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Saapuvilla
olevat jdsenet

Jdsenet:

Pekka Tuomivaara, pj
Jyrki Siirtola, I varapj
Tuula Annala, ll varapj
Eila Kivioja
Martti Kumpulainen
Jyrki Manninen
Arja M€ikitalo
Tarja Oksanen
JenniAdrelii

Elsi Poikela, valt pj
Pentti Rytisalo, valt I varapj
Juha Karppinen, valt ll varapj

Varajdsenet:

Markku Lehtinen, g 237
Risto Niemi, g 237

Muut
saapuvilla ol-
leet

Viljo Pesonen, kunnanjohtaja, esittelijd
An ne J u nttila, johdon assistentti, poytii ki rjan pitajd
Risto Varis, vt. kunnanjohtaja, esittelija S:t 237 ja239

Laillisuus ja
ptidtdsvaltai-
SUUS

Koko us todetti in lai I liseksi ja pdiitOsvaltaiseksi.

Asiat $:t 236 - 263

Mahdolliset
esteellisyydet

P0ytiikirjan
tarkastajien
valinta

KunnanjohtajaViljoPesonen,$:t237ja239,esi[
Arja Miikitalo, Jenni Aarela, Jyrki Manninen ja Martti Kumpulainen $ zai.

eoVtf [irjantarkastajiksi valittiin Tuula Annala ja Jyrki Siirtola. Poytiikirja tarkastetaan torstai-
na 21 .8.20 14 hal I intosihteeri n vi rkah uoneessa.

P0ytiikirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Puheenjohtaja

f,u*7"*--'
Pekka Tuoinivaara

POytdkirjanpitdja

W
Pdyteikirjan
tarkastus 21.8.2014

IAvul*. :4 tn-to'*.-[ t-
Tuula Annala

$ttr s^r*
JyrkiSiirtola

Pdytiikirja on
pidetty yleisesti
naihtaivilld

21.8.2014
Virka-asema

Hallintosihteeri

Allekirjoitus
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248 S LAUSUNTO VAALIEN AJANKOHDISTA JA KANSALAISTEN

OSALLISTUMISOI KEUKSISTA / OIKEUSMINISTERIO

Kh 248 S / 18.8.2014, liite 9

Talous- ja hallintojohtaja Pdivi Vauhkonen, puh. 040 482 8991

Oikeusministeri6 pyytdiin lausuntoa vaalien ajankodasta ja kansalaisten osallistu-

misoikeuksista 29.8.201 4 mennessd'

Oikeusministeri6n asettama parlamentaarinen tydryhmd ehdottaa vaalilain muutta-

mista siten, ettd kunnallisvaalit siirretdin lokakuun neljdnnestd sunnuntaista huhti-

kuun kolmanteen sunnuntaihin. Kunnallisvaalien vaalipdivd olisi sama kuin nykyisin

eduskuntavaalien vaalipdivd. Huhtikuun kolmannesta sunnuntaista muodostuisi niin
yleinen vaalipdivd.

Ty6ryhmfi ehdottaa, ettd neuvoa-antavien kunnallisten kansanddnestysten jiirjestii-

mineh sallitaan kunnallisvaalien yhteydessd. Nykyisin kunnallisten kansanddnestys-

ten jdrjestdminen vaalien yhteydessd on kielletty. Tydryhm#i toteaa lisdksi, ettd erik-

seeh valmisteltavana oleva nettiddnestyksen kdryttOonotto helpottanee kunnallisten

kansanddnestysten jiirjestiim istii.

Tyoryhmii kdsitteli edelld mainittujen teemojen lisdksi muun muassa presidentinvaa-

tin alant<otrtaa, kansalaisaloitteen tekemisen ikdrajan alentamista 15 vuoteen seki
samina kevddnd jdrjestettdvien eduskunta- ja europarlamenttivaalien aikataulutus-

ta. Ty6ryhma ei eiita ndihin teemoihin liittyen tdssd vaiheessa lakimuutoksia, mutta

toteaa, etta Suomen pitkdn aikavdlin tavoitteeksi tulisi asettaa europarlamenttivaali-

en aikaistaminen samaan ajankohtaan kuin eduskuntavaalit ja kunnallisvaalit.

Liite: Oikeusministericin lausuntopyyntd "Vaalien aiankohdat ja kansalaisten

osallistumisoi keudet"

TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJAN EHDOTUS:
Kunnanhallitus pdflttdd esittid lausuntonaan, ettd se pitdd hyvdnd

1 ) kunnallisvaalien siirtymistd yleisiin vaalipdiviin kevdille,
2i neuvoa-antavien kunnallisten kansanddnestysten jdrjestdminen sallimista kunnal-

lisvaalien yhteYdessd.

KJ:N ESITYS:
Kunnanhallitus hyvdksyy talous- ja hallintojohtajan ehdotuksen.

pAArOs:
Esitys hyvdksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: oikeusministerio

Toimeksi : hallintosihteeri

Otteen oikeaksi todistaa
Sodan kvld ssd 22.8.201 4

fu-;)a-*-4
Anne Jurfttila
POytiikirjanpitaja
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Liitetaen otteeseen / paiitdkseen

Muutoksen-
hakukielto ja

sen peruste
l-;l Koska pdriitds koskee vain valmistelua tai t?iytdnt66npanoa, kuntalain 91 $:n
Lf nojalla iarta paatOt sesttt ei saa tehdd oikaisuvaatimusta eikd kunnallisvalitusta.

[_l Muu peruste, mikd:
ll


