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KH S 141 Oikeusministerion vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvitt[vi
parlamentaarinen tyoryhml pyytiffi lausuntoja mietintoonsii.

Vaalien aj ankohtia j a kansalaisten osallistumisoikeuksia selvitthvdn,

oikeusministerion asettaman parlamentaarisen tyoryhm[n tyon taustalla on ns.

puoluesihteeritoimikunnan lokakuussa 2013 tekemdt esitykset kunnallisvaalien
ajankohdan siirt[misestd, tasavallan presidentin vaalin siirt[misest?i,

kansalaisaloitteen iklrajan alentamisesta, neuvoa antavan kunnallisen
kansanf,[nestyksen jlrjestlmisestl vaalien yhteydess[ ja ehdokkuudesta perdttlisissl
eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa. Tyoryhmin tehtevana on ollut selvittii[
nliden ehdotusten toteuttamista ja valmistella mahdolliset lakiehdotukset. Mietinto
loytyy osoitteesta

http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/iulkaisut/julkaisuarkisto/1402296340899.ht
rnl.

Lausuntoa pyydetiiiin 29.8.2014 mennessa siihkopostitse oikeusministerio@om.fi tai

postitse osoitteeseen Oikeusministerio, PL 25, 00023 Valtioneuvosto.
Liitteet:

o lausuntoluonnos

KUNNANJOHTAJAN PAATOSBHDOTUS :

Kunnanhallitus piiiittiid. antaa lausuntonaan liitteenii olevan lausunnon.

priAr6s:

Kunnanhallitus plZitti kunnanjohtajan esittelyn jiilkeen antaa lausuntonaan liitteenii
olevan lausunnon.
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Karvian kunta
Kunnanhallitus

OIKAISUVAATI MUSOHJ EET JA VALITUSOSOITUS Liite piiytdkirjaan

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

OIKAISUVAATI M USOHJ EET

LMAN SISAITO JA TOIMITTAMINEN

Oikaiswaatimusta ei saa tehdii paatiiksista, iotka koskevat

yksinomaanValmistelua,teytantd6npanoataikokouksenjerjestaytymista(KuntaL9ls)
a^1 aAi 1/lR 1A9 lAq 1 qo

Kieltojen perusteet

Seuraaviin paatdksiin ei saa hakea muutosta

mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Pvkdl6t 142,143,145,L47,

KOSKA

i1iseuraaviinpdit6ksiineisaahakeamuutostavalittamalla
(pykelat ja valituskieltojen perusteet) Kvesl 26 5

iAhan paat6kseen tyytymetiin asianosainen viranhaltija tai ty6ntekija voi saada asian kasiteltaveksi tv6nantajan

ammattiyhdistyksen valisessa paikallisneuvottelussa kunnallisen pdiisopimuksen 8, 10 ja 11 $:n mukaisesti'

Pvkilit

la

aatimuk5en.oikaisuvaatimuksensaatehdese,johonpaat65

on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun paatiis valitt6masti vaikuttaa (asianosainen) seki

kunnan jiisen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdaan:

Karvian kunnanhallitus
KYld-Karviantie 17

oikaisuvaatimus on tehtava 14 peiven kuluessa paatoKsen tleooKslsaannlsla. (utlrrdrr ld)t

piiatdksestii tiedon, kun pS6tris on asetettu yteisesti niihtiviksi'

Asianosaisen katsotaan saaneen peatiikseste tiedon, jollei muuta nayteta, seitseman piivdn kuluttua kirjeen

lahettemisesta, saanfltodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynd aikana'

p6ytakirja on asetettu yleisesti naht5ville 26.8.?:014 Piiytdkirjanotteet on postitettu -J -.O-
nnnettuiiedoksi 

-/-20. - 
Tiedoksiantaja:

VALITUSOSOITUS
eamuutostakunnallisvalituksinvainse,,iokaontehnyt

oikaisuvaatimuksen. Mikdli pditos on oikaisuvaatimuksen iohdosta muuttunut, saa peetdkseen hakea muutosta

kunnallisvalituksin myiis asianosainen sekii kunnan jiisen'

So,r-*iinp:i:itOf,siinvoidaanhakeamuutostakirjallisellavalituksella
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 piivd6), valitusaika alkaa piiiitiiksen tiedoksisaannista'

Pykdlit
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdiian

Turun hallinto-oikeus
PL 32

20101 TURKU

Kayntiosoite: Sairashuoneenkaiu2- 4,Turku, 3.2.2014 lukien Yliopistonkatu 34

Hallintovalitus (valitusaika 30 p6ivid), valitusaika alkaa piiiittiksen tiedoksisaannista'

PykSlit

Valitusviranomainen ja

valitusaika

(hankintaoikaisu). Asia voidaan my6s saattaa valituksella markkinaoikeuden kdsiteltdviiksi, mikili hankinnan arvo

ylittea hankintalain 15 5:n mukaisen kynnysarvon'

Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 pdivdd), pykiiliit

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5

00520 HELSINKI

Puh. 010 364 3300

Faksi 010 36433L4

unhankintamenettelyss6tehtyynratkai5uunvoidaanjulkisista

hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiktilta oikaisuaHankintapditiis

Oikaisuvaatimus-

/valituskirjelmi n sisiltti
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmissa on ilmoitettava

-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijdn nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite

-paetds, johon haetaan muutosta

-miltd osin paat6kseen haetaan muutosta ja mite muutoksia siihen vaaditaan tehtavaksi

-muutosvaatimuksen Perusteet
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmiiin on liitetteva piStcis, johon haetaan muutosta, alkuperlisenii tai viran

puolesta oikeaksi todistettuna jiiljenn6ksena seka todistus siite paivasta, iosta oikaisuvaatimus-/valitusaika on

iuettava. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakatisesti allekirjoitettava'

Oikaisuvaatimus'
/valitusasiakirjojen
toimittaminen

kaisuvaatimus./valitusviranomaiselleennenoikaisuvaatimus.

/valitusajan paAttymista. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi ldhettdd postitse tai lahetin

vdlityksellii. postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jatettdvi niin ajoissa, etta ne ehtivat perille ennen

6ikaisuvaatimus-/valitusaia n paattvmista.

Lisatietoia
-yksltyiskohtainenoikaisuvaatimusoh 

j"/u.liry



vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet/ Karvian

kunnan lausunto

Vastausaika PiidttYY: 29'8'201 4

http: / /www.oikeusministerio.filfilindex/ jutkaisut/ jutkaisuarkisto/1402

296340599. htmt - Tytiryhmdn mietintii

o Lausuntokohtia:3
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o Oikeusministeririn asettama partamentaarinen tyciryhmii ehdottaa

vaatitain muuttamista siten, ettii kunnattisvaatit siirretdiin lokakuun

netjhnnestii sunnuntaista huhtikuun kotmanteen sunnuntaihin'

Kunnattisvaatien vaatipdivli otisi sama kuin nykyisin eduskuntavaatien

vaatipiiivii. Huhtikuun kotmannesta sunnuntaista muodostuisi ndin yteinen

vaatipiiivii. Kunnat[isvaalit ja eduskuntavaatit vuorottetisivat kahden

vuoden viitein eikii kyse siten otisi samanaikaisesti jiirjestettdvistd

vaateista.

Kunnattisvaalien aikaistaminen keviidtte merkitsisi kdytdnniissii sitii, ettii

uusi vattuusto piiiisisi p2ia,ttdmiiiin jo seuraavan vuoden tatousarviosta ja

kunnattisverosta. Niiin vaalien tutos heijastuisi aikaisempaa

vdtittrimdmmin kunnan toimintaan, ja uuden vattuuston

vaikutusmahdottisuudet paranisivat. Pyrkimyksenii myiis oh, ettd

kunnattisvaatien siirto kevdatte ja huhtikuun kotmas sunnuntai yteisenli

vaatipiiiviind tisdisiviit dlinestysaktiivisuutta. vaateja koskevan

tutkimustiedon perusteetta on tosin vaikea ennakoida, miten vaatipiiiviin

siirtovaikuttaadlinestysaktiivisuuteen.

Tyiiryhmii ehdottaa, etta kunnattisvaal,it jdrjestettiiisiin ensimmdisen

kerran huhtikuussa vuonna 2017. Vuoden 2016 sddnntinmukaiset

kunnattisvaatit siirtyisiviit vuoden 2017 huhtikuuhun, ja nykyisten, vuoden

2016 lopussa toimikautensa paiittHvien vattuustojen toimikautta

jatkettaisiinvuoden2olTtoukokuunloppuun.



Mita miettii olette ty<iryhmiin kunnattisvaatien siirtimistd koskevista

ehdotuksista?
vaalien ajankohdan siirrolla emme usko olevan merkitystH

Hdnestysakiiivisuuden kannalta. Pienissd kunnissa ajankohta voi

muodostua ongelmalliseksi, koska kHyttinntissH vaaleista vastaa samat

viranhaltijat kuin maaliskuun loppuun mennessH valmiiksi tehtdvdstH

tilinplilitiiksestH ja toimikertomuksesta. Valtuuston toimikauden

alkaminen kesken titikauden tuntuu hankalalta ajatukselta mm'

kunnanhatlituksen vastuun kannalta. Tuntuu mielekkiiiimmHlta jatkaa

nykyistii mallia, jossa kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus vastaavat

toflnaisista tilikausista. Uudella valtuustolla ei vlilttdmlittH ole vielH

riittiiv?ili ndkemystd talousarvion laadintaan heti valinnan jdlkeen' jos

valtuutettuja patjon vaihtuu. Lisliksi uuden toimikauden alkaminen

ajoittuisi juuri-lomakauden alkuun, jolloin se kHyttinnijssH alkaisi vasta

eiokuussa. Uuden valtuuston ensimmHiseksi tehtHv5ksi muodostuu

myiis edellisen vuoden tilinptilitiiksen hyvHksyminen tilanteessa, jossa

rreitta ei vHlttlimtittli ole ehtinyt kertyhi riittHvlili tietoa kunnan

toiminnasta.

Tyciryhmii ehdottaa, ettd neuvoa-antavien kunnattisten kansanadnestysten

jirjestiiminen sattitaan kunnattisvaatien yhteydessii' Nykyisin kunnattisten

kansanhdnestysten jiirjestiiminen vaatien yhteydessii on kiettetty'

Tyciryhmiin naf"rytt"n mukaan kunnattisia kansandiinestyksid ei ote

p"rrrt"ttru liiriesiliii muiden, vattiottisten vaatien yhteydessii, sittii

vaaliteemat ovat tiittiiin keskendiin hyvin eritaiset. Vastaavasti vattiottisia

kansandiinestyksid voidaan nykyisin toimittaa vain vattiotlisten vaatien

yhteydessii tai erikseen. Aenestyksen toimittamista koskevat hattinnottiset

menettetyt ovat mycis yksinkertaisemmat kunnatlisvaatien yhteydessh'

Tyciryhmii toteaa tisdksi, ettti erikseen vatmistettavana oteva

n"ttiaen"rtyksen kdyttcicinotto hetpottanee kunnattisten

kansanddnestysten jiirjestiimisth. Nettiddnestysmahdottisuus muuttaa

merkittdvdsti kansan-aan"rtytt"n jdrjest?imistti, ja tdmdn vuoksi tyciryhmh

katsoo, ettii tarpeettiset tainsiidddnncin muutokset on perustettua

vatmistetta aikanaan yhteniiisesti.
Mite hatuatte tausua tyciryhmiin kunnattisvaatien ja kunnattisen

yhdessii?
kansandiinestYksen jiirjestdmisestd

Ajatusta pidetiilin kannatettavana

Tyiiryhmd kiisitteti edettd mainittujen teemojen tisiiksi muun muassa

presiaentlnvaatin ajankohtaa, kansataisatoitteen tekemisen

ifaraian atentamista 15 vuoteen sekd samana kevddnd jdrjestettiivien



eduskunta- ja europartamenttivaatien aikataututusta' Arviointi

kansataisatoitteen toimivuudesta ja mahdottisesta ikiirajan muuttamisesta

on tyciryhmtin mukaan tehtdvissii vasta, kun menettetystd on saatu

enemman kokemuksia'

Suomen pitkiin aikavdtin tavoitteeksi tutisi asettaa europartamenttivaatien

aikaistaminen samaan ajankohtaan kuin eduskuntavaatit ja

kunnattisvaatit.

Ty<iryhmd ei esitii ndihin teemoihin tiittyen tiissii vaiheessa [akimuutoksia.

Mita haluatte lausua tyiiryhmiin mietinniistd?

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisHiimistH pidetlilin hyviinli.

Vaalien yhdistliminen samalle pHivHlle voisi olla hyvH'


