessaan nuorten äänestäjien aktiivisemman osallistumisen vaalitapahtumiin. Vahvin 
vaikutus saadaan siirrettäessä kunnallisvaalien lisäksi myös eduskuntavaalien varsinainen 
äänestyspäivä syyskuun toiselle sunnuntaille. 
Piraattipuolue katsoo varhaissyksyyn sijoittuvien vaalien nostavan realistisesti nuorten 
osallistumismahdollisuutta. Siirrettäessä myös eduskuntavaalit syyskuulle, vältettäisiin ongelmat 
peräkkäisten europarlamenttivaalien ja eduskuntavaalien ehdokasasettelussa, kuten työryhmä 
esittää. 

ALINA KUJANSIVU 28.8.2014

Lappeenrannan kaupunginhallitus on lausunut asiasta lausunnossaan kuntalain uudistuksesta 
seuraavasti:  
”Lappeenrannan kaupungin näkemyksen mukaan nykyinen menettely, jossa 
valtuuston toimikausi noudattaa kalenterivuotta, on selkeämpi ja yksinkertaisempi kuin 
nyt ehdotettu kesken kalenterivuoden vaihtuva toimikausi. Lappeenrannan kaupunki 
kuitenkin katsoo, että ehdotettu muutos on perusteltu siinä mielessä, että uudet 
valtuutetut pääsisivät osallistumaan tulevan vuoden talousarviokäsittelyyn. 
Lappeenrannan kaupungin käsityksen mukaan kuntavaalien ajankohdan 
muuttamiseen ja niin sanotun yleisen vaalipäivän käyttöönotto voi jossain määrin 
selkiyttää vaalijärjestelyjä ja parantaa äänestysaktiivisuutta, mutta merkittävää 
vaikutusta sillä ei ole.” 

 

Orimattilan kaupunki PÄIVI 
SUIKKANEN 

27.8.2014

Orimattilan kaupunginhallitus toteaa, että vaalien siirtämiseen keväälle ei ole riittäviä 
perusteluja. Pikemminkin ehdotus vaikeuttaa hyväksi koettua vuosirytmiä kunnallishallinnossa ja 
taloussuunnittelussa. Lisäksi valtuuston järjestäytyminen ja siihen liittyvät neuvottelut 
ajoittuisivat keskelle lomakautta. 

Askolan kunta 27.8.2014

Askolan kunnanhallituksen päätöksen 6.8.2014 § 116 mukaan valtuuston toimikausi esitetään 
aloitettavaksi joko vaalivuoden heinäkuun alusta tai vaihtoehtoi-sesti niin, että toimikautensa 
päättävä valtuusto kokoontuu kesäkuussa päättämään tilinpäätöksestä, arviointikertomuksesta 



ja vastuuvapauden myöntämisestä. 

Tämän mukaisesti kunnanhallitus kannattaa yhteen vaalipäivään siirtymistä ja sitä, että vaalien 
ajankohta on huhtikuun kolmantena sunnuntaina. 
 

Pielaveden kunta 27.8.2014

Ehdotus huhtikuun kolmannen sunnuntain kehittämisestä yleiseksi kunnallis- ja 
eduskuntavaalipäiväksi ei ole perusteltua. Vaalien ajankohta on syytä pitää entisellään. 

PETRA INKERI MÄÄTTÄNEN 27.8.2014

Raision kaupunki katsoo, että kuntavaalien ajankohdan muuttaminen huhtikuulle ja 
valtuustokauden alkamisajankohdan siirtäminen kesäkuun alkuun on perusteltua. Kuntavaalien ja 
valtuustokauden alkamisajankohdan välin tulee olla riittävä esimerkiksi luottamuspaikkajaosta ja 
mahdollisista poliittisista kuntasopimuksista käytävälle luottamushenkilökeskustelulle. Vaalilakiin 
tulee ottaa säännös, joka mahdollistaa kuntavaalien ajankohdan ja pääsiäisen ajankohdan 
erottamisen toisistaan. Äänestyksen järjestäminen pääsiäisviikonloppuna tuottaa haasteita 
nykyisellä äänestys- ja vaalilautakuntamenettelyllä.  
 

Kouvolan kaupunki Elina Hasu Päivitetty: 27.8.2014

Aikaisempi lausunto lähetetty: 27.8.2014

Kouvolan kaupungilla ei ole huomauttamista. 

Kansallinen Kokoomus rp. 
Kansallinen Kokoomus rp. 

27.8.2014

Kansallinen Kokoomus rp kannattaa työryhmän esitystä kunnallisvaalien ajankohdan 
siirtämisestä. Äänestysaktiivisuuden lisääminen ja sitä kautta demokratian vahvistaminen ovat 
tärkeitä tavoitteita. Kansallinen Kokoomus rp pitää yleistä vaalipäivää hyvänä keinona tässä 
suhteessa. Työryhmän ehdottama malli on käytössä esimerkiksi Norjassa, jossa 
äänestysprosentti on Suomea korkeampi. 

Pertunmaan kunta 27.8.2014

Pertunmaan kunta kannattaa. 

RIITTA TOLVANEN 27.8.2014

Rantasalmen kunta kannattaa työryhmän esitystä kunnallisvaalien siirtämisestä. 

SARI-ANNE MARJ LINTURI-SAHLMAN 26.8.2014

Toivakan kunta pitää työryhmän ehdotusta hyvänä ja perusteltuna. 



Karijoen kunta JENNI TERESE 
RANKAVIITA 

26.8.2014

Kunnallisvaalien siirtäminen huhtikuulle on hyvin perusteltua. 

LIISA KRISTIINA LAAKSO 26.8.2014

Padasjoen kunnanhallitus näkee kunnallisvaalien siirtämistä koskevan ehdotuksen perusteltuna ja 
kannatettavana.  

SIRKKA-LIISA MARJATTA TIHTONEN 26.8.2014

Imatran kaupungista ehdotus on kannatettava.   On syytä ottaa huomioon, että pääsiäispyhät 
voivat osua ennakkoäänestys- ja varsinaiseksi vaalipäiväksi.  

Parkanon kaupunki 26.8.2014

Parkanon kaupunki ei pidä järkevänä vaalien siirtämistä. Uusi valtuusto tarvitsee aikaa perehtyä 
tehtäväänsä ennen talousarviokäsittelyä. Nykyinen käytäntö on hyvä.  

LEENA SINIKKA LAAKSO 26.8.2014

Erittäin hyvä. Kunnallisvaalit sopii siirrettäväksi kevääseen. Syksyinen ajankohta on huono 
äänestäjien kannalta. 

Säkylän kunta 26.8.2014

Yksi yleinen vaalipäivä kahden vuoden välein selkeyttäisi järjestelmää ja vaalien rytmi olisi 
selkeä kansalaisille. Tämä varmasti lisäisi äänestysaktiivisuutta. Myös vaalien tuloksen 
voimakkaampi heijastuminen talousarvioon ja sitä kautta kunnan toimintaan on varsin 
kannatettava ajatus. Huomioitavaa kuitenkin on, ehtivätkö uudet luottamushenkilöt perehtyä 
kunnan toimintaan riittävästi ennen talousarvioin laadintaa. Kevät menee kuitenkin pitkälti 
tehtävän aloittamisessa ja kesä on melko rauhallista ja hiljaista aikaa, johtuen ihmisten loma-
ajoista. 

KARSTULAN KUNTA SALLA MANNI Päivitetty: 26.8.2014

Aikaisempi lausunto lähetetty: 26.8.2014

Karstulan kunnanhallituksen lausunto:  
Esitys yleisestä vaalipäivästä on kannatettava ja sen voisi laajentaa koskemaan myös muita 
valtiollisia vaaleja. Muutoksen vaikutuksia äänestysaktiivisuuteen on vaikea arvioida.  

Esityksen mukaan valtuustokausi alkaisi kesken kalenterivuoden kesäkuun alusta, mikä tuntuu 
käytännössä hieman hankalalta uuden valtuuston toiminnan käynnistämisen ja asioihin 
perehdyttämisen kannalta. Toisaalta esityksellä on hyvä tavoite uuden valtuuston 
välittömämmästä vaikutuksesta kunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun. Voisi edellyttää, 
että tilinpäätöksen hyväksyminen olisi vielä vanhan valtuuston tehtävä. 

Mikäli päädyttäisiin uudistuksen toteuttamiseen keväällä 2017, esitys nykyisten valtuustojen 



toimikauden jatkamisesta on järkevä. 

Mikkelin kaupunki 26.8.2014

Mikkelin kaupunginhallitus suhtautuu myönteisesti kunnallisvaalien siirtämisestä keväälle. 

Huittisten kaupunki 25.8.2014

Huittisten kaupunki pitää työryhmän ehdotusta kyseisestä asiasta hyvänä ja kannatettavana.   
 

Kaarinan kaupunki 25.8.2014

Ehdotus on perusteltu. 

Iitin kunta 25.8.2014

Iitin kunnanhallitus pitää kunnallisvaalien siirtämistä perusteltuna eikä sillä muutoinkaan ole 
huomautettavaa  työryhmän ehdotuksista. 

JOHANNA ULRIKA ANDERSSON 25.8.2014

Emme näe esityksestä haittaa, yhtenäinen ajankohta plussaa.  

Vihdin kunta 25.8.2014

Vihdin kunta pitää työryhmän ehdotuksia erittäin hyvänä ja kannatettavana seuraavin 
poikkeuksin. Kuntavaalien ja valtuuston toimikauden alkamisen ajankohtien aikataulutus voi 
asettaa haasteita käytännön toiminnalle. Valtuuston toimikauden aikaistaminen on erittäin 
perusteltua, jolloin uusi valtuusto pääsee käsittelemään seuraavan vuoden talousarviota. Niin 
ikään kunnallisvaalien toimittaminen sopii luontevasti kevääseen. Sen sijaan käytännön syistä 
tulisi harkita, onko vaalien toimittamisen ja valtuuston toimikauden alkamisen välinen aikataulu 
liian tiukka. Valtuustokauden alkamisen edellyttämät valmistelutoimenpiteet ja valtuustokauden 
toiminnan täysipainoinen käynnistäminen edellyttävät moninaisia toimenpiteitä. Näitä ovat mm. 
luottamushenkilöpaikkoja koskevat neuvottelut, uusien luottamushenkilöiden yhteystietojen 
kokoaminen ja käyttöoikeuksien antaminen sähköisiin järjestelmiin. Voi olla syytä joko aikaistaa 
vaalien ajankohtaa tai siirtää hieman valtuuston toimikauden alkamisajankohtaa niin, että 
valmistelutoimenpiteille jää riittävästi aikaa.  

Lisäksi pääsiäisen ajankohdat vaihtelevat maaliskuun 21. ja huhtikuun 25. päivän välillä. Eli 
vaalit saattavat sattua pääsiäissunnuntaille ja se saattaa vaikuttaa negatiivisesti 
äänestysaktiivisuuteen. Pääsiäisen yhteydessä otetaan myös yleisesti pitkiä kevätlomia ja 
matkustetaan ulkomaille, mikä myös vähentää mahdollisuuksia äänestämiseen. Pääsiäinen on 
liikkuva monipäiväinen kirkollinen pyhä. Liikkuvuus hankaloittaa ennakkoäänestyksen 
järjestämistä. 

Tervolan kunta Sari Tervaniemi 22.8.2014



Tervolan kunta ei pidä kunnallisvaalien ajankohdan siirtämistä tarpeellisena. Mikäli 
kunnallisvaalien ajankohtaa aikaistetaan, kunnanvaltuuston toimikauden tulisi alkaa hyvissä ajoin 
keväällä talousarvion valmistelua silmällä pitäen. 

Jyväskylän kaupunki 22.8.2014

Toki vaalien tulos heijastuisi tällä tavalla ajatellen heti seuraavan vuoden budjetissa. 
Toisaalta uusille valituille poliitikoille jää lyhyempi aika opetella asioita ennen isoja päätöksiä. 

Suomen Kristillisdemokraatit 22.8.2014

Työryhmän esityksen mukaan kunnallisvaalit pidettäisiin huhtikuussa, ja uusi valtuusto aloittaisi 
työnsä kesäkuussa. Esitetty aikataulumuutos antaisi uudelle valtuustolle mahdollisuuden päättää 
seuraavan vuoden talousarviosta. Tämä järkeistäisi kunnallista päätöksentekoa ja vahvistaisi 
kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Tästä näkökulmasta kunnallisvaalien siirto keväälle on 
perusteltua.  
Ehdotus vaalien pitämisestä kuntaliitoskunnissa vuonna 2016 on hyväksyttävissä.  
Kristillisdemokraatit pitää tärkeänä, että eduskunnan perustuslakivaliokunta tarkastelee vielä 
uuteen aikatauluun siirtymiseen liittyviä järjestelyjä perustuslain näkökulmasta.  

HARRI ANTTI JALMARI ANTTILA 22.8.2014

Kunnallisvaalien siirtäminen keväälle merkitsee sitä, että uudella valtuustolla ei ole aikaa oman 
toimintansa käynnistämiseen ja kuntastrategian valmiiksi saamiseen ennen seuraavan vuoden 
talousarvion laadinnan aloittamista. Tämä on ristiriidassa kuntalakiluonnoksen mukaisen 
velvoitteen kanssa, jonka mukaan talousarvion tuolee perustua hyväksyttyyn kuntastrategiaan. 
Tällöin kuntastartegiasta tulee vain lakisääteinen suunnitelma, joilloin sen valtuustokautta sitova 
luonne heikkenee. 

Mynämäen kunta Mynämäen kunta 22.8.2014

Pääsiäinen on kohtuullisen usein huhtikuun kolmantena viikonloppuna. Tämän takia vaaleja 
joudutaan siirtämään. Huhtikuun kolmannesta sunnuntaista ei siten muodostu yleinen 
vaalipäivä.  
Se, että uusi kunnanvaltuusto päättää seuraavan vuoden talousarviosta ja veroprosenteista on 
hyvä asia. Vanhan kunnanhallituksen on kuitenkin päätettävä talousarvion raami ja muut 
laadintaperusteet, mikä kaventaa uusien luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuuksia.  
Kunnallisvaalien siirtäminen keväälle ja uuden valtuustokauden alkaminen kesäkuussa aiheuttaa 
käytännön ongelmia täytäntöönpanosta huolehtivan virka-koneiston kesälomien takia.  
 

SARI MARJAANA HELANDER 21.8.2014

Alavuden kaupunginhallitus: Valtuuston toimikauden aloittamista aikaisemmin on syytä vielä 
harkita. Kunnan hallinto perustuu jatkuvuuden periaatteelle ja kauden aikaistamiselle ei ole 
osoitettavissa käytännön hyötyä. 

Esimerkiksi talousarvion laadintamenettelyn näkökulmasta uusien toimielimien ja 
luottamushenkilöiden työn aloittaminen syksyllä suoraan talousarvion laadinnalla ilman pidempää 
perehtymistä kunnan toimintaympäristöön ja taloustilanteeseen ei ole tarkoituksenmukaista. 
 



 

Pudasjärven kaupunki 21.8.2014

Pudasjärven kaupunginhallitus: Emme näe tarvetta muuttaa kunnallisvaalien ajankohtaa, koska 
emme näe järkevänä valtuuston toimikauden siirtämistä alkamaan jo kesäkuun alussa. 
Toimielimen vaihtuminen kesken talousarviovuotta ja uusien luottamushenkilöiden työn 
aloittaminen suoraan talousarvion laadinnalla ilman pidempää perehtymistä kunnan 
toimintaympäristöön ja taloustilanteeseen. Lisäksi uusi valtuusto saisi heti toimikautensa alussa 
hyväksyttäväksi vanhan valtuuston tilinpäätöksen ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisen. 
 

Isojoen kunta ULLA NORRBO 20.8.2014

*Kunnallisvaalien siirtäminen lokakuulta huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin on kannatettava 
uudistus, koska se nopeutta jonkin verran uuden valtuuston vaikutusmahdollisuuksia kunnan 
toimintaan. 

Suomussalmen kunta AILA MAARIT 
VIRTANEN 

20.8.2014

Suomussalmen kunta pitää ehdotuksia hyvänä. 

Tornion kaupunki 20.8.2014

Kunnallisvaalien siirtäminen keväälle parantaisi jossain määrin uuden valtuuston 
vaikutusmahdollisuuksia. Huhtikuun kolmannen sunnuntain nimeäminen yleiseksi vaalipäiväksi 
yhtenäistäisi vaalien aikataulua, äänestysaktiivisuuden mahdollisesti lisäävästä vaikutuksesta on 
vaikea antaa arviota. 

PERTTI OLAVI VIROLAINEN 20.8.2014

Ajatus yleisestä vaalipäivästä on kannatettava ja huhtikuu on hyvä aika järjestää vaaleja. 
Emme kuitenkaan usko, että vaalipäivän siirto tässä tapauksessa vaikuttaisi 
äänestysaktiivisuuteen. Pidämme työryhmän ehdotusta kannatettavana. 

MINNA-LIISA KAARINA MÄKILÄ 20.8.2014

Kunnallisvaalien siirtäminen pidettäväksi keväällä, mutta toimikauden alkaminen kalenterivuoden 
alusta antaisi hallintokunnille hieman enemmän aikaa valmistella valtuustokauden vaihtoon 
liittyviä asioita. Järjestely, että kunnallisvaalit pidettäisiin keväällä ja kesällä alkaisi 
valtuustokausi, olisi liian raskas uusille luottamushenkilöille, joilla menee ensimmäinen vuosi 
sisäistää erilaiset prosessit ja menettelyt. 

Nykyinen järjestely, jossa toimiva valtuusto valmistelee ja hyväksyy talousarvion uudelle 
valtuustokaudelle on siinä mielessä parempi, että uusi valtuusto ja varsinkin uudet 
luottamushenkilöt pääsevät helpommin sisään asioihin ja prosesseihin vaiheittain ensimmäisenä 
vuonna kuluvan vuoden talousarviota toteuttaessa ja pystyvät näin ollen paremmin vaikuttamaan 
alkuvaiheessa asioihin, joita suunnitellaan seuraaville taloussuunnitelmakausille. 
 



Lestijärven kunta 19.8.2014

Kunnallisvaalien ajankohdan siirtäminen lokakuulta huhtikuulle vaikuttaa loogiselta, jos sitä 
verrataan eduskuntavaalien järjestämisajankohtaan. Myös tuntuu järkevältä ajatukselta se, 
että saadaan käytäntö yhtenäisestä vaalipäivästä huhtikuun kolmantena sunnuntaina. 
Toivottavasti tämä lisää tulevaisuudessa äänestysaktiivisuutta. 

Teuvan kunta Teuvan kunta 19.8.2014

Teuvan kunta kannattaa työryhmän esityksiä kunnallisvaalien siirtämisestä. 

Paltamon kunta 19.8.2014

Ei huomautettavaa 

Vehmaan kunta 19.8.2014

Uudistus koetaan myönteisenä. 

MIKA PETRI HÄMEENNIEMI 19.8.2014

Vieremän kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti kunnallisvaalien toimittamisen siirtämiseen 
toimitettavaksi huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Kuten työryhmä mietinnössään perustelee, 
paranee uuden valtuuston vaikutusmahdollisuudet ja vaalien tulos heijastuu välittömämmin 
kunnan toimintaan, kun uusi valtuusto pääsee päättämään seuraavan vuoden talousarviosta ja 
veroprosenteista. 

Työryhmän ehdotus siitä, että seuraavat kunnallisvaalit järjestetään huh-tikuussa 2017 ja 
nykyisten valtuustojen toimikautta jatketaan viidellä kuukaudella vuoden 2017 toukokuun 
loppuun saakka, on tarkoituksen-mukainen uudistuksen toteuttamiseksi.  

MARJATTA LAUKKANEN 18.8.2014

Parikkalan kunnanhallitus ei näe riittävästi perusteluja vaalien siirtämisestä kevääseen, vaan 
katsoo sen vaikeuttavan hyväksi koettua vuosirytmiä kunnallishallinnossa ja varsinkin 
taloussuunnittelussa. 
 

TERTTU KYLLIKKI HÄRKÖNEN 18.8.2014

Ristijärven kunnalla ei ole huomauttamista vaalien ajankohdan osalta.  
Kunta on kuitenkin sitä mieltä, että tilinpäätöksen hyväksyisi vanha valtuusto. 

Nastolan kunta LOTTA MIKKOLA 14.8.2014

Nastolan kunnanhallitus näkee kunnallisvaalien siirtämistä koskevan ehdotuksen perusteltuna ja 
kannatettavana. 



JUHO HERMANNI JÄRVENPÄÄ 14.8.2014

Työryhmän ehdotus vaalien ajankohdan siirtämisestä on kannatettava ja hyvin perusteltu. 

Tuusniemen kunta TONI AUVINEN 12.8.2014

Hyvät ehdotukset. 

Kolarin kunta ANTTI MÄÄTTÄ 12.8.2014

Kolarin kunta pitää ehdotusta kannatettavana ja oikean suuntaisena. Paras tapa 
äänestysaktiivisuuden kohentamiseen olisi kuitenkin eduskunta- ja kunnallisvaalien pitäminen 
yhteisenä ajankohtana Ruotsin mallia vastaavalla tavalla. 

Posion kunta 11.8.2014

Kannatettava ehdotus. 

MIRJA TONTERI 31.7.2014

Työryhmän esitys on hyvä ja hyvin perusteltu. 

RIITTA HIMANKA 23.7.2014

Kontiolahden kunta pitää työryhmän ehdotusta kyseisestä asiasta hyvänä ja kannatettavana.  

Muutos 2011 8.7.2014

Idea on hyvä ja oikean suuntainen. Vaalityötä ehdokkaana tehneenä ehdottaisin kuitenkin, että 
kunta- ja eduskuntavaalit siirrettäisiin toukokuulle. Tämä ihan siitä syystä, että silloin on 
lämpimämpää ja ihmiset liikkuvat enemmän ja ovat iloisempia. Äänestysaktiivisuus 
todennäköisesti lisääntyisi näillä muutoksilla. 

Vihreä liitto rp. Vihreä liitto rp. 29.8.2014

Vihreä liitto rp pitää erittäin tarkoituksenmukaisena sen sallimista, että kunnallinen 
kansanäänestys voitaisiin järjestää myös kunnallisvaalien yhteydessä.  

Kirkkonummen kunta CHRISTOFFER 
JOAKIM MASAR 

29.8.2014

Mitä haluatte lausua työryhmän kunnallisvaalien ja kunnallisen kansanäänestyksen 
järjestämisestä yhdessä?
 



Tämä on myös kannatettava ehdotus, koska sillä säästetään taloudellisia ja hallinnollisia 
resursseja ja se voi kannustaa järjestemään kansanäänestyksiä nykyistä useammin. 
Kunnallisvaalien kannalta tärkeisiin poliittisiin asioihin voidaan kunnallisvaalien yhteydessä saada 
myös samanaikaisesti kansalaisten näkemys kansanäänestyksen muodossa.  

Oriveden kaupunki 29.8.2014

kunnallisvaalien ja kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä yhdessä pidetään hyvänä 
ehdotuksena. 

MIKKO POLVENLAHTI 29.8.2014

Ulvilan kaupunginhallitus kannattaa ehdotusta. 

Nurmijärven kunta 29.8.2014

Nurmijärvi suhtautuu ehdotukseen myönteisesti. Näin saavutetaan huomattavia 
kustannussäästöjä.  

Sastamalan kaupunki KATJA ARVE-
SALONEN 

29.8.2014

Sastamalan kaupunginhallitus 25.8.2014  

Työryhmän ehdotukset kunnallisvaalien ja kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä 
yhdessä ovat hyviä ja kannatettavia eikä työryhmän mietintöön ole huomauttamista. 
 

Kauniaisten kaupunki 29.8.2014

Kunnan pitää voida itse päättää milloin on tarkoituksenmukaisinta järjestää kunnallisia 
kansanäänestyksiä, eli laki tulee säätää muotoon "voidaan".  Molempien järjestäminen yhdessä 
vaikuttaa sinänsä loogiselta, mikäli kansanäänestystä koskeva asia on ajankohtainen 
kunnallisvaalien ajankohtaan. Kunnallisvaalien järjestäminen on kuitenkin, toisin kuin työryhmä 
esittää, muita vaaleja huomattavasti työläämpää, minkä takia kansanäänestyksen 
valmistelutoimenpiteet tulee minimoida.  

Neuvoa-antavan kansanäänestyksen toimittaminen nettiäänestyksenä voidaan pitää järkevänä. 
Jotta saataisiin valmistelutoimenpiteiden osalta synenergiaa, tulisi myös kunnallisvaaleja siinä 
tapauksessa voida järjestää nettiäänestyksenä. Muutoin saattaa olla tarkoituksenmukaisempaa 
järjestää ne erikseen, koska kahden erilaisen äänestystavan järjestäminen samanaikaisesti lisää 
työmäärää ja aiheuttanee epätietoisuutta äänestäjien keskuudessa, mikä voi vaikuttaa 
kielteisesti myös äänestysaktiivisuuteen. Todettakoon, että nettiäänestystyöryhmän väliraportin 
mukaan nettiäänestystä ei käytettäisi kunnallisissa neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä, mikäli 
äänestys järjestetään vaalien yhteydessä. 

OUTOKUMMUN KAUPUNKI JUKKA-
PEKKA LÄTTI 

29.8.2014

Työryhmän esitys kunnallisvaalien ja neuvoa-antavien kunnallisten kansanäänestyksien 



samanaikaisen järjestämisen mahdollistamisesta on lähtökohtaisesti asianmukainen. 

Puolangan kunta PAULA MARKETTA 
KARSI-RUOKOLAINEN 

28.8.2014

Puolangan kunta katsoo, että vaalien ja kunnallisen kansanäänestyksen järjestäminen 
samanaikaisesti on teknisesti järkevää. Kansanäänestys on tarkoitettu vain neuvoa-antavaksi. 
Vaalien ja kansanäänestyksen yhdistäminen kuitenkin käytännössä sitouttaa valitut uudet 
valtuutetut kansanäänestyksen tulokseen. 

Lapinlahden kunta 28.8.2014

Kunnallisen kansanäänestyksen ja kunnallisvaalien järjestäminen samalla kerralla on 
mielestämme kannatettavaa.  

Suomen Keskusta 28.8.2014

Keskusta kannattaa mahdollisuutta järjestää neuvoa antava kunnallinen kansanäänestys 
nimenomaan kunnallisvaalien yhteydessä. Asiayhteys kahden asian – valtuutettujen valinnan ja 
lopulta valtuuston päätösvaltaan kuuluvan kysymyksen –  välillä on luonteva.  

Keskusta ei näe suurena ongelmana sitä, että äänestäminen samaan aikaan henkilöstä ja 
asiakysymyksistä tuntuisi äänestäjistä vaikealta ja laskisi siten äänestysprosenttia. Kiinnostava 
kansanäänestys voisi pikemminkin innostaa uurnille myös niitä, jotka eivät muutoin 
kunnallisvaaleissa äänestäisi. Toki joissakin yksittäisissä tapauksissa voisi käydä niin, että 
kunnallisvaalien muut teemat jäisivät kansanäänestykseen liittyvän kysymyksen varjoon. 

Kunnallisen kansanäänestyksen järjestäminen kunnallisvaalien yhteydessä vähentäisi äänestyksiin 
liittyviä hallinnollisia toimia ja säästäisi kuntien varoja verrattuna nykyiseen tilanteeseen, jossa 
kunnallisvaalit ja kansanäänestys pitää järjestää erillisinä äänestystapahtumina.  
 

KRISTINA LÖNNFORS 28.8.2014

Puollamme kunnan mahdollisuutta valita järjestetäänkö kunnallinen kansanäännestys vaalien 
yhteydessä. 
 

Muonion kunta SIRPA HARTOJOKI Päivitetty: 28.8.2014

Aikaisempi lausunto lähetetty: 28.8.2014

Muonion kunta kannattaa neuvoa-antavien kunnallisten kansanäänestysten järjestämisen 
sallimista kunnallisvaalien yhteydessä. Nettiäänestysmahdollisuuksia kehitettäessä on otettava 
huomioon se, että kaikkialla Suomessa eivät nopeat ja toimivat tietoliikenneyhteydet ole 
vieläkään todellisuutta. Se luo epätasa-arvoa kansalaisten ja kuntalaisten välille myös 
demokratiakysymyksissä. 

Hämeenlinnan kaupunki 28.8.2014

Kaupungissa ei ole nähty tarvetta kunnallisten kansanäänestysten järjestämiselle kunnallisvaalien 



yhteydessä.  

Raahen kaupunki 28.8.2014

Perusteltu ehdotus. En näe siinä ongelmaa. 

Suomen Sosialidemokraattinen 
Puolue Suomen 
Sosialidemokraattinen Puolue 

28.8.2014

SDP tukee neuvoa-antavien kunnallisten kansanäänestysten järjestämistä kunnallisvaalien 
yhteydessä.  

VIRVA MASKONEN 28.8.2014

Työryhmän esitys kunnallisvaalien ja kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä yhdessä on 
perusteltua. 

OUTI KANTIA Päivitetty: 28.8.2014

Aikaisempi lausunto lähetetty: 28.8.2014

Savukosken kunnan mielestä kansanäänestystä vaativat asiat ovat merkittäviä ja sopivat hyvin 
kunnallisvaalien yhteyteen. 

Piraattipuolue r.p. TAPANI 
KARVINEN 

28.8.2014

Piraattipuolue kannattaa neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä vaalien 
yhteydessä ja kokee, että vaalilakia voidaan tältä osin muuttaa jo ennen kuin 
verkkoäänestyksestä on saatu kokemusta. 

ALINA KUJANSIVU 28.8.2014

Lappeenrannan kaupunginhallitus on lausunut asiasta lausunnossaan kuntalain uudistuksesta 
seuraavasti:  
”Lappeenrannan kaupunki kuitenkin esittää, että äänestysoikeudesta kunnan osa-aluetta 
koskevassa kansanäänestyksessä säädettäisiin 21 §:ssä selvyyden vuoksi 
siten, että äänestysoikeus määräytyy äänestysaluejaon mukaan. Jäljempänä 24 §:n 
mukaan kunnan osa-alueena on yksi tai useampi vaalilaissa tarkoitettu äänestysalue.”  

Lisäksi toteaisin, että kansanäänestysten ja kunnallisvaalien yhdistämisessä tulee erityisesti 
kiinnittää huomiota äänestysjärjestelyihin ja erityisesti niiden selkeyteen. Huomiota on myös 
kiinnitettävä siihen, että mikäli kansanäänestys järjestetään kunnallisvaalien yhteydessä, 
pidetäänkö yllä edelleen kirjeäänestysmahdollisuutta.  
 

Orimattilan kaupunki PÄIVI 
SUIKKANEN 

27.8.2014

Kunnallisvaalien yhteydessä järjestettävän neuvoa-antavan kansanäänestyksen mahdollisuus on 



tarkoituksenmukainen. 

Askolan kunta 27.8.2014

Askolan kunnanhallitus toteaa, että kunnallisvaalit ja kunnalliset kansanäänestykset voidaan 
toteuttaa yhdessä, mutta sen sijaan kunnallista kansanäänestystä ei voi toteuttaa muiden, 
valtiollisten vaalien tai europarlamenttivaalien yhteydessä. 

Pielaveden kunta 27.8.2014

Pielaveden kunta kannattaa työryhmän ehdotusta, jonka mukaan mahdollistettaisiin kunnallisten 
kansanäänestysten suorittaminen kunnallisvaalien yhteydessä. Tämä mahdollistaa 
kansanäänestyksessä käsiteltävien teemojen keskustelun kunnallisvaalikampanjoiden 
yhteydessä. 

PETRA INKERI MÄÄTTÄNEN 27.8.2014

Kannatamme työryhmän näkemystä.  

Kouvolan kaupunki Elina Hasu Päivitetty: 27.8.2014

Aikaisempi lausunto lähetetty: 27.8.2014

Kouvolan kaupungilla ei ole huomauttamista siihen, että kunnallinen kansanäänestys järjestetään 
joko kunnallisvaalien yhteydessä tai erikseen. Näin sääntely vastaisi nykyistä valtiollisen 
kansanäänestyksen menettelyä. 

Kansallinen Kokoomus rp. 
Kansallinen Kokoomus rp. 

27.8.2014

Kansallinen Kokoomus rp pitää lähidemokratian parantamista tärkeänä tavoitteena. Kunnalliset 
kansanäänestykset ovat yksi keino, mutta niiden rinnalle on löydettävä myös muita 
mahdollisuuksia. On tärkeää lisätä muun muassa päätöksenteon avoimuutta. Kuntalaisten tulee 
tietää, mikä taho mistäkin toiminnasta vastaa ja missä päätökset milloinkin tehdään. 

Pertunmaan kunta 27.8.2014

Mikäli kansanäänestystä ensin kokeillaan sähköisenä on kunnallisvaalit toistaiseksi syytä pitää 
erillisinä.  Myöhemmin molemmat vaalit sähköisesti yhtäaikaa. 

RIITTA TOLVANEN 27.8.2014

Rantasalmen kunta pitää kunnallisvaalien ja kansanäänestyksen järjestämistä yhdessä 
tarkoituksenmukaisena ja hyvänä asiana. 

SARI-ANNE MARJ LINTURI-SAHLMAN 26.8.2014

Toivakan kunta katsoo, että kunnallisvaalit ja kunnalliset kansanäänestykset tulee järjestää 
jatkossakin erikseen. 



Karijoen kunta JENNI TERESE 
RANKAVIITA 

26.8.2014

Neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen mahdollisuus tulee sallia kunnallisvaalien 
yhteydessä. 

LIISA KRISTIINA LAAKSO 26.8.2014

Padasjoen kunnanhallitus katsoo, että kunnallisen kansanäänestyksen järjestäminen samassa 
yhteydessä kunnallisvaalien kanssa palvelee kunnallisen demokratian toteutumista. Ehdotus on 
kannatettava.  

SIRKKA-LIISA MARJATTA TIHTONEN 26.8.2014

Niin kauan kun äänestys ei onnistuisi nettiäänestyksenä ei järjestetä yhdessä.  

Parkanon kaupunki 26.8.2014

Parkanon kaupunki kannattaa nettiäänestyksen käyttöönottoa. Kunnallisen kansanäänestyksen 
järjestämisessä vaalien yhteydessä tulee olla tarkka, jotta vaalit pystytään käydä rauhassa.  

LEENA SINIKKA LAAKSO 26.8.2014

Jos nettiäänestys tulee mahdolliseksi, silloin kunnallisvaalien ja kunnallisten kansanäänestysten 
yhdessä järjestäminen sopii. 

Säkylän kunta 26.8.2014

Alustava suunnitelma kunnallisvaalien ja kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä yhdessä 
vaikuttaa hyvältä. Tällöin vaalit ja kansanäänestys aktivoivat ihmisiä entistä tehokkaammin 
äänestyspaikalle.  

KARSTULAN KUNTA SALLA MANNI Päivitetty: 26.8.2014

Aikaisempi lausunto lähetetty: 26.8.2014

Karstulan kunnanhallituksen lausunto: 
Mikäli kunnanvaltuusto päättää toimittaa jossakin kunnan ja kuntalaisten kannalta 
merkittävässä asiassa kunnallisen kansanäänestyksen, sen toimittamiselle kunnallisvaalien 
yhteydessä ei nähdä estettä. Kuitenkin on otettava huomioon työryhmän esittämät käytännön 
näkökulmat samanaikaisiin äänestyksiin liittyvistä monimutkaisuuksista ja väärinymmärryksen 
vaarasta. Kunnan kannalta kustannustehokkain vaihtoehto olisi, jos kunnallisen 
kansanäänestyksen voisi toimittaa yksinomaan kirje- ja nettiäänestysmenetelmiä käyttäen. 

Mikkelin kaupunki 26.8.2014

Mikkelin kaupunginhallitus puoltaa tehtyä esitystä. Kaupunginhallitus kuitenkin toteaa, että 
neuvoa-antavaa kansanäänestystä kunnallisvaalien yhteydessä ei kannata toteuttaa ennen kuin 
nettiäänestys on mahdollista.  
 



Huittisten kaupunki 25.8.2014

Yhdistäminen on kannatettava 

Kaarinan kaupunki 25.8.2014

Ajatuksena muutoin hyvä, mutta jos neuvoa antava kansanäänestys muuna ajankohtana on 
tulevaisuudessa mahdollisuus järjestää netti-äänetyksenä, niin sitten mieluummin erikseen, 
jolloin myös kansanäänestyksia on mahdollisuus haluttaessa järjestää useamminkin. 

Iitin kunta 25.8.2014

Iitin kunnanhallitus pitää kunnallisvaalien ja kunnallisen kansanäänestyksen järjestämistä yhdessä 
perusteltuna eikä sillä muutoinkaan ole huomautettavaa  työryhmän ehdotuksista. 

JOHANNA ULRIKA ANDERSSON 25.8.2014

Mikä ettei, helpompaa kansalailsille hoitaa molemmat kerralla.  

Vihdin kunta 25.8.2014

Neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestyksen järjestäminen voitaisiin sallia joko 
kunnallisvaalien yhteydessä tai erikseen. 

Tervolan kunta Sari Tervaniemi 22.8.2014

Kunnallisvaalien ja kunnallisen kansanäänestyksen järjestäminen yhdessä on perusteltua. 

Jyväskylän kaupunki 22.8.2014

  
 Kunnallinen kansanäänestys tulisi sallia kunnallsivaalien yhteydessä ja mielellään myös suosia 
niiden yhdessä järjestämistä. Usean asian kysyminen samanaikaisesti on kustannustehokasta. 

Suomen Kristillisdemokraatit 22.8.2014

Neuvoa-antavan kansanäänestyksen salliminen kunnallisvaalien yhteydessä tukee kansalaisten 
vaikutusmahdollisuuksia ja parantaa kuntien työkaluja lähidemokratian toteuttamisessa.  
 

HARRI ANTTI JALMARI ANTTILA 22.8.2014

Kunnallisvaalien yhteyteen sopii ainostaan kirjallisena toteutettu neuvoa antava kansanäänestys. 

Mahdollisesti sallittava kunnanvaltuustonpäätöksellä erillisellä päätöksellä toteutettava sitova 
kansanäänestys tai nettiäänestys eivät sovellu toteutettavaksi kunnallisvaalien yhteyteen. 



Mynämäen kunta Mynämäen kunta 22.8.2014

Kunnallisvaaleja ja kansanäänestystä ei tule järjestää yhtä aikaa. Äänestäjät voivat ottaa 
kantaa ehdokkaiden vaaliteemoihin kunnallisvaaleissa. Kunnallisvaalien ja kansanäänestyksen 
järjestäminen yhtä aikaa saattaa aiheuttaa sekaannusta äänestäjissä.  
Kunnallisvaalien toimeenpanosta vastaavien kunnan viranhaltijoiden/työntekijöiden määrä on 
hyvin pieni. Kansanäänestyksen järjestäminen samaan aikaan vaarantaa kunnallisvaalien 
lainmukaisen järjestämisen. 

SARI MARJAANA HELANDER 21.8.2014

Alavuden kaupunginhallitus: Ehdotus on kannatettava. Kunnalla tulee olla mahdollisuus järjestää 
myös muuna ajankohtana kansanäänestyksiä. 

Pudasjärven kaupunki 21.8.2014

Pudasjärven kaupunginhallitus: Työryhmän ehdotukset asiasta ovat hyviä ja 
perusteltuja.Kansanäänestykset järjestetään yleensä kuntaa koskettavista suurista merkittävistä 
asioista, joten soveltuisi hyvin kunnallisvaalien yhteydessä järjestettäväksi. 
 

Isojoen kunta ULLA NORRBO 20.8.2014

*Lailla on luotava mahdollisuus valtuuston päätöksellä järjestettävästä neuvoa-antavasta 
kunnallisesta kansanäänestyksestä kunnallisvaalien yhteydessä. Työryhmän ehdotus yhtenäisestä 
äänestysmenettelystä kunnallisvaalien aikaan toteutettavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä on 
hyvä. 
 *Nettiäänestyksen mahdollisuus neuvoa-antavan kunnallisen kansanäänestyksen toteuttamiseksi 
on kannatettava uudistus, sillä se madaltaa kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisen 
”vaivaa” sekä kustannuksia ja lisännee siten kunnallisten kansanäänestysten käyttöönottoa 
valtioneuvoston demokratiapoliittisen selonteon 13.3.2014 linjausten mukaisesti.  

*Edustuksellisessa demokratiassa kuntalaisen vahvinta osallistumisoikeutta (vaalioikeutta) 
täydentää äänestysoikeus neuvoa-antavassa kunnallisessa kansanäänestyksessä. Kunnallisen 
kansanäänestyksen järjestämisen keinojen ja ajankohdan lisäksi oleellinen kysymys on myös 
kunnallisen kansanäänestyksen neuvoa-antava luonne. Mikäli halutaan oikeasti vahvistaa 
kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia kunnalliseen päätöksentekoon suoran vaikuttamisen 
keinoin, niin edustuksellista demokratiaa voitaisiin täydentää antamalla valtuustolle 
tapauskohtaisesti mahdollisuus päättää kunnallisen kansanäänestyksen sitovuudesta. 
 

Suomussalmen kunta AILA MAARIT 
VIRTANEN 

20.8.2014

Suomussalmen kunta pitää työryhmän ehdotusta hyvänä ja hyvin perusteltuna. 

Tornion kaupunki 20.8.2014

Kunnallisvaalien ja kunnallisen kansanäänestyksen järjestäminen yhdessä on työryhmän esityksen 
mukaisesti perusteltua. 



PERTTI OLAVI VIROLAINEN 20.8.2014

Pidämme työryhmän ehdotusta kannatettavana, koska se säästäisi kustannuksia. Se voisi myös 
lisätä kunnallisen kansanäänestyksen käyttöä ja tätä kautta demokratiaa.  

MINNA-LIISA KAARINA MÄKILÄ 20.8.2014

Mielestämme kunnallisvaalien yhteydessä kunnallisia kansanäänestyksiä tulisi välttää. Niitä 
voitaisiin pitää milloin tahansa muulloin, mutta ei vaalien yhteydessä. 

Lestijärven kunta 19.8.2014

Jos on tarvetta kunnalliseen kansaäänestykseen jostakin asiasta, niin se on järkevää järjestää 
kunnallisvaalien yhteydessä, mikäli ajankohta muuten sopii sille. Tällä tavoin saadaan paras 
mahdollinen otanta ja peittävyys mielipiteestä. 

Teuvan kunta Teuvan kunta 19.8.2014

Kunnallisten kansanäänestysten järjestäminen kunnallisvaalien yhteydessä tulee sallia pikaisesti. 

Paltamon kunta 19.8.2014

Ei kommentoitavaa 

Vehmaan kunta 19.8.2014

Vehmaan kunnanhallitus ei näe estettä kunnallisvaalien ja kunnallisen kansanäänestyksen 
järjestämisestä yhdessä. 

MIKA PETRI HÄMEENNIEMI 19.8.2014

Työryhmä katsoo, että kunnallisen kansanäänestyksen järjestäminen kunnallisvaalien yhteydessä 
tulee sallia. Tämä voisi edistää kansanäänestysten käyttöä kunnissa, sillä se vähentäisi jonkin 
verran äänestyksistä kunnalle aiheutuvia kustannuksia. Vieremän kunnanhallitus katsoo, että 
jatkossa on tarkoituksenmukaista sallia kansanäänestyksen järjestäminen kunnallisvaalien 
yhteydessä. 

MARJATTA LAUKKANEN 18.8.2014

Parikkalan kunnanhallitus katsoi, että kunnallisvaalien yhteydessä järjestettävää neuvo-antavaa 
kansanäänestyksen mahdollisuutta pidetään tarkoituksenmukaisena. 
 

TERTTU KYLLIKKI HÄRKÖNEN 18.8.2014

Ei huomauttamista. Kannatettava ehdotus. 



Nastolan kunta LOTTA MIKKOLA 14.8.2014

Nastolan kunnanhallitus pitää kunnallisvaalien ja kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisen 
yhdessä hyvänä ja perusteltuna ehdotuksena. 

JUHO HERMANNI JÄRVENPÄÄ 14.8.2014

Kun nettiäänestys otetaan ajastaan käyttöön, tulee myös neuvoa-antavat kunnalliset 
kansanäänestykset suorittaa sähköisesti. Kunnallisvaalit ja neuvoa-antavat äänestykset tulee 
järjestää jatkossakin erikseen, koska sähköinen äänestys helpottaa neuvoa-antavien 
äänestysten järjestämistä.  

Tuusniemen kunta TONI AUVINEN 12.8.2014

Oikein hyvä asia. 

Kolarin kunta ANTTI MÄÄTTÄ 12.8.2014

Kunnallisen kansanäänestyksen järjestäminen samassa yhteydessä kunnallisvaalien kanssa 
palvelee kunnallisen demokratian toteutumista. Kansanäänestyksen tulos saisi kunnallisvaalien 
yhteydessä järjestettäessä merkittävän painoarvon.  

Posion kunta 11.8.2014

Kansanaäänestyksiä tarvitaan suurissa, merkittävissä asioissa.  Paras suorittaa kunnallisvaalien 
yhteydessä. 

MIRJA TONTERI 31.7.2014

Kunnallisvaalien ja kunnallisen kansanäänestyksen järjestäminen yhdessä on järkevintä siinä 
vaiheessa, kun otetaan käyttöön nettiäänestysmahdollisuus.  

RIITTA HIMANKA 23.7.2014

Työryhmän ehdotukset asiasta ovat hyviä ja perusteltuja.. 

Muutos 2011 8.7.2014

Kaikki vaalit (presidentin-, euro-, eduskunta-, kunnallisvaalit ja kansanäänestykset) voisivat olla 
minusta samana päivänä. Yhden lapun sijaan äänestäjä täyttäisi vain useamman lapun, jotka 
voisivat olla värikoodattuja. Keinotekoisia rajoja ei tulisi vetää sille milloin mistäkin voi 
äänestää. Lisäksi kansanäänestyksiä tulisi luonnollisesti voida järjestää vaalien välissäkin. 
Nettiäänestyksen suhteen olen skeptinen (ks. EFFI https://effi.org/sahkoaanestys-faq.html). 

Mitä haluatte lausua työryhmän mietinnöstä?
 



Vihreä liitto rp. Vihreä liitto rp. 29.8.2014

A) Kansalaisaloitteen ja kuntalaisaloitteen ikärajan laskeminen 

Vihreä liitto rp pitää tärkeänä, että nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 
lisätään. Tämä tarkoittaa, että on uskallettava jakaa nuorille kosmeettisen osallistamisen sijasta 
aitoa päätösvaltaa. 

Vihreä liitto rp:n kanta onkin, että niin kansalaisaloitteen, kuntalaisaloitteen, äänioikeuden kuin 
vaalikelpoisuudenkin ikäraja tulee laskea kaikissa vaaleissa 16 vuoteen. 

Vihreä liitto rp pitää valitettavana, että eduskuntapuolueiden puoluesihteereistä koostunut 
toimikunta ei löytänyt yksimielisyyttä uskaltaa ottaa rohkea askel äänioikeuden laajentamisessa 
16 vuotta täyttäneisiin. 

Puoluesihteeritoimikunta kuitenkin esitti, että vaikka äänioikeusikärajan laskemisesta ei ole 
vielä tarvittavaa poliittista yhteisymmärrystä, nuorten poliittisia oikeuksia laajennettaisiin 
laskemalla kansalaisaloitteen ikärajaa 15 vuoteen. Vihreä liitto rp katsoo, että on tärkeää, että 
nuorten poliittisten oikeuksien laajentamisessa voidaan edetä edes yhdellä rintamalla. Siksi 
puoluesihteeritoimikunnan esittämä kansalaisaloitteen ikärajan lasku tulisi toteuttaa viipymättä, 
vaikka oikeusministeriön asettama parlamentaarinen työryhmä suhtautuu mietinnössään tähän 
torjuvasti. Vihreä liitto rp katsoo, että työryhmä ei ole esittänyt riittäviä perusteita sille, miksi 
tämä yksinkertainen toimenpide olisi mahdoton toteuttaa nyt. Pelkästään se, että asia lukee 
perustuslaissa, ei tarkoita, että asiaa ei voitaisi toimeenpanna, jos eduskuntapuolueilla on 
yhdessä tahto parantaa tällä tavoin nuorten vaikutusmahdollisuuksia. 

B) Presidentinvaalien ajankohta 

Eduskuntapuolueiden puoluesihteereistä koostuva toimikunta esitti kunnallisvaalien lisäksi 
presidentinvaalien ajankohdan siirtämistä huhtikuulle. Tällöin kaikki vaalit, joiden ajankohta on 
Suomen päätösvallassa (eurovaalien ajankohta on EU-tasolla ratkaistava asia) pidettäisiin eri 
vuosina mutta samana ajankohtana: huhtikuun kolmantena viikonloppuna. Tästä muodostuisi 
vaalien vakioaika, ”kansanvallan viikonloppu”. 

Oikeusministeriön asettama parlamentaarinen työryhmä ei kannata mietinnössään 
presidentinvaalien siirtämistä, koska pitää nykyistä tammikuun ajankohtaa vakiintuneena ja 
toimivana. Vihreä liitto rp korostaa, että vakiintunut käytäntö ei tarkoita samaa kuin hyvä. 
Kylmin ja pimein vuodenaika ei ole oivallisin aika kansanvallan kannalta vaalien pitämiselle. 
Presidentinvaalien korkea äänestysprosentti johtuu sen luonteesta poikkeuksellisena 
henkilövaalina, ei siitä että tammikuu olisi sille hyvä aika. Vihreä liitto rp katsoo, että myös 
presidentinvaalit tulisi siirtää huhtikuulle, kuten eduskuntavaalit ja (nyt esitetysti) 
kunnallisvaalit - ajankohtaan, joka on katsottu vuoden parhaaksi hetkeksi vaalien 
toimittamiselle. Presidentinvaalit ansaitsevat sen. 

C) Vaalien yhdistäminen 

Työryhmän mietinnössä suhtaudutaan erittäin torjuvasti vaalien yhdistämiseen, ts. siihen 
mahdollisuuteen, että kaksi vaalia (esimerkiksi eduskunta- ja kunnallisvaalit) pidettäisiin samana 



päivänä. Tarvetta välttää tämä käytetään jopa argumenttina, jolla työryhmä torjuu muita 
ehdotuksia. Vihreä liitto rp ei jaa tätä kantaa. 

Äänestysprosentin lasku on ongelma koko demokratialle ja väsymys tiheästi esiintyviin vaaleihin 
on todellinen ilmiö. Niitä vastaan on syytä kamppailla. Vaalien yhdistäminen ei ole ongelmaton 
ajatus, mutta kansainvälinen vertailu antaa aiheen olettaa, että vaalien yhdistäminen nostaisi 
äänestysprosenttia alhaisemman äänestysprosentin vaalin osalta. Jos esimerkiksi eduskunta- ja 
kunnallisvaalit yhdistettäisiin, on todennäköistä, että kunnallisvaalien äänestysaktiivisuus nousisi. 

Monessa Euroopan maassa järjestetään useammat vaalit yhtaikaa. Ruotsissa parlamentti-, 
maakunta- ja kunnallisvaalit pidetään samana päivänä. Suomessakin asiaa on kokeiltu, 
ensimmäisissä eurovaaleissa, jotka järjestettiin yhtaikaa kunnallisvaalien kanssa vuonna 1996. 
Tuolloin eurovaalien äänestysprosentti nousi merkittävästi korkeammaksi kuin yksissäkään 
myöhemmistä eurovaaleista. 

Vaalien yhdistämistä vastaan argumentoidaan usein sillä perusteella, että tällöin eri vaalien asiat 
menisivät sekaisin vaalikeskusteluissa. Tähän voi todeta, että yksiäkään vaaleja ei käydä siten, 
että niissä puhuttaisiin vain ko. vaalissa valittavan toimielimen toimivaltaan kuuluvista asioista. 
Esimerkiksi kunnallisvaaleissa puhutaan samanaikaisesti valtakunnanpolitiikasta ja niitä 
käsitellään eduskuntavaalien välivaalina. Eurovaaleissa puhutaan samanaikaisesti kansallisesta 
politiikasta. Ja oikeutetustikin näin: vaaleissa kansalainen ottaa kantaa laajasti siihen, mille 
arvoille ja mille tavoitteille yhteiskunnassa hän antaa tukensa. 

Vihreä liitto rp katsookin, että vaalien yhdistämistä ei tule tulevaisuudessa sulkea pois. 

D) Menettely samalle vuodelle sattuvien euro- ja eduskuntavaalien kohdalla 

Keväällä 2019 pidetään sekä eduskunta- että eurovaalit mahdollisesti vain kuukauden, enintään 
puolentoista kuukauden, sisällä toisistaan: eduskuntavaalit huhtikuun kolmantena sunnuntaina, 
eurovaalit viimeistään vakioaikaan kesäkuun alussa, mahdollisesti jo toukokuun lopulla, mikäli 
jäsenmaat yhteisesti päättävät vuoden 2014 tapaan aikaistaa niitä. 

Reilun kuukauden väli kaksien vaalien välillä on hyvin ongelmallinen. Käytännössä maassa 
käydään hallitusneuvotteluja samaan aikaan kun eurovaalit vaatisivat kipeästi kansalaisten, 
median ja puolueiden huomiota. Eurovaalit jäisivät totaalisesti kotimaan politiikan jalkoihin. 
Eurovaalien alhainen äänestysprosentti huomioiden tähän ei olisi varaa. 

Vihreä liitto rp katsoo, että kevään 2019 kaltaisissa tilanteissa tulisi harkita mahdollisuutta 
siirtää eduskuntavaalit pidettäväksi samana päivänä eurovaalien kanssa. (Toiseen suuntaan siirto 
ei ole mahdollinen, koska eurovaalien ajankohta ei ole Suomen päätettävissä, mutta 
eduskuntavaalien on.) On pidettävä erittäin todennäköisenä, että tämä lisäisi merkittävästikin 
eurovaalien äänestysprosenttia, samaan tapaan kuin vuonna 1996 pidetyt eurovaalit hyötyivät 
samaan aikaan pidetyistä kunnallisvaaleista. Harkinnanarvoista on myös, että kunnallis- ja 
eurovaalien sattuessa samalle vuodelle, kunnallisvaalit siirrettäisiin pidettävänä 
eurovaalipäivänä.  

Kirkkonummen kunta CHRISTOFFER 
JOAKIM MASAR 

29.8.2014

Europarlamenttivaalien ja presidentinvaalien siirtämistä samaan ajankohtaan kuin 



eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit on tavoittelemisen arvoinen asia. Etuina olisivat 
vaaliajankohtien selkeyttäminen sekä mahdollisesti äänestysaktiivisuuden parantuminen. Mikäli 
osa vaaleista järjestetään samana vuonna voisi se myös tuoda rahallista säästöä sekä tuoda 
lisäkiinnostusta äänestämiseen.   

Oriveden kaupunki 29.8.2014

Kansalaisaloitteen tekemisen ikärajan alentaminen 15 vuoteen ei ole tarpeen, 15 vuoden ikä 
tuntuu liian alhaiselta. 

MIKKO POLVENLAHTI 29.8.2014

Samana vuonna järjestettävät eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit tulisi järjestää 
samanaikaisesti 

Nurmijärven kunta 29.8.2014

Ei muuta kommentoitavaa.  

Sastamalan kaupunki KATJA ARVE-
SALONEN 

29.8.2014

Sastamalan kaupunginhallitus 25.8.2014  

Työryhmän ehdotukset kunnallisvaalien siirtämisestä sekä kunnallisvaalien ja kunnallisen 
kansanäänestyksen järjestämisestä yhdessä ovat hyviä ja kannatettavia eikä työryhmän 
mietintöön ole huomauttamista. 
 

Kauniaisten kaupunki 29.8.2014

Presidentinvaalin ajankohta: Tällä hetkellä osa valmistelutoimenpiteistä osuu jouluaikaan, mikä 
voi olla haasteellista.  

Kansalaisaloitteen tekemisen ikärajan alentaminen 15 vuoteen: Kansalaisaloitteen vireille 
panijana tulee kuten nykyisin olla äänioikeutettu. Eli ikärajaa tulisi alentaa vain mikäli 
äänioikeusikä samalla alennetaan.  

Samana keväänä järjestettävien eduskunta- ja europarlamenttivaalien aikataulusta: Vaalien 
järjestelyiden kannalta on erittäin haasteellista, jos vaalien välillä on vain noin kuukausi eikä 
Kauniainen siis pidä tätä hyvänä. Toisaalta on haasteellista järjestää kahdet vaalit 
samanaikaisesti ja vaatisi vaalien järjestämissääntöjen huomattavaa yksinkertaistamista 
samalla. Haasteellista myös äänestäjille, koska helposti saattaa jäädä epäselväksi minkä vaalien 
ehdokkaasta on kyse sekä mitä tointa molemmissa vaaleissa ehdokkaana oleva ja valituksi tullut 
aikoo hoitaa. 

OUTOKUMMUN KAUPUNKI JUKKA-
PEKKA LÄTTI 

29.8.2014

Ei lausuttavaa. 



Suomen Keskusta 28.8.2014

Keskusta katsoo, toisin kuin parlamentaarinen työryhmä, että presidentinvaalin siirtämistä 
huhtikuun kolmanteen viikonloppuun muiden vaalien tavoin tulisi yhä harkita. 

Keskusta tunnistaa kuitenkin presidentinvaalin osalta eron muihin vaaleihin, sillä 
presidentinvaalissa käydään todennäköisesti tulevaisuudessakin usein kaksi kierrosta. Kahden 
kierroksen sijoittaminen huhtikuulle on hankalaa silloin, kun pääsiäisen ajankohta sijoittuu 
lähelle aiottuja äänestysajankohtia.  

Keskusta kannattaa kansalaisaloitteen ikärajan alentamista 15 vuoteen. Monille nuorille 
osallistuminen yhtä asiakysymystä tai  –kokonaisuutta koskevaan kansalaisaloitteeseen voi olla 
luonteva väylä laajempaan kansalaisaktiivisuuteen. Ehdotus tukisi nuorten 
vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä yhdessä hallituksen kuntalakiesitykseen sisältyvän ehdotuksen 
kanssa (15 vuotta täyttäneille annettaisiin oikeus tehdä kansanäänestysaloite kunnassaan).  

Keskusta esittää puoluekokouspäätökseensä nojaten edellä esitettyjä rohkeampia linjauksia 
nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Keskustan mielestä äänestysikäraja tulisi laskea 
16 vuoteen jo seuraavissa kunnallisvaaleissa sekä tästä saatuja  kokemuksia ja tietoa 
hyödyntäen myöhemmin myös valtiollisissa vaaleissa.  

Keskusta edellyttää, että saman vuoden keväänä/kesällä järjestettävien peräkkäisten ja 
ajallisesti lähekkäin olevien eduskunta- ja europarlamenttivaalien yhteydessä mahdollistetaan se, 
että eduskuntavaaleissa ehdolla ollut henkilö voitaisiin asettaa ehdolle eurovaaleissa vielä 
eduskuntavaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen. Kuten parlamentaarisen työryhmän esityksessä 
tuodaan ilmi, tämä voidaan hoitaa kansallisella päätöksellä ja säännöksillä. Suomessa tämä 
tarkoittaisi vaalilain ehdokasasettelun määräaikaa koskevan pykälän 171 §.n muuttamista.  

 

KRISTINA LÖNNFORS 28.8.2014

Ei muuta lausuttavaa 

Muonion kunta SIRPA HARTOJOKI 28.8.2014

Muonion kunnalla ei ole huomautettavaa muihin työryhmän käsittelemiin teemoihin.  

Hämeenlinnan kaupunki 28.8.2014

Presidentinvaalien ajankohtaa ei ole perusteltua muuttaa ainakaan äänestysaktiivisuuden 
nostamiseksi, sillä äänestysaktiivisuus on näissä vaaleissa muutenkin korkea. Kansalaisaloitteen 
tekemisen ikärajan alentaminen on perusteltua.  

Raahen kaupunki 28.8.2014

OK. 



VIRVA MASKONEN 28.8.2014

Presidentivaalien ajankohtaa ei ole tarpeen muuttaa. 
Kansalaisaloitteen tekemisen ikärajan alentaminen 15 vuoteen ei ole tarpeen. Kansalaisaloitteen 
ikärajan muuttaminen voitaisiin kytkeä yleisestä äänioikeuden ikärajasta käytävään 
pohdintaan.  

OUTI KANTIA Päivitetty: 28.8.2014

Aikaisempi lausunto lähetetty: 28.8.2014

Savukosken kunnan mielestä mietinnön esitykset ovat kannatettavia. 

Piraattipuolue r.p. TAPANI 
KARVINEN 

28.8.2014

Kansalaisaloitteen ikärajan alentaminen:  
     
Aloiteoikeus on nykytilassaan kytketty äänioikeuteen, joka poissulkee alle 18-vuotiaiden 
osallistumisen kansalaisalotteiden luomiseen ja kannattamiseen. Piraattipuolue katsoo ettei ole 
erityistä syytä sille, että aloiteoikeus olisi sidottu äänioikeuteen ja siksi kannattaa 
puoluesihteeriesikunnan mukaista esitystä alentaa kansalaisaloitteen ikäraja 15 vuoteen. 
Varhainen yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuus tukee  kansalaisten aktiivista 
osallistumista yhteiskunnan toimintaan jatkossa. Piraattipuolue kannattaa puolueohjelmassaan 
myös äänestysikärajan laskemista 16 vuoteen, jolloin aloiteoikeuden ikärajakin madaltuisi eikä 
aloiteoikeutta ja äänioikeutta vättämättä tarvitsisi irroittaa toisistaan. 

Ehdokkuus peräkkäisissä eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa:  
     
Piraattipuolue kannattaa vaalilain 171 § muuttamista kohdennetusti eduskuntavaalien ja 
europarlamenttivaalien osuessa samalle vuodelle niin, että europarlamenttivaaliehdokkaaksi 
ilmoittautuminen päättyy vasta eduskuntavaalituloksen vahvistamisen jälkeen. Piraattipuolue 
vastustaa mietinnössä ollutta tavoitetta europarlamenttivaalien aikaistamisesta, jolloin vaalit 
jouduttaisiin joinain vuosina toimittaa samanaikaisesti. Kahden tai useamman tason 
päätäntäelimien ja niiden edustajien valitsemiseen samanaikaisesti toteutuvat vaalit eivät 
palvele tarkoitustaan. 

Orimattilan kaupunki PÄIVI 
SUIKKANEN 

27.8.2014

Muilta osin asiaan ei ole huomautettavaa. 

Askolan kunta 27.8.2014

Askolan kunnanhallitus kannattaa yhteen vaalipäivään siirtymistä kaikkien vaalien osalta 
kuitenkin huomioon ottaen sen, että tasavallan presidentin vaaleissa  on kaksivaiheinen vaali. 
Valtiollisten vaalien yhteydessä voidaan järjestää myös eduskunnan enemmistön niin tahtoessa 
valtiollinen kansanäänestys suurista ja kauaskantoisista koko valtakuntaa koskevista asioista. 

Pielaveden kunta 27.8.2014



Ei erikseen lausuttavaa 

Kouvolan kaupunki Elina Hasu Päivitetty: 27.8.2014

Aikaisempi lausunto lähetetty: 27.8.2014

Kouvolan kaupungilla ei ole muuta kommentoitavaa. 

Kansallinen Kokoomus rp. 
Kansallinen Kokoomus rp. 

27.8.2014

Kansallisella Kokoomuksella rp ei ole lisättävää työryhmän johtopäätöksiin ja sen tekemiin 
esityksiin. 

Pertunmaan kunta 27.8.2014

Ei muuta kommentoitavaa 

RIITTA TOLVANEN 27.8.2014

Europarlamenttivaalien aikaistaminen on hyvä tavoite. 

SARI-ANNE MARJ LINTURI-SAHLMAN 26.8.2014

Toivakan kunnalla ei ole lisättävää työryhmän esitykseen. 

Karijoen kunta JENNI TERESE 
RANKAVIITA 

26.8.2014

Presidentinvaalien ajankohtaa ei ole tarvetta muuttaa.  
Kansalaisaloitteen tekemisen ikärajan alentaminen ei ole tarpeen. 
Europarlamenttivaalien siirtämistä samaan ajankohtaan eduskuntavaalien ja kunnallisvaalien 
kanssa tulee harkita. 

LIISA KRISTIINA LAAKSO 26.8.2014

Padasjoen kunnanhallituksella ei ole mietinnöstä huomautettavaa.  

Parkanon kaupunki 26.8.2014

Parkanon kaupunki pitää tarkoituksenmukaisena, että vaalit käydään erikseen, jotta eri 
vaaleissa säilyy keskustelu käytävissä vaaleissa. Erityisesti kunnallisvaalit tulee rauhoittaa.  

LEENA SINIKKA LAAKSO 26.8.2014

Ei lausuntoa tässä vaiheessa. 



Säkylän kunta 26.8.2014

Demokratian edistäminen on tärkeimpiä tehtäviä yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Se on 
kuitenkin pitkä prosessi, jossa tulee edetä tarpeeksi rauhallisesti. Tästä syystä työryhmän 
ajatukset ovat varsin kannatettavia. 

KARSTULAN KUNTA SALLA MANNI Päivitetty: 26.8.2014

Aikaisempi lausunto lähetetty: 26.8.2014

Karstulan kunnanhallituksen lausunto: 
Esityksen yleisestä vaalipäivästä voisi laajentaa koskemaan kaikkia vaaleja. 
Kansalaisaloitteen tekeminen on järkevää kytkeä äänioikeusikään. 
 

Mikkelin kaupunki 26.8.2014

Mikkelin kaupunginhallitus puoltaa kansalaisaloitteen tekemisen ikärajan alentaminen 15 
vuoteen, koska se edistää nuorison vaikutusmahdollisuuksia.  

Samana keväänä järjestettävät eduskunta- ja europarlamenttivaalit saattavat vaikuttaa 
äänestysaktiivisuuden laskuun entisestään jälkimmäisissä vaaleissa. Lisäksi lyhyen ajanjakson 
sisällä järjestettävät vaalit voivat aiheuttaa suuria vaikeuksia vaalien järjestelyorganisaatioille.  

Kaarinan kaupunki 25.8.2014

Vaalien järjestämisen kustannukset ja  niistä aiheutuvat tehtävämäärät kunnissa huomioon 
ottaen kaikenlainen kehittäminen on perusteltua. 

Iitin kunta 25.8.2014

Ei erityistä lausuttavaa. 

JOHANNA ULRIKA ANDERSSON 25.8.2014

Tässä vaiheessa samaa mieltä.  

Vihdin kunta 25.8.2014

Ei kommentoitavaa. 

Tervolan kunta Sari Tervaniemi 22.8.2014

Presidentinvaalin nykyinen ajankohta on hyvä, joten sitä ei ole tarpeen muuttaa. 
Kansalaisaloitteen tekemisen ikärajan alentaminen 15 vuoteen ei ole tarpeellista vaan 18 vuoden 
ikäraja on edelleen sopiva. Eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien järjestäminen samana 
keväänä on ongelmallista äänestäjien ”kuluttajansuojan” kannalta. Esimerkiksi molemmissa 
vaaleissa ehdokkaana olevaa äänestäessä ei voi olla varma, valitseeko ehdokas eduskunnan vai 



europarlamentin. Vaalien lähekkäisyys tuo omat haasteensa myös vaalien järjestäjille. 

Jyväskylän kaupunki 22.8.2014

 Europarlamenttivaalien aikaistaminen huhtikuulle on kannatettava ajatus, soveltuu 
äänestämiseen paremmin kuin alkukesä. Samalla voitaisiin harkita eri vaalien yhdistämistä ja 
näin saataisiin välivuosia vaalien järjestämiseen. Kansalaiset osaavat esittää useamman 
mieleipiteen samanaikaisesti ja vaalit olisivat kustannustehokkaampia niin puolueille kuin 
kunnille. 
  

Suomen Kristillisdemokraatit 22.8.2014

Työryhmän tavoin Kristillisdemokraatit pitää presidentinvaalin nykyisen ajankohdan säilyttämistä 
perusteltuna. Myös kansalaisaloitteen ikärajan osalta työryhmän johtopäätökset ovat päteviä. 
Ikärajan muuttamisen harkitseminen ei ole tällä hetkellä ajankohtaista. Kansalaisaloitteen 
vireillepano- sekä allekirjoitusoikeutta tulee jatkossakin tarkastella kokonaisuutena äänioikeuden 
kanssa.  
Europarlamenttivaalien ajankohta luo tiettyä hankaluutta osuessaan samaan vuoteen kuin 
kunnallis- tai eduskuntavaalit. Mikäli kunnallis- ja eduskuntavaalit säilyttävät nykyisen rytminsä, 
on europarlamenttivaalien kanssa kymmenen vuoden välein eli joka toisella kerralla samana 
vuonna joko kunnallis- tai eduskuntavaalit. Kansalaisen näkökulmasta vaalien ajankohdan tulee 
olla sellainen, että se mahdollistaa selkeän tiedonsaamisen ehdokkaiden näkemyksistä erityisesti 
niistä asioista, joista he valituksi tullessaan olisivat päättämässä. Keinoja tämän varmistamiseksi 
tulee edelleen pohtia. Myös europarlamenttivaalien aikaistamisen tavoitetta tulee arvioida myös 
tästä näkökulmasta.  
Työryhmä on valinnut tarkastella vaaliaikatauluja erityisesti valtiosäännön periaatteiden ja 
poliittisen järjestelmän toimintaedellytysten näkökulmasta. Tätä Kristillisdemokraatit pitää 
hyvänä.  

Mynämäen kunta Mynämäen kunta 22.8.2014

Ei lausuttavaa. 

SARI MARJAANA HELANDER 21.8.2014

Alavuden kaupunginhallitus: On tärkeää, että kehittämistyötä jatketaan ja kokemuksia 
erilaisista toteuttamistavoista saadaan lisää. 

Pudasjärven kaupunki 21.8.2014

Pudasjärven kaupunginhallitus: Ei muuta lisättävää  
 

Isojoen kunta ULLA NORRBO 20.8.2014

*Myös presidentin vaalien ajankohta voitaisiin siirtää ns. yleiseen vaalipäivään, jolloin pääsiäisen 
ja vapun ajankohta huomioon ottaen vaalien ensimmäinen tai toinen kierros käytäisiin ns. 
yleisenä vaalipäivänä. 



*Kansalaisaloitteen tekemisen ikärajan alentaminen ei ole tarpeen. 

Suomussalmen kunta AILA MAARIT 
VIRTANEN 

20.8.2014

Suomussalmen kunta kannattaa kansalaisaloitteen tekemisen ikärajan alentamista 15 vuoteen. 

Suomussalmen kunta pitää hyvänä, jos vaalit olisivat aina samana ajankohtana, mutta ei 
kuitenkaan kaksia vaaleja yhtä aikaa. 

Tornion kaupunki 20.8.2014

Presidentinvaalien nykyinen ajankohta on hyvä, europarlamenttivaalien aikaistaminen huhtikuun 
kolmannelle sunnuntaille on kannatettavaa. Kansalaisaloitteen tekemisen ikärajan alentaminen 
15 vuoteen edistää nuorison vaikutusmahdollisuuksia. Samana keväänä järjestettävät eduskunta
- ja europarlamenttivaalit aiheuttavat haasteita vaalien järjestysorganisaatiolle. 
Äänestysaktiivisuus jälkimmäisissä vaaleissa saattaa laskea entisestään vaalien seuratessa näin 
lähellä toisiaan. Saman ehdokkaan ehdokkuus molemmissa vaaleissa saattaa aiheuttaa 
hämmennystä äänestäjien keskuudessa. 

PERTTI OLAVI VIROLAINEN 20.8.2014

Europarlamenttivaalien aikaistaminen olisi hyvä asia, joka saattaisi lisätä äänestysaktiivisuutta. 
Kansalaisaloitteen ikärajan alentamista 15 vuoteen on syytä harkita/tutkia kunnolla; 15 vuoden 
ikäraja tuntuu liian alhaiselta. 

MINNA-LIISA KAARINA MÄKILÄ 20.8.2014

Mielestämme selvitystyö on tarpeellinen ja jatkovalmistelussa tulisi huomioida vaikutukset 
hallintokäytäntöihin. 

Lestijärven kunta 19.8.2014

Työryhmä on varmaankin pohtinut mietinnössään asioita eri näkökulmista. Mutta jotenkin 
kaukaa haetulta perustelulta vaikuttaa uuden valtuuston pääsy tekemään seuraavan vuoden 
budjettia. Ristiriidan tuo se, että samaa budjettivuotta hoitaa vaalivuonna alkuvuoden vanha 
valtuusto ja loppuvuotta uusi huhtikuussa valittu hallinto. 

Teuvan kunta Teuvan kunta 19.8.2014

Presidentinvaalien ajankohtaa ei ole tarvetta muuttaa. Kansalaisaloitteen tekemisen ikärajan 
alentamista tulee harkita heti, kun kansalaisaloitteen toimivuudesta on saatu riittävästi 
kokemuksia. Teuvan kunta näkee europarlamenttivaalien aikaistamisen samaan ajankohtaan 
kuin eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit hyvänä pitkän aikavälin tavoitteena. 

Paltamon kunta 19.8.2014

Ei kommentoitavaa 



Vehmaan kunta 19.8.2014

Uudistukset voidaan aluksi toteuttaa kokeiluluontoisesti. 

Ari Koskinen 
hallintojohtaja 
Vehmaan kunta 

MARJATTA LAUKKANEN 18.8.2014

- 

TERTTU KYLLIKKI HÄRKÖNEN 18.8.2014

Kansalaisaloitteen tekemisen ikärajan laskeminen 15 vuoteen vaatii lisävalmistelua. 15 vuotta 
voi olla liian alhainen ikäraja kaikissa asioissa. Nuorisoa koskeviin asioihin se voisi sopia. 

Nastolan kunta LOTTA MIKKOLA 14.8.2014

Nastolan kunnanhallituksella ei ole muuta lausuttavaa työryhmän mietinnöstä. 

JUHO HERMANNI JÄRVENPÄÄ 14.8.2014

Ei huomautettavaa. 

Tuusniemen kunta TONI AUVINEN 12.8.2014

- 

Kolarin kunta ANTTI MÄÄTTÄ 12.8.2014

Kolarin kunnalla ei ole lisättävää työryhmän tekemiin johtopäätöksiin. 

Posion kunta 11.8.2014

- 

MIRJA TONTERI 31.7.2014

Europarlamenttivaalien aikaistaminen ok. 

RIITTA HIMANKA 23.7.2014

Työryhmän esitys asiasta on kannatettava ja hyvin perusteltu. 



Muutos 2011 8.7.2014

Kaikki vaalit samalle päivälle on yksinkertaisinta. Kansalaisaloite tulisi olla sidottu yleiseen 
äänestysikään. En näe, että tässä kannattaa tehdä tarpeetonta poikkeusta. Kansalaisaloitteista 
tulisi voida äänestää sitovissa kansanäänestyksissä. Jos kokemusta halutaan, asiaa voi kysyä 
Sveitsistä tai Muutos 2011 -puolueelta, jonka puoluesihteerinä toimin tällä hetkellä. 


