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Oikeusministeriön vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia
selvittävä parlamentaarinen työryhmä on julkaissut mietinnön 11.6.2014 ja
oikeusministeriö pyytää kuntien lausunnot mietinnöstä 29.8.2014 mennes
sä.

Parlamentaarinen työryhmä ehdottaa mietinnössään vaalilain muuttamista
siten, että kunnallisvaalit siirretään lokakuun neljännestä sunnuntaista huh
tikuun kolmanteen sunnuntaihin. Kunnallisvaalien vaalipäivä olisi sama
kuin nykyisin eduskuntavaalien vaalipäivä. Huhtikuun kolmannesta sun
nuntaista muodostuisi näin yleinen vaalipäivä. Kunnallisvaalit ja eduskun
tavaalit vuorottelisivat kahden vuoden välein, eikä kyse siten olisi samanai
kaisesti järjestettävistä vaaleista. Lausunto luettavissa osoitteessa
httDs://www.lausuntooalvelu.fi/FI/ProDosal/Particioation?proDosalld=879d82bb-Oe
83-4370-876b-63b3aee0f614&resDondentld=9a0dbelf-bb75-4af9-98ac-50d5d l3ea
117

Ehdotus Kunnanjohtaja Anne Ukkonen

Kunnanhallitus päättää antaa oikeusministeriölle liitteenä olevan lausun
non.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Otteen oikeaksi todistaa 13.8.2014

Helena Metsämuuronen
hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä 13.8.2014

Annettu postin kuljetettavaksi
13.8.2014

Liitteet 1 Lausunto vaalien ajankohdista ja kansalaisten
osallistum isoikeudesta

Jakelu oikeusministeriö
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 186 - 187, 197

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 188 - 196, 198 - 205

Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: 188 - 196, 198 - 205

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan
jäsen.

Oikaisuvaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
viranomainen ja aika

Luumäen kunta
kunnanhallitus
Linnalantie 33
54500 TAAVETTI
sähköpostiosoite: kunta@luumaki.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
sisältö ja toimittaminen allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja Alla mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
valitusaika Ci kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta

kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Puijonkatu 29 2. krs
Postiosoite: PL 1744

70101 KUOPIO
Sähköposti: ita-suomi.hao @ oikeus.fi
Puhelin: Vaihde 029 56 42500
Faksi: 0295642501

Kunnallisvalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät: Valitusai ka 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät: Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava
— valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
— päätös, johon haetaan muutosta
— miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
— muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös
laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava.

Valitusasiakirjojen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päät
toimittaminen tymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin

välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
ennen valitusajan päättymistä.



Kunnanhallitus esittaa lausuntonaan, että

Oikeusministeriön asettaman parlamentaarisen työryhmän ehdotus vaalilain
muuttamisesta siten, että kunnallisvaalit siirretään lokakuun neljännestä sunnuntaista
huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin ja ehdotus, että kunnallisvaalit järjestettäisiin
ensimmäisen kerran huhtikuussa vuonna 2017 ovat kannatettavia.

Vaaliajankohdan muuttaminen tarkoittaisi, että vuoden 2016 säännönmukaiset
kunnallisvaalit siirtyisivät vuoden 2017 huhtikuuhun ja nykyisten, vuoden 2016
lopussa toimikautensa päättävien valtuustojen toimikautta jatkettaisiin vuoden 2017
toukokuun loppuun.

Työryhmä myös ehdottaa, että neuvoa-antavien kunnallisten kansanäänestysten
järjestäminen sallitaan kunnallisvaalien yhteydessä. Ehdotus on toiminnallisesti sekä
taloudellisesti järkevä ja perusteltu.

Työryhmä käsitteli edellä olevien teemojen lisäksi muitakin vaaleihin ja
kansalaisvaikuttamiseen liittyviä teemoja. Työryhmä myös päätyi ehdotukseen,
missä Suomen pitkän aikavälin tavoitteeksi tulisi asettaa europarlamenttivaalien
aikaistaminen samaan ajankohtaan kuin eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit. Näihin
teemoihin ei kuitenkaan tässä työryhmän ehdotuksessa esitetä lakimuutoksia.
Teemojen käsittelyä tulee jatkaa ja laatia tarvittaessa lakimuutosehdotukset.


