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Oikeusministeriön vaalien ajan kohtia ja kansalaisten osallistumis-
oikeuksia selvittävä parlamentaarinen työryhmä pyytää lausuntoja
mietintöönsä ensisijaisesti tämän pilottivaiheessa olevan
lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta. Tarkoutuksena on saada
käyttökokom u ksia pa lvel u n jatkokeh ittäm istä varten.

Vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistum isoikeuksia selvittävän,
o ikeusm i n isteriön asettaman parlamentaa risen työryh mä n työn
taustalla on ns. puoluesihteeritoimikunnan lokakuuss a 2013 tekemät
esitykset. Työryhmän tehtävänä on ollut selvittåiä näiden ehdotusten
toteutta m ista ja va lm istel la mahd ol I iset lakie hdotukset.

Oikeusm i n isteriön asettama pa rlamentaa ri nen työryh mä ehdottaa
vaalilain muuttamista siten, että kunnallisvaalit siirretään lokakuun
neljännestä su nn untaista h uhtiku u n kolmanteen su nnu ntaihin.
Kunnallisvaalien vaalipäivä olisi sama kuin nykyisin
eduskuntavaalien vaalipäivä. Huhtikuun kolmannesta sunnuntaista
muodostuisi näin yleinen vaalipäivä. Kunnallisvaalit ja
eduskuntavaalit vuorottelisivat kahden vuoden välein eikä kyse siten
ol isi sama n a ikaisesti järjestettävistä vaaleista.

Ku n nallisvaalien aikaistaminen keväälle merkitsisi käytän nössä sitä,
että uusi valtuusto pääsisi päättämään jo seuraavan vuoden
talousarviosta ja kunnallisverosta. Näin vaalien tulos
heijastuisi aikaisempaa välittömämmin kunnan toimintaan, ja uuden
valtuuston vaikutusmahdollisuudet paranisivat. Pyrkimyksenä myös
on, että kunnallisvaalien siirto keväälle ja huhtikuun kolmas
su nn u ntai yleisenä vaalipäivänä lisäisivät äänestysaktiivisuutta.
Vaaleja koskevan tutkimustiedon perusteella on tosin vaikea
ennakoida, miten vaalipäivän siirto vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen.

Työryh mä ehdottaa, että ku n nal I isvaalit jä rjestettäisiin ensimmä isen
kerran huhtikuussa vuonna 2017. Vuoden 2016 säännönmukaiset
ku nnallisvaalit siirtyisivät vuoden 20 1 7 h uhtiku uh un, ja nykyisten,
vuoden 2016 lopussa toimikautensa päättävien valtuustojen
toímikautta jatkettaisiin vuoden 2017 toukokuun loppuun.

Mitä mieltä olette kunnallisvaalien siirtämistä koskevista
ehdotuksista ?

Työryhmä ehdottaa, että neuvoa-antavien kunnallisten
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kansanäänestysten järjestäminen sallitaan ku n nallisvaalien
yhteydessä. Nykyisin ku n na llisten ka nsanäänestysten järjestäm i nen

vaalien yhteydessä on kielletty. Työryhmän näkemyksen mukaan
kunnallisia kansanäänestyksiä ei ole perustettua järjestää muiden,
valtiollisten vaalien yhteydessä, sillä vaaliteemat ovat tällöin
keskenään hyvin erilaiset. Vastaavasti valtiollisia kansanäänestyksiä
voidaan nykyisin toimittaa vain valtiollisten vaalien yhteydessä tai
eriksee n. Aänestyksen toim ittam ista koskevat h al lin noll iset
menettelyt ovat myös yksinke rta isem mat ku n na I I isvaa I ien
yhteydessä.Työryhmä toteaa lisäksi, että erikseen valmisteltavana
o leva nettiää nestyksen käyttöönotto hel potta nee ku n n a llisten
kan sa nää nestysten jä rjestäm istä. Nettiää nestysma hd ol I isu us

m u uttaa merkittävästi ka nsanää nestyste n jä rjestä m istä, ja tämä n

vuoksi työryhmä katsoo, että tarpeelliset lainsäädännön muutokset
on perusteltua valmistella aikanaan yhtenäisesti.

Mitä haluatte lausua työryhmän kunnallisvaalien ja kunnallisen
kansanäänestyksen järjestäm isestä yhdessä?

Työryhmä käsitteli edellä mainittujen teemojen lisäksi muun muassa
presidentinvaalin ajankohtaa, kansalaisaloitteen tekemisen ikärajan
alentamista 15 vuoteen sekä samana keväänä järjestettävien

ed usku nta- ja europarlamenttivaalien aikataulutusta. Arviointi
kansalaisaloitteen toimivuudesta ja mahdollisesta ikärajan
muuttamisesta on työryhmän mukaan tehtävissä vasta, kun
menettelystä on saatu enemmän kokemuksia.

Suomen pitkän aikavälin tavoitteeksi tulisi asettaa
europarlamenttivaalien aikaistaminen samaan ajankohtaan kuin

eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit.

Työryhmä ei esitä näihin teemoihin liittyen tässä vaiheessa
lakimuutoksia.

Mitä haluatte lausua työryhmän mietinnöstä?

Lausunto tulee antaa 29.8.2014 mennessä ensijaisesti
lausu ntopalvelu.fi kautta tai säh köpostitse oikeusm in isterio@om.fi
tai postitse osoitteeseen Oikeusministeriö, PL 25, 00023
Valtioneuvosto.

Esitys:
Kyyjärven kunnanhallitus antaa oheisen liitteen mukaisen lausunnon
asiasta.

Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksim ielisesti.
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