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oikeusministeridn asettama parlamentaarinen tydryhmii ehdottaa vaa-
lilain muuttamista siten, ett2i kunnallisvaalit siirretiiiin lokakuun nel-
j iinnestii sunnuntaista huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin. Kunnallis-
vaalien vaalipiiivii olisi sama kuin nykyisin eduskuntavaalien vaali-
piiivii. Huhtikuun kolmannesta sunnuntaista muodostuisi niiin yleinen
vaalip2iiv[. Kunnallisvaalit j a eduskuntavaalit vuorottelis ivat kahden
vuoden viilein eiv?itk6 ne siten olisi samanaikaisesti.

Kunnallisvaalien aikaistaminen kevtiille merkitsisi sitii, ettii uusi val-
tuusto p[iisisi paattiimaanjo seuraavan vuoden talousarviosta ja kun-
nallisverosta. Tytiryhmfl esittiid, ettd"kunnallisvaalit j[rjestettiiisiin en-
simmiiisen kerran huhtikuuss a 20 l7 . Vuoden 20 | 6 siiiinndnmukaiset
kunnallisvaalit siirtyisiviit vuoden 2017 huhtikuuhun ja nykyisten val-
tuustojen toimikausi jatkuisi vuoden 2017 toukokuun loppuun.

oikeusministeridn asettama nettiiiiinestystii valmisteleva tyOryhmii on
antanut viiliraporttinsa. Tydryhm[ katsoo, ett?i nettiiiiinestystii voidaan
kehittaa neuvoa-antaviin kunnallisiin kansaniilinestyksiin.

Kuntien tulee toimittaa lausuntonsa oikeusministeriodn molemmissa
asioissa viimeistiiii n 29 .8.20 14. Kyselyihin vastataan siihkOisesti.

Liite nro 3: vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet,
netti?iiinestysty<iryhmiin v2iliraportti.

Liite nro 4: Juvan kunnan lausunto kyselyihin.

Kunnanhallitus antaa liitteen mukaiset lausunnot.

Kunnanhallitus hyviiksyi esityksen yksimielisesti.
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Juvan kunnan lausunto oikeusministeritin kyselyihin elokuus sa 2014

Kysymys: Mitii mieltii olette tyoryhmtin kunnallisvaalien siirtiimistii koskevista ehdotuksista?

vastaus: Juvan kunta hyviiksyy kunnallisvaalien siirtiimisen huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin ja

vuoden 2016 kunnallisvaalien siirtamisen vuoden 2017 huhtikuuhun'

Kysymys: Mitii haluatte lausua tyriryhmiin kunnallisvaalien ja kunnallisen kansaniiiinestyksen

j iirj estiimi sestii Yhdes sii?

vastaus: Tyoryhmiin niikemys kunnanvaalien ja kunnallisen kansaniiiinestyksen jiirjestzimisestii

yhdessii on oikea. Muihin vaaleihin ei kunnallista kansaniDnestystii tule yhdisttiii'

Kysymys:Mitiihaluattelausuatyciryhmiinmietinn<istii?

Vastaus: Ei muuta kommenttia-

Nettiiiiinestvstviirvhmiin raportti

Kysymys: Mitii mieltii olette nettiliiinestysmahdollisuuden kiiyttoonotosta kunnallisissa

kansaniiiine stYksissii?

vastaus: Juvan kunta hyviiksyy nettiiiiinestyksen kayttoonoton kunnallisissa kansaniiiinestyksiss?i ja

pigiii tyciryhmiin esityksen mukaisesti hyviinii, ettii nettiiiiinestysjiirjestelmii on kuntien kaltettavissa

ilman eri korvausta. Lisiiksi Juvan kunta hyviiksyy tydryhmiin niikemyksen, ettii nettiiiiinestystii ei

kayettai si, mikiili iiiine stys j fi e stetliiin vaalien yhteydes sii.

Kysymys: Uskotteko, ettii kunnassanne siiilytettiiisiin kirje?iiinestysmahdollisuus nettiiiiinestyksen

rinnalla?

vastaus: Ei. Juvan kunta esittiiii, ettii nettiiiiinestiimiseen luodaan niin toimiva ja helppokiiyttdinen

jiirjestelmii, ettii kaikilla iiiinestysoikeuden omaavilla kuntalaisilla, my6s vanhuksilla on

mahdollisuus iianestiiii, jolloin kirjeiiiinestysmahdollisuutta ei eniia tarvittaisi. Tarvittaessa

nettiyhteys ii6nestyslaitteineen on tilapiiisesti ja korvauksetta luotava niille henkil<iille, joilla

muutoin ei ole nettiyhteytta kaytettavissa'

Kysymys: Jiirjestiiisik<i kuntanne useammin kunnallisia kansan?iiinestyksiii, jos kuntien

kiiyettiivissti olisi maksutta nettiiiiinestysj iirj estelmii.

Vastaus: Kylla.



Kysymys: Mitii mieltii olette suunnitelmista nettiiiiinestystydryhm[n jatkotyon osalta?

Vastaus: perustetun tyoryhmiin tulisi jatkaa tyritiiiin ja selvittiiii nettiiiiinestysjiirjestelmiin

kehittiimistii my6s yleisissii vaaleissa kiiytetttivtiksi. Todenniik<iisesti mahdollisuus

nettiiiiinestiimiseen parantaisi erityisesti nuorten ikiiluokkien ii2inestysaktiivisuutta'

Kysymys: Mita mielta olette luottamuksen merkityksestii nettiiiiinestykselle? Miten luottamusta

voidaan rakentaa ja mitkii seikat voivat horjuttaa sitzi?

vastaus: Luottamus ja iiiinest[jiin vaalisalaisuuden siiilyminen ovat keskeisiii periaatteita myds

nettiiiiinestiimiselle. Tietoteknisesti luotavan jiirjestelmiin pitaa olla niin toimiva, ettitiiiinestiij2i voi

ehdottomasti luottaa siihen, etfii hiinen antamansa iiiini on todella rekister<iitynyt ja vaikuttaa vaalin

tulokseen. on huolehdittava, ettii iiiinestysjiirjestelmii ei missiiiin tilanteessa voi esimerkiksi

tukkeutua tai joPa kaatua.

Kysymys: Miten jiirjestelmiin avoimuus voidaan parhaiten turvata?

vastaus: Tulee toimia tytiryhmrin esityksen mukaisesti.

Kysymys : Tuetteko nettiiiiinestystyoryhmiin ehdotuksia?

Vastaus: Ky[a.


