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Dnro AKAA:461/2014

186 $

KH 12.8.2014 $ 186

Oikeusministeriiin lausuntopyyntii koskien vaalien ajankohdan muuttamista ja kansa-
Iaisten os allistumisoikeuksia

Oikeusministeririn asettama parlamentaarinen ty<iryhmfi ehdottaa vaalilain
muuttamista siten, ettd kunnallisvaalit siirretiidn lokakuun nelj iinnestd sunnun-
taista huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin. Kunnallisvaalien vaalipiiivii olisi
sama kuin nykyisin eduskuntavaalien vaalipiiivii. Kunnallisvaalit ja eduskunta-
vaalit vuorottelisivat kahden l,uoden vdlein eikd kyse siten olisi samanaikaises-
ti j iirj estettiivistii vaaleista.

Kunnallisvaalien aikaistaminen keviiiille merkitsisi kiiyiinnossii siti, ettii uusi
valtuusto piiiisisi piiiittlimiiiin jo seuraavan vuoden talousarviosta ja kunnallis-
verosta. Ndin vaalien tulos heijastuisi aikaisempaa viilittrimdmmin kunnan toi-
mintaan ja uuden valtuuston vaikutusmahdollisuudet paranisivat. Pyrkimykse-
n[ on my<is se, etti kunnallisvaalien siirto keviiiille ja huhtikuun kolmas sun-
nuntai yleisend vaalipiiiviinii lisiiisiviit iiiinestysaktiivisuutta. Vaaleja koskevan
tutkimustiedon perusteella on tosin vaikea ennakoida, miten vaalipiiivdn siirto
vaikuttaa iiiinestysaktiivisuuteen.

Tyoryhmii ehdottaa, ettii kunnallisvaalit jiirjestettiiisiin ensimmdisen kerran
huhtikuussa vuonna 2017. Vuoden 2016 siiiinnonmukaiset kunnallisvaalit siir-
tyisiviit vuoden 2017 huhtikuuhun, ja nykyisten, vuoden 2016 lopussa toimi-
kautensa piiiittrivien valtuustojen toimikautta jatkettaisiin vuoden 2017 touko-
kuun loppuun.

Lisiiksi tyriryhmii ehdottaa, ettd neuvoa-antavien kunnallisten kansanhdnestys-

ten jiirjesttiminen sallitaan kunnallisvaalien yhteydessii. Nykyisin kunnallisten
kansanddnestysten jiirjestdminen vaalien yhteydessii on kielletty. Tytiryhmiin
ndkemyksen mukaan kunnallisia kansanddnestyksiii ei ole perusteltua jiirjestiiii
muiden, valtiollisten vaalien yhteydessii, silld vaaliteemat ovat tiilloin keske-
niiiin hyvin erilaiset. Vastaavasti valtiollisia kansaniiiinestyksiii voidaan nykyi-
sin toimittaa vain valtiollisten vaalien yhteydessii tai erikseen. Aiinestyksen
toimittamista koskevat hallinnolliset menettelyt ovat myris yksinkertaisemmat
kunnallisvaalien yhteydessd. Ty<iryhmii toteaa edelleen, ettii erikseen valmis-
teltavana oleva nettiddnestyksen kiiyttririnotto helpottanee kunnallisten kansan-

tiiinestysten jiirjestiimistii. Nettiiiiinestysmahdollisuus muuttaa merkittiiviisti
kansanidnestysten jiirjestiimistii ja tdmdn vuoksi ty<iryhmii katsoo, ettd tarpeel-
liset lainsiiiidiinnrin muutokset on perusteltua valmistella aikanaan yhtenaisesti.

Tydryhmii on kiisitelly edellii mainittujen teemojen lisiiksi mm. presidentin-
vaalin ajankohtaa, kansalaisaloitteen tekemisen ikiirajan alentamista 15 vuo-
teen sekd samana keviiiinii jiirjestettiivien eduskunta- ja europarlamenttien aika-
taulutusta. Arviointi kansalaisaloitteen toimivuudesta ja mahdollisesta ikiirajan
muuttamisesta on tyoryhmiin mukaan tehtavisse vasta, kun menettelystd on
saatu enemmiin kokemusta. Suomen pitkiin viilin tavoitteeksi tulisi asettaa eu-
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Ehdotus

Piiiit<is

Ote

roparlamenttivaalien aikaistaminen samaan ajankohtaan kuin eduskuntavaalit
ja kunnallisvaalit. Tyoryhmii ei kuitenkaan esittiinyt niiihin teemoihin liittyen
tiissii vaiheessa lakimuutoksia.

Oikeusministerio pyylal lausuntoa edellii esitetyistii asioista 29.8.2014 men-
nessi.

(Lisiitietoja henkilostrijohtaja Briitta-Liisa Sinivuori, puh. 040 335 3201)

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan vaalien ajankohdan
muuttamisesta ja kansalaisten osallistumisoikeuksista seuraavaa:

Vaalien ajankohdan siirtdmisellii ja valtuuston toimikauden alkamisen muut-
tamisella on enemmdn kielteisiii kuin myrinteisiii seurauksia. Kalenterivuoden
vaihtuminen on luonteva toimikauden alkamisajankohta ja muutos vain sekoit-
taisi vakiintuneen toiminnan. Tyriryhmiin esitys muutokseksi on ristiriidassa
sen kanssa, ettd kuntaa pitiiisi johtaa pitkiillii tiihtiiimellii. Uusi valtuusto piiiisee
hyviiksymiidn seuraavan vuoden talousarviota ja piiiisee taas vuorostaan teke-
mddn seuraavalle valtuustolle kauden ensimmdisen talousarvion. Lisiiksi on
otettava huomioon se, ettd useimmissa kunnissa talousarvioon tehdiiiin joka
vuosi useita muutoksia kesken vuotta.

Kunnallisten kansanidnestysten jiirjestdmismahdollisuus kunnallisvaalien yh-
teydessd on kannatettava asia. Mahdollisuuden toteutuessa ehdokkaat voivat
ilmaista kantansa paikallisiin teemoihin. Yhteisjiirjestdminen myos viihentilii
hallinnollista menettelyii.

Kansalaisaloitteen tekemisen lkdrrajaa ei tule alentaa nykyisestiiiin 15 ikiivuo-
teen.

Kaupuneinhallitus: Kaupunginhallitus hyviiksyi yksimielisesti piiiit<isehdotuk-
sen.

Oikeusministeri<i

Otteen p<iytiikirj asta oikeaksi todistaa
Akaassa, 18.8.2014

.-fu^/.[ul
Briitta-Liisa Sinivuon
henkilostrijohtaja
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MUUTOKSENHAKUKIELTO

Kieltojen perusteet
Seuraavista pZiiitriksist2i ei saa tehd?i kuntalain 91 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eik2i kunnallisvalitusta, koska piiii-
tos koskee vain valmistelua tai tiiytdntrionpanoa:
Pykiiliit: 178,179,180, 182-192, 194(kohta Lja3-5), 195, 197, 198, 199

Koska piiiitoksestii voidaan tehdii kuntalain 89 $:n I mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pii2itok-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykiiliit: 181, 193, 194 (kohta 2.),196

Hallintolainkiiyttolain 5 $:n 2 mom./muun lainsiiiidiinnon mukaan seuraaviin piizitoksiin ei saa hakea muutosta valit-
tamalla:
Pykiiliit:

Kynnysarvon ylittiiviit hankinnat: Hankintalain 102 $:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan

ei saa hakea muutosta kuntalain eikii hallintolainkiiyton nojalla.
Pykiil6t:

Puitejiirjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus mycinnii asiassa

kiisittelylupaa hankintalain 86 $ :n mukaisesti.
PykZiliit:

OIKAISI'VAATIMUS O SOITUS

Oikaisuvaatimusviranomainen j a -aika
Seuraaviin piiZitoksiin tyytymiiton voi tehda kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykiiliit: 181, 193, 194 (kohta 2.),196

Viranomainen, j olle oikaisuvaatimus tehdiiin, osoite ja postiosoite:
Akaan kaupunginhallitus
Myllytie 3

37800 Akaa.

Oikaisuvaatimus on tehtave 14 pdivdn kuluessa piiiitciksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sis?iltii
Oikaisuvaatimuksesta on kiiyiivii ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijiin allekirjoitettava.

OIKAIS UOIIJE JA VALITUS O S OITUS IIANKINTA- JA TIRAKKAPZiAT6 TSTN'I

I Oikaisuohje
Pykiiliit: 194 (kohta2.)
Hankintayksikon piiiitokseen tai muuhun hankintamenettelyssd tehtyyn ratkaisuun tyytymiiton voi vaatia hankinta-
lain 80-83 g:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksikoltn kirjallisesti tarjouskilpai-
luun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnl ehdokas eli se, johon piiiitos on kohdistettu tai jonka

oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun piidtos viilittomiisti vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava han-

kintaoikaisua 14 piiiviin kuluessa siit6, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksiktin piiiittiksestii tai muusta

hankintamenettelyssd tehdyst:i ratkaisusta.

Sivu
50



AKAAN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

Koko u sp iiiv iimii ii r ii
12.08.2014

Sivu
51

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen/kynnysarvon ylittiiviit hankinnat
Pyk?iliit: 194 (kohta 2.)
Mikali hankinnan arvo ylittiiii hankintalain 15 $:n mukaisen kyrurysarvon, voi tarjoaja, osallistumishakemuksen
tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, saattaa asian mycis markkinaoikeuden kesiteltavaksi tekemdllii vali-
tuksen. Jollei toisin siiiideth, valitus on tehteva kif allisesti 14 piiiviin kuluessa siit?i, kun asianosainen on saanut

tiedon hankintaa koskevasta pii?ittiksestZi valitusosoituksineen.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin pZiiitoksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
pddt6kseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikali piidtris on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pddtcikseen hakea muutosta kunnallisvalituksin my<is asianosainen

sekd kunnanjiisen.

puh. vaihde 029 56 42200
faksi 029 56 42269
sposti hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykiliit :

Valitusaika on 30 piiiv2iii piiiitriksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipdivdii tai ndhtiville asettamispdiviiii ei lueta
mddriaikaan. Kunnan jesenen katsotaan saaneen p2iiitriksestii tiedon kun poytiikirja on asetettu yleisesti niihtiiviiksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen piiiit<iksestii tiedon, jollei muuta nhytet6, 7 pdivdn kuluttua kirjeen liihettiimisestd,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynii aikana.
Kaavan tai rakennusjiirjestyksen hyvZiksymistii koskevan piiiitoksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin,
kun piiiitos on kuntalain 63 $:n mukaisesti asetettu yleisesti niiht2iville.

Hallintovalitus, pykiiliit:
Valitusaika on 30 piiivii5 piiiitoksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipiivdii ei lueta miidrdaikaan.

Hallintovalitus, pykiiliit:
Tiimii piiiitos on annettu julkipanon jiilkeen. Piiitriksen antopdivd on xx.xx.2014, jolloin sen katsotaan tulleen asian-
osaisten tietoon. Valitusaika on 30 piiiv?iii pii?itciksen antopiivdstd (sitii piiiviiii lukuun ottamatta).

Yalituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- p6itos, johon haetaan muutosta
- miltii osin piiiitciksestii valitetaan ja muutos, joka sirhen vaaditaan tehtevaksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valinrskirjan muun laatijan omakdtisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinii on mainittava mycis laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettiivii piiitos, josta

valitetaan, alkuperdiseni tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jiiljeruroksenii seka todistus siitii piiiviistii, josta valitusaika on
Iuettava.

Valitusasiakirj oj en toimittaminen
Valitusasiaki{at on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan piiiittymistd. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lahettaa postitse tai liihetin viilityksellii. Postiin valitusasiakirjat on jatettavri niin ajoissa, etta ne ehtiviit perille ennen valitus-
ajan piiZittymistii.

Maksut
Tuomioistuimen ja eriiiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittdvistii maksuista annetun lairl,(701193) nojalla muu-
toksenhakijalta peritiiiin oikeudenkiiyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Maksua ei kuitenkaan perith em. lain 6 $:n mu-
kaan mm. sosiaaliasioita tai julkisia maksuja koskevissa asioissa eikii myoskiidn silloin, kun alemman viranomaisen pii2itostii

muutetaan muutoksenhakijan eduksi.

Lisiitietoja: Yl<sityiskohtainen valitusosoitus liitetiiiin p6yiikirjanotteeseen.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Himeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu I
13100 Hiimeenlinna


