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Eduskuntaesitysmietintö N:o 5.

Kunnallisvaliokunnan miet i n t ö N:o 1 kunnallisen lainsäädännön
uudistamista tarkoittavan eduskuntaesityksen
johdosta.
Eduskunta on pöytäkirjanotteen mukana huhtikuun 27
päivältä 1917 Kunnallisvalialnmtaan valmistelevaa käsittelyä varten lähettänyt edustaja Anton Huotarin y. m.
eduskuntaesityksen N :o 13.

Kun Suomen kansalaisille 1906 vuoden va1tiop'aiväjärj•estyksellä vakuutettiin yleinen ja yhtäläinen valtiollinen
äänioiroeus, kävi entistäkin räikeämmäksi se epäkohta, että
laajoilta kansankerroksilta torsdla valholliseen elämään verrattavalla yhteiskunta.elämän alalla, nimittäin kunnallisella,
melkein kokonaan puuttui va~kutusvalta.
Jo 1907 vuoden valtiopäivillä tehtiin Eduskunnassa kunnallisen lains'äädännön uudistamis•esta eduskuntaesityksiä jlt
anomusehdotuksia, joita. silloin ei kuitenkaan •ehditty loppuun
käsitellä. Hallitus, myöntäen tämän lainsäädännön uudistamisen tarpeellisuuden, asetti saman vuoden toukokuun 3 päivänä komitean kunnallista äänioikeutta, vaalikelpoisuutta ja
vaalitapaa koskevia säännöksiä tarkastamaan ja a.ntalillaan
niistä mietinnön ja ehd•otuksen, minkä ohessa komitea, kun
kunnalliset verotusolotkin hallitub.en mieLestä olivat saatettavat ajanrmukaisemmalle kann•a.lle, sai toimekseen laatia
ehdotuksen niistäkin. Komitea, katsnen kunnallisten ääniork·eusolojen ensi sijassa kaipaavan uudistamista ja. •Senvuoksi käsitelle111 ainaa;staan kunnallisen äänioikeud·eu, vaalikelpoisuuden ja vaa:litavan uudistamista, sai mietintönsä
valmiiksi 1908 vuoden helmikuulla.
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Vuoden 1908 ensimäisillä valtio'Päivillä oli ·asia edellämainitun komitean mietinnön p•ohjaUe laadittujen eduskuntaesitysten perusteena. uudestaan käsittelyn alais-ena, ja vrulmistikin kunnallisvaliokunta Eduskunnalle mietinnön asiasta. Valtiopäiväin hajoittamisen ta.kia ei asia Eduskunnassa kuitenkaan ehtinyt tulla käsitell;yksi.
Sa.marn vuoden toisilla valt~opäivillä, joilla asia n•iinikään
eduskunt&esitysten johdosta jälleen tuli esille, hyväksyttiin
ehdotuks·et maalaiskuntai1n lmn:nallisas-etukseksi, kåupun•kien
kunnallisasetukseksi ja asetukseksi kunnallisista vaaleista.
Näiden asetusehdotusten kautta., jotka kuitenkin ovat jään1eet
vahvistamatta, olisivat kunnalliset äänioikeusolot tulleet
entisestään melkoisesti lruajenneturksi, iiJänioikeus kun ulotettiin kai'kille 21 vuotta täJyttäJneille kunnanjäsenille, sukupuoleen katsomatta; ollen asetusehdotuksissa ·kuitenkin
erinäisiä äänioikeuden ja va.alikelpoisuud·en raj•oituksia kuin
myös valtuuston päätäutövaltaa silkä1i supistettu, että tärkeimpäin asiain päättäminen kuului n. s. lisä;valtuutetuille,
ja että päätökset erinäisistä asioista olivat alistettavat kuvetnöörin. tai Senaatin Talousosaston vahvistettaviksi.

Puheena olevaa eduskuntaesitystä käsitellessään Valiokunta on katsonut .kunnallisen ääni"Drk,euden ja vaalitavan
kipeimmin kaipaavan viipymätöntä ja perinvohjaista uudistamista., koska voimassa olevan kunnalliseu lainsäädännön
perusteella kunnallisten asia.in hoito on keskittynyt pääasiassa varakkaan luo'kan käsiin. Täistä on ollut seurauksena, että varattomain yhteiskunnan jäsenten edut eivät ole
tulleet riittävästi huomioonotetuiksi, mi,stä taas on johtunut,
että sangen suurta tyytymättömyyttä on tässä suhteessa ol·lut huomattavissa. Tämän takia on kunnallisen lainsäädännön ala:lla uudistusten tarve käynyt välttämättömäksi, ja
epäkohdat kunnallisella a.lal1a ova.t saatavat poistetuiksi
siten, että lainsäädännön kautta varattomatk:Un kunnan,jäsenet perinpohjaisella äälnioikeusolojen uudistuksella oikeutetaan ottamaan osaa kunnallisten asiain hoitoon. Viipymä-
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töntä uudistusta vaatisivat myös verotus.ta koskevat säännökset, mutta asran laajakantoisuuden ta:kia ja. sen vuoksi, ettei
tarpeellisia esitäitä ole suoritettu, täytyy ne tällä kertaa jättää käsittelemättä.
Voimassa ol•evain, kunrnallisesta haEinnosta annettujen
asetusten mukaan on kmmallinen äänioikeus aiil!oastaan kunnan Vleroa maksav:Ulla jäsenillä. Äänioikeude.n !käyttämiseen
nähden taa·s nouda1tetaan veroäyrilukuun perustuvaa varallisuusas.teikikoa, tosin niin rajoitettuna että kuntakiQikouksessa
maalla yksi voi äänestää korkeintaan viidennellätoistaosalla
äänestykseen osaaottavierr yhteenltasketusta. ääniluvusta, ja
että kork1ein äänimäärä :Jmupungis•sa. äänestäjällä on viisikolmatta. Mutta 'äänioikeutta ko1konaa.n vailla ovat, muutamia poikkeuksia lukuunotta;matta., n1aimisissa olevat na:Uset,
puhumattwkaa.n erinäisistä varattamuus- y. m. syist;ä äänioikeudesta osattomina olevista kunnanjäs.enistä. Sen ohessa
noudatetata.n. ma~alaisikunnistsa manttaaliin pantua maata ja
laitoksia koskevissa asioissa mant<taaliin perustuvaa. ääniasteikkoa.
Tällaiset äänioikeusolot eivät o1e sopus•oinnussa ka.nsan
oik!erusta.junnan k~ms•sa. Validkunna.n mielestä ei sillä käsic
tyksellä ole mitään ·oikeutusta, että yhden tai toisen kunnanjäsenen suurempi ta[ pien·empi varallisuus saisi määrätä
hänen osanotto-oik,eutensa kunnan asia.i.n päättämis·een ja
htoitoon. V eronma;ksuun perustuvat äänvoikeusrajoituksd
ovat sitäkin vähemmän paikallaan, koska kunnan varoja
ei hankita yksin tuloveroiltla. vaan myös tuloa tuotta.vain
laitosten ja oikeuksien kautta ja siinä taas tuJ.ov·eroa malksavi1lia ei ole sen suurempaa osuutta kuin kunnan muillakaan
jäsenillä. Niinikään on oikeudenmukaista, että naiset kunnallisen räänioikeuderr ja va1alih~~lpoisuuden suhteen ovat
saatetta.vat yhdeniVerta:Usiksi miespuolisten lmnsalaisten
ka,nssa.
Äänioikeus-ikärajan suhteen on Valiokunta hyväksynyt
eduskunta;esityksessä siitä olrev·an määräyksen, että äänioikeus on oileva nå.iUä lmnna.nrjäsenillä, j-otka ·enne.n vaa.lic
vuoden a;lkua ovat täyttäneet, 20 vuotta, kotska henkilö jo
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15-vuotiaana on oikeutettu hallit1semaan, mitä hän itse ansaitsee, ja 16-vuoti•aana on velvollinen suorittamaan henkilöllistä veroa sekä 18-vuotiaana on rikosoikeudellisesti täysin vastuunalainen teoistaan. Sitäipaitsi on vielä huomioonotettava, että vaalien tapahtuessa vuosittain vasta syksyllä.
v•alitsijoista useimmat silloin jo ovat 211 vuotta täyttäneitä.
Vaalikelpoisuuteen nähde-n •on Valiokunta a;settunut silllc
kannaHe, että se kunnan toimiin on oleva jokais-ella kunnanjäsenellä, joka ·oh oikeutettu toimihenkilöitä valitsemaan,
kuitenkin ·niin rajoitettU'na että vatlitun täytyy olla kunna•ssa
asuva ja itseään ja omaisuuttaan hallitseva sekä kansalaisluottamusta nauttiva. Sitävastoin Valiokunta ei ole katsonut
olevan syytä vaalikelpoisuutta millään muuna tav>oin
rajoittaa.
Voimassa olevain lmnnallisasetusten muka.wn käyttävät
kunnanjäsenet IJäätösvaltaansa ma;alla ja pi·enemmissä kaupungeilssa j·oko valitsemain•sa vailtuutettujen kautta tai välittömästi ottamalla osaa kunnalllisten asiain käsittelyyn ja
ratkais-emiseen, maalla kuntakokiouksissa ja. kauiJungeissa
raastuvarukokouksi•s-sa. Kun näihin kokouksiin, ehdotetun
yleisen äänioi1keud'en tultua käytäntöön, voisi monasti ottaa
osaa tuhatmäärin ka,nsalaisia, tulisi asiain käsittely niissä
käymään pitkälliseksi ja hankrulaksi. Tämän vuoksi V aliakunta, kuten jo vuod·en 1908 Edus•kuntakin, on hyväksynyt
esitysehdotuksessa o~evan määräyksen, että kunnallista päätäutövaltaa on käytettävä valtuuston kautta. Kunnallisten
asiain päätösvallan siirtäminen va.ltuustolle ei tule la.imentamaan kunna'llisten asia,in harr2ostusta, koska vuosittain
uudistuvien vaalien •kautta lmnnan äänivalta.isilla jäseni'llä
on tilaisuus käyttää äänioikeuttaan, ja on Valiokunta kunnalliselämän vilka.stutta.miseksi myös katsonut olevan perusteltua syytä muuttaa kunnanvaltuutettujen ja muiden tärkeimpäin kunnan viranomaisten toim~kauden kolmesta kahdeksi vuodeksi. ,Ja sovelluttamaUa kunnan viranomaisten
vaaleihin suhteellista vaalitapaa tulee kunnallisessa elämässä
vähemmistöjenkin vaikutus yhteisten asiain hoitoon oikeu-
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denmukaisesti tmvatuksi. Eräistä laissa mainituista kysymyksistä päätettäessä on ratkaisu tapahtuva kansanäänesty ksel'lä, jolla niinikään on ratkaistava vähintään viidennen~
toistaosan kunnanjä.senistä esittämä vaatimus kunnan valtuuston jonkun päätöksen tarkoitustaan vastaamattomana
kumoaJIDisesta.
Koska kuitenkin erinäisissä asetuksissa, joi.ta ehdotus
kaupunkien kunnaUislaiksi •ei tulisi muuttamaan, k'aupunkien eräliden virkamiesten vaaleihin nähden on säädetty, että
ne ovat toimitettavat raastuvankokouksessa, on ol'lut välttämätöntä, että sanottuun lakiin otetaan sellaisia määräyksiä, jotka tekevät raa.stuvankokousten pitämisen maini.tunlaisia asioita varten edelleen mahdolliseksi.
KunnaHinen itsehaHinto-oikeus edellyttää, että kunta,
valti·on viranomaisista riippumatta, saa määrätä ja hoitaa
talous- ja järjestysasi•ansa, mikäli ne yleis·en lain mukaan
eivät kuulu mulhll viranomaisen toimialaan. Täs•tä syystä
y,aliokun:ta on hyväksyn,yt sen esitys,ehdotuksessa olevan
periaatteen, että valtuuston päätöksiä ei ole alistettava kuvernöörin tai Senaatin Tal.ousosaston vahvistetta.v~rosi. Laissa
erittäin määrätyissä tapauksissa on niistä mainituille viranomaisille ainoastaan ~lmoitetta.va.

Kuten edeHä jo on huomautettu, on suhteellinen va.alita:pa
väHtämättömänä edellytyksenä sellaiselle valtuuston koJmonpanolle, ·että siinä tul<eV'at oikeassa •suhte1essa edustetuiksi erilaiset kuntalaisten keskuudessa vallitsevat mielipiteet ja pyrinnöt. Sanotun voolitav!l!n käytäntöön ottamista Va:hokunta ei ole epäillyt, kun kansa va:ltiollisten vaalien kautta
jo on melkoisesti perehtyn;yt tällaiseen va.alitapaan. Kun suhteellisen vaalitavan käytäntöön ottaminen Lapin kihlakunnan laajoissa ja harvaanasutuissa kunnissa kuitenkin voisi
käydä hankalaksi, ei sitä olisi määrMtävä siellä pakolliseksi,
vaan oli~i jätettävä mainitnille kunnille valta siitä itse päättää.
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Vaalitapaa koskevissa säännö'ksissä on Valiokunta asettunut pääa<siassa samallie kannalle kuin Eduskunta 1908
vuoden toisilla valtiopäiv1llä 'hyväksymässään asetusehdotulksessa kunna!llisista vaa}eista; ja on Valiokunta kunnallista
vaalilakia käsi·tellessään käyttänyt asiantunti(jana lehtori
Onni HaUstEmia.

Edellä lausutun lisäksi tahtoo VaEokunta esittää muutamia perusteluja erityis!iin lakiehdotusten yksityiskohtaisiin
määräyksiin sekä esitykseen tehtyihin muutoksiin, mikäli ne
eivät ole ainoastaan kielellistä laatua.

A. Maalaiskuntain kunnallislaki.·
Maalaiskunnan muodostaa jokainen ma:aseurakunia, jolla
on oma alue, eli siis kukin emä- ja kappeliseurakunta, mutta
ei niiden alueella oleva joku kirkkoyhdyskunta tai kirkollisessa suhteessa. toiseen seurakuntaan kuuluva talo tari kyläkunta, jotka kunnallishallinnoUisessa suhteessa kuuluvat
siihen ·kuntaan, minkä alueella ne ovat. Seurakunta-käsitteen pysyttämistä osoittamaan kuntaa on katsottu välttämättömäksi, koska kunnat ovat seurakunnista muodostuneet
ja edelleenkin muodostuvat, kunnes ehkä tapahtuva valtion ja
2 §. kirkon eroaminen toisistaan siinä tekee muutoksen.
Määräys, että kwhdella tai useammalla maalaiskunnalla
voi ·olla yhteinen kunnallis'hallinto, on poikkeus 1 § :ssä olevasta säännöstä, että ·kullakin kunnalla tulee olla oma kunnaUishallintonsa. Jottei kuntain eroaminen yhteisestä kunnallishallinnosta aiheuttaisi liian äikkinäistä muutosta kuntain yhteisiin asioihin ja niiden hoitoon, on katsottu välttämMtömäksi, että kysymys kuntain eroamisesta voidaan ottaa
ratlmistavaksi aikaisintata1n vasta vuoden kuluttua siitä kuin
se nostettiin. Kun tuollainen eroaminen tai yhtyminen on
kunnille laajakantoinen kysymys, on katsottu, että sitä ei
voida jä!ttää kuntain valtuustojen päätettäväksi, vaan että

l §.
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sen tulee tapahtua kansau.äänestyksen kautta. Samasta
·syystä on myös johtunut määräys, että näin syntyneen eroamis- tai yhtymispäätöksen ahlekirjoittaminen on tapruhtuva
toisin kuin kuntain muiden yhteisten päätösten tarkistaminen ja allekirjoittaminen.
Nykyään voimassa olevan asetuksen mukaan kunnallis- 6 §.
hallinnosta maalla valtuutetuille ei va:lita varajäseniä, vaan
kun valtuutettu toimikauden aikana eroaa, toimitetaan täydennysvaali. Suhteellista vaa.litapaa noudatettaessa kävisi
tämä kui1enkin h•ankalaksi ja siinä tapauksessa, että valittavana olisi vain yksi, mahdott.omaksikin. Tästä syystä ja kun
V a:liokunta sitäpaitsi on asettunut sille kannalle, että valtuutetun tulee, satunnaisenkin esteen hänelle sarttuessa, kutsua
varajäsen tilalleen, on varajäseniä samal:la valittava kunnallisessa vaa.lilaissa. säädetty määrä.
Selvyyden vuoksi on tähän pykälään liJSätty määräys, että 7 §.
tilintarkastajain vaali myös on toimitettava välittömillä ja
suhteellisilla vaaleil'la muualla paitsi Lapin kihlakunnassa.
Määräyksellä, että vaalioikeutta ei saa käyttää valtamiehen
kautta, kuten nykyisin, on tahdottu estää kunnassa· asumattomien tai muuten sen asioista vä:littämättömäin kuumanjäsenten vaikutusvaltaa vaaleissa.
Valtuutettujen toimikauden muuttaminen kahdeksi vuo- 8 §.
deksi on aiheutunut siitä, että kun va.ltuutettuja eroaa vuosittain puolet, vilkastuttaa se kunnalliselämää, koska vähem:mistötkin siten aina kerraHa saavat enemmän edustajia
valtuustoon, ja mahdollisesti epäonnistunut valtuusto myös
voidaan pikemmin uudistaa.
Siihen näihden, että valtuutetuiksi, varallisuudesta riip- 12 §.
p amattomain äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden vallitessa,
tulee valituksi v'älhävara]siakin henkilöitä, on Vali•o.kunta katsonut oikeudenmukaiseksi, että valtuutetut saaVIat ajanhukastaan palk,kinta ja matkakululistaan 'kohtuullisen lmrvauksen, varsinkin kun valtuus·ton kokouksia, kaikkien kunnanasiain siirr;yityä sen ratkaistaviksi, .tulee niin usein, että
työstääm elävän henkilön muutoin olisi mahdoton valtuutetun toimeen ryhtyä.
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Kun valtuuston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi vali:ttu voisi kieltäytyä rtoimeen ryht,ymästä ennenkuin
vaaHsta e1hkä tehty valitus on tullut ratkaistuksi, on paikallaan nimenomainen määräys siitä, että valitun tulee hoitaa
tointa, kunnes toinen mahdollisesti on tullut valituksi ja
toimeen ryhtynyt.
Voimassa olevan kunnallisasetuksen mukaan kunnalla ei
ole· ollut oikeutta lopullisesti päättää tässä pykälässä mainituista asioista, vaan on päätökset niistä olleet alistettavat
osaksi kuvernöörin, osaksi Senaatin Talousosaston vahvistettaviksi. Yleis~ssä perusteluissa jo huomautetusta kunnallisen itsehallinto-oikeuden laajentamisperiaatteesta on johtunut, että päätöksiUe näissäkään suhteissa tuollalinen vahvistus ei ole tarpeen.
Kunnan päättämille uhkasakkomääräyksille on nykyisen
kunnallisasetuksen mukaan ollut hanki-ttava kuvernöörin hyväksyminen. Tätäkään edellä huomautetusta syystä ei enää
ole katsottu asiaan kuuluvaksi. J.ottei kuitenkaan uhkasakkoja aiheettomasti määrättäisi on kartsottu välttämättömäksi,
että niiden tarpeel'lisuudesta kaks[kolmannesta valtuuston
saapuviHa olevista jäsenistä on samaa mieltä. Siihen nähden, että Eduskunnan hyväksymä, hallituksen vahvistusta
odottava kieltolaki edellyttää kuntain puolelta erityistä valvontaa, on Valiokunnassa pykälään lisätty raittiuden edistäminen.
Näissä pykälissä olevat määräykset on Valiokunta jakanut siten, että samaan pykälä.än ovat tulleet kaik1ri päätöksen
tekoa äänestyksineen käsittävät määräykset, ja toiseen pykälään taas säännökset vaalelista, jotka ovat toimitettavat suhteellista vaalitapaa käyttäen ainoastaan siinä tapauksessa,
että vä:hintään neljännes valtuuston jäsenistä sitä vaatii,
koska tälla.isen vaalitavan käyttämisestä ei olisi mitään hyötyä, jollei melkoinen vähemmistö siihen ottaisi osaa. - V aalit on Valiokunta katsonut aina olevan to:mitettavat suljetuilla lipuilla syystä, että valrtsij.at siten voivat va.paammin
äänestää.
Siihen nähden, että valtuuston kokouksen ja asiain käsittelyn .iohtaminfn vaatii puheenjohtajan huomion kokonaan,
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on Valiokunta katsonut välttämäJttömäksi, että eri henkilö
valtuuston kokouksissa maaliakin tekee pöytäkirjan. Valtuuston jättäessä pöytäkirjan tarkistamisen johonkin toiseen
tilaisuuteen, mikä useinkin on välttämäJtöntä syystä, että kokouksessa voi olla paljon asioita, joista pöytäkirjaa ei voida
lopullis-een muotoon heti valmistaa, on Valiokunta, väärinkäsityksen väJlttämiseksi, pykälään pannut nimenomaisen
määräyksen siitä, että tarkistajain myös on pöytäkirja allekirjoitettava.
Selvyyden vuoksi on Valiokunta katsonut tarpeelliseksi,
että eri pykälässä säädetään, miten kunnalliset ilmoitukset saatetaan kuntahiJsten ti•etoon; ja on Valiokun•ta, pitäen kuulutusten kirkossa julistamista enää tarkoitustaan
vastaamattomana, katsonut sen paraiten tapahtuvan jo nyt
tavallisella, kunnantalossa tai muussa valtuuston määrättävässä, soveliaassa paikassa olevalla tauluilmoituksella. Siihen nähden kuitenkin, että jo on yleisenä tapana kunnalliset
kuulutukset julkaista myös· sanomalehdissä, on Valiokunta
jättänyt kunnille tilaisuuden tuota ilmoittamistapaa. tauluilmoituksen lisäksi käyttää.
Koska on pienempiä kuntia, joissa vakinaista kunnankirjuria ei katsottaisi tarvittavan, ei sen ottamista ole määrätty palmlliseksi.
Valittamisesta johtuvain kustannusten supistamiseksi on
Valiokunta pitänyt tarpeellisena sen lisäämääräyksen lakiin
ottamista, että kuvernöörin päätö'kseen muutosta haetta.essa
valituksen myös saa jättää kuvernöörinvirastoon.
Selvyyden vuoksi on Valiokunta lakiehdotukseen lisännyt
määräyksen, että haUintoviranomainen voi tehdyn va'lituksen
johdosta tutkia. ainoastaan onko valituksenalainen päätös lakiin perustuva, mutta ei sen tarkoituksenmukaisuutta.
Kun esitysehdotuksesta puuttui säännös siitä, miten sovinto-oikeus, joka ratkaisisi eroavain knntain taloudellista
laa.tua olevat rii'takysymyiks·e't, olisi lwkoonpa.ntava, on
Valiokunta pykälää täs·sä suhte'l:;'s,sa täydentänyt.
Lisäykset lakiehdotuksen loppukappa•leeseen, jonka Valiokunta on katsonut sopivammaksi ottaa eri pykälänä, ovat

31 §.

51 §.

76 §.

77 §.

81 §.

88 §.
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johtuneet siitä, että on tahdottu kumota kaikki tämän lain
kanssa ristiriidas,sa olevat lakisäännökset; ja kun verotusta
•koskeva luku voimassa o1eva:ssa kunnalli·sasetuksessa vielä
jää voimaan, on ollut tarpeen määrätä., että sen mukaan
kuntakokoubessa käsit,e1täviksi määrätyt a<siat tämän lain
voimaanastuttua ovat kunnanvaltuuston päätettävät.

B. Kaupunkien ktmnallislaki.
Sellaisia muutoksia, jotka ovat ·samoja kuin maalaiskuntain kunnalhslakiehdotuben perusteluissa selostetut,
enää lähemmin koskettelematta, huomauttaa Validkunta
.ainoa,staan seuraavaa:
IV Juku.
Kunink. vakuutuskirjassa porva.ristolle ja kaupun:geiNe
23 päivältä helmi'kuuta 17'89 vakuutetaan näille m. m.
järkähtämätön oikeus ehdottaa pormestareita ja vaEta raatimiehiä sekä ottaa itsellensä alempia virkamiehiä. Keis. asetuksessa 8 päivältä joulukuuta 1873 on sittemmin säädetty,
että tämä oikeus on kuuluva kaupunkilkuntain kaikille raas.tuvankokouksis,sa äänivaitaisille jäsenille; ja 6 päivänä elokuuta 1889 annetun keis. wsetuksen mukaan on pormestarin,
raatimiehen ja maistraatinsihteerin virkojen täyttämistä
varten kaupungeissa pidettävissä vaaleissa noudatettava niitä
,säännöksiä, jotka vaalitapaan ja järje,stykseen nähden ovat
,voimassa vaalioikeutta ja äänivaltaa yleises.sä raastuvankokouksessa !käytettäessä. V aliakunnan mide•stä ei näitä
·raastuvarrkokoumsien tehtäviä voida siirtää kapunginvaltuus±olle edellämainittuja erioikeuk<sia perustwslain mukaise's,sa
järjestyksessä muuttamatta. Kun kaikki säännöks·et raastuYankokousten pitämisen tava1sta ja järjestyksestä, äänioikeuden käyttämisestä niissä ja muusta sellaisesta löytyvät kunnaHishallinnosta kaupungi,ssa 8 päivänä joulukuuta 1873
annetussa asetuksessa, jonka uusi ehdotettu kaupunkien kunnallislaki tulisi kumoamaan, on ollut välttäimätöntä säilyttää
laissa erityinen luku raastuvankokouksista, jossa huomioonotta.malla, mitä voimassa olevat lait ja asetu'kset siitä sisältävät, säädetään, miten raastuvankokouksia pormestarin,
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raa·timiehen ja maistraatinsihteerin vaaleja varten pidetään,
kutka tämän lakiehdotuksen mukaisesti ovat niissä äänioikeutettuja., miten raastuvankokoukseen on kutsutta va sekä
millä tavalla siinä tehty pöytäkirja tarkistf:taan.

C. Laki kansanäänestyksestä.
Kun ei ole kysymys siitä onko valtuuston tekemä päätös
lakiin perustuva, vaan siitä, onko päätös kunnalle edullisena
tarkoitustaan vastaava, voidaan päätös saada kumotuksi kansanäänestyksellä.
Kansa).läänes•tyksen saa.mis·en helpottamiseksi on Valio- 1 §.
kunta ale.ntanut vaatidain lukumäärää. SamaNa on Valiokunta pitänyt välttämättömänä lisätä määräajan, jon'ka lmlue:s,sa vaatimus kansanäänestyksestä voidaan tehdä, kuin
myös määräyksen siitä, miten ja kelle viranomaiselle se on
esitettävä.

D.

Kt6nnallinen vaalilaki.

Kuten jo yleisissä perusteluissa on mainittu, on Valiokunta< suhteellisen vaalitavan käyttämi•sestä pääasiassa asettunut samalle kannalle kuin Eduskunta 1908 vuoden toisilla
valtiopäivillä. Eduskuntaesitykseen tehdyt muutokset kohdistuvat siihen, että vaa.liliittojen teko eri valitsijayhdistysten ke,sken käy mahdolliseksi. Tämä tapahtuu n. s. itsetoimivasti siten, että vaaliliittoon yhtyvät va.litsija.yhdistykset
asettavat ehdokaslistalleen ensimäiseksi saman nimen.
Lakiehdotukseen sisältyvän vaalitavan selvittämiseksi on
Valiokunta pitänyt sopivana liittää tähän seuraavat edellämainittujen valtiopäiväin Suuren valiokunnan mietinnö;;sä
olleet esimerkit:

12
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I

e s i m e r k k i.

Ainoastaan yksinäisiä ääniryhmiä. Yhteisiä
ehdokkaita ei ole.
On valittava 16 valtuutettua, jota vaalia varten on esitetty kolme ehdokaslistaa:

I. a, b, c d, e, f, g, h,
'
II: n, o, p, r, s, t, u, V.
III: x, y, z, ä, ö.

l,

k, ], m.

Näiden listojen puolesta on järjestyks-essä annettu seuraavat määrät hyväksyttyjä vaalilippuja:
1,200

900

500,

jotka siis ovat ääniryhmien äänimäärät (32 § 1 morn.).
Kun toimitetaan 33 § :ssä säädetty jako, saadaan seuraavat osamäärät:

I
1,200
600
400
300
240
200
171.4
150
133.3
120
109.1
100

II

III

900
450
300
225
180
150
128.6
112.5

500
250
166.7
125
100

Nämä osamäärät kirjoitetaan sarjaan suuruutensa mukaan, suurimmasta alkaen, minkä jälkeen tämän sarjan alusta on erotettava järjestyksessä kuusitoista ensimäistä osamäärää. Nämä oyat järjestyksessä:

l{unnallislait.
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(I)
1,200
(II)
900
(I)
600
(III)
.500
4.50
(II)
(I)
400
(I)
300
(II)
300
(III)
250
240
(I)
(II)
22.5
(I)
200
(II)
180
(I)
171.4
166.7 (III)
(I)
1.50
Sulkumerkkien väliin on merkitty, minkä ääniryhmän
osamääristä kukin osamäärä on otettu ja on silloin arpa määränri-yt sekä seitsemännen että kuudennentoista paikan ääniryhmäile I. Kuten näkyy, kuuluu täten erotetuista osamääristä 8 ryhmään I, .5 ryhmään II ja 3 ryhmään III.
Valtuutetuiksi siis tulevat (34 §):

I: a, b, c, d, e, f, g, h.
II: n, o, p, r, s.
III: x, y, z.
,Jfl

heidän varajäsenikseen (40 §):

I: i, k, l.
II: t, u.
III: ä.
II e s i m e r k k i.

Ainoastaan yksinäisiä ääniryhmiä, joilla on yhteisiä
ehdokkaita.
On valittava 16 valtuutettua, ja vaalia varten on esitetty
neljä ehdokaslistaa,
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I: a, b, c, d, e, f, g, h, k, m, o, v.
II: d, l, c.

III:
IV:

n, c, p, r, e, i, x, t, u, v.
x, c, z, n, y, ö.

Ääniryhmien äänimäärät (32 §) ovat:
1,200

510

600

500,

II
510
255
170

III

IV

600
300
200

500
250
166,7

joten osamäärät ovat

I
1,200
600
"1-00
300
240
200
171,4

-150
120
100

125
100

150
133,3
120

••

Saadaan seuraava osamääräsarja (33 § 2 mom.):
1,200
(I)
600 (III)
(I)
600
(II)
510
500 (IV)
(I)
400
300 (III)
300
(I)
255
(II)
250
(IV)
240
(I)
200
(I)
200
(III)
171.4 (I)

K unnallislait.
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150
150
133.3
125
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(II)
(IV)
(III)
(I)
(I)
(IV)

Arpa on ratkaissut yhtäsuurien osamäärien järjestyksen
(33 § 2 mom.).
Valituksi tulevat
I:
II:
III:
IV:

a,
d,
n,
x,

b, c, d, e, f, g.
1, c.
c, p.
c, z.

Kahdesta tahi useammasta ehdokaslistasta ovat valitut:
c (I, II, III ja IV lista) ja d (I ja II lista). Koska c on
kolmantena nimenä listoissa I ja II ja toisena listoissa III
ja IV, on hän luettava valituksi siitä jälkimäiseen ryhmään
kuuluvasta ääniryhmästä, jonka äänimäärä on suurempi, eli
ääniryhmän III puolesta (37 §). Muut ääniryhmät, joiden
puolesta hän myöskin tuli valituksi, saavat uuden ehdokkaan
hänen sijaansa. Tämä on suurimmassa ääniryhmässä (I) h.
Lähinnä suurimmalla ääniryhmällä (II) ei ole enää ehdokkaita, joten uusi valtuutettu on otettava siitä ääniryhmästä,
jonka osamäärä lähinnä olisi ollut erotettava, (39 §) -eli ääniryhmästä III, joten valituksi tulee r. Ääniryhmästä IV olisi
lähinnä n, mutta koska hän jo on valittu, astuu sijaan y
(38 §). Koska d on neljäntenä nimenä I :ssä ja ensimäisenä
II :ssa, on hän kasottava valituksi II :sta, ja hänen SIJaansa
astuu I :ssä ehdokas k.
Valituksi ovat siis tulleet:
I: a, ,b, ·e, f, g, h, k.
II: d, l.
III: n, c, p, r.
IV: x, z, y.
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Varajäsenet ovat:

I: m, o, v.
II: ei ole.
III: i, t.
IV: ö.

III 'e s i m -e r k k i.

Vaaliliitto ja yhteisiä ehdokkaita.
On valittava 16 valtuutettua ja vaalia varten on esitetty
viisi ehdokaslistaa:
I: a, b, c, d,
II: a, m, b.
III: a, c, h, i,
IV: n, c, p, r,
V: x, c, z, n,

e, f, g, h, i, k, 1.

k, l.
e, x, t, v, y.
v, y, ö.

ja saavat ne seuraavat äänimäärält (32 §, 1 mom.):
500

300

400

800

600.

Listat I, II ja III muodostavat yhdistetyn ääniryhmän
(32 §, 2 mom.), jonka äänimäärä on 1,200. Osamäärät ovat:
Vaaliliitto
1,200
600
400
300
240
200
171.4
150
133.3
120'

IV
800
400
266.7
200
160
133.3
114.3

V
600
300
200
150
100
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Saadaan seuraa.va osamääräsarja (33 §, 2 mom.).
1,200
800
600
600
400
400
300
300
266.7
240
200
200
200
'171.4
160
150
150
133.3
133.a
120

(Liit.)
(IV)
(V)
(Liit.)
(IV)
(Liit.)
(V)
(Liit.)
(IV)
(Liit.)
(Liit.)
(V)
(IV)
(Liit.)
(IV)
(Liit.)
(V)
(Liit.)
(IV)
(Liit.)

:Sii·s tulee ·valituksi vaaliliiton puolesta 8, listasta IV 5
ja listasta. V 3 valtuutettua, jos arpa oli·si mää!fä:.nny.t kuudenll!entoista paikan liitolle (34 §). Vaaliliiton puolesta on
ensimäisenä valittu a, ja muut 7 pa:Ukkaa. on jaettava liittyueiden ääniryhmien kesk•en niiden äänimäärien muka.an
(36 §). Osamäärät ovat:

I
500
250
166.7
125
100

II

III

300
150
100

400
200
133.3
100
2

i8
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ja osamääräsarja:
500
(I)
400
(III)
(II)
300
(I)
250
(III)
200
166.7" (I)
(II)
150
133.3 (III) .
(I)
125
Siis tulevat valituiksi en ääniryhmien puolesta:

1: a, b, c, d.
II: m, b.
III: c, h.
IV: n, c, p, r, e.
V: x, c, z.
Usell!mpien äänirylhmien valitsemia ovat b (I ja II) ja c
(I, III, IV ja V). Ehdnkas b on to1sena nimenä listas•sa I
ja kolmantena listassa II. Häm on siis luettava listan I
puolesta valituksi, ja. l~sian II puolesta on valittava uusi
vrultuutettu. Mutta ikoska sillä ei enää ole •ehdokkaita, on
tämä otettava siitä vaaliliittoon kuuluvasta. ehdolka.sli,stasta,
jonka osamäärä (133.3) oli,si lähinnä ollut erotettava (39 §),
eli listasta III. Paikkaan astuu siis i. Koska ehdokkaan c :n
nimi on :kolmantena •listassa I, mutta ·toisena listoissa III,
IV ja. V, on hän katsottava valituksi siitä viime!k:si mainituista ääniryhmi:stä, jonka äänimäärä on suurin, ·eli siis
ääniryhmästä IV, ja muut saaNai uuden ehdokkaan hänen
sijalleen (37 §). Tyhjäksi jääneitä paikkoja täytettäessä
on ensin huomioon otettava ääniryhmä V, sitten I ja viimeksi III (38 §:n 2 mom.), jolloin paiklka.an astuu ryhmässä
V ehdolkas v, koska n j.o on valittu, ryhmässä I •ehdokas f,
koska e jn on vaEttu, ja ryhrnä,ssä III ehdokas k, koska
i jo on valittu.
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Valtuutetuiksi
I: a, b,
II: m.
h, i,
IV: n, c,
V: x, z,

rrr :
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siis tulevat:
d, f.

.k.
p, r, 'e.
·V.

11'eidän varajäsenikseen:

I: g, l.
II: e1 ole.
III: l.
IV: t, y.
V: y.
rSen nojalla, mitä eddlä on esitetty, saa VaE,()lkunta
kunnioittaen ehdottaa,

että Eduskunta hyväksyisi Eduskunnan myötävaikutuksella määrättävällä tavalla vahvistettavaksi ja voimaan saatettavaksi seuraavat lakiehdotukset:

20
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Maalaisknntain kunnallislaki.
1 I . UKU.

Yleisiä säännöksiä.
1 §.
Maalaisktmta on kukin maaseurakunta, jolla on oma alue
( poist.).
Kunnan jäsenten tulee tämän lain mukaan ja (poist,)
lail1 muuten määräämissä rajoissa hoitaa kunnan yhteiset talous- ja järjestysasiat, mikäli ne voimassa olevien lakien tai
asetusten mukaan eivät kuulu julkisen viranomaisen toimialaan.
2 §.
Jos kahdella tai useammalla maalaiskunnalla on yhteinen
kunnallishallinto, pysyköön se edelleenkin sillänsä niin kauvan kuin kunnat siitä sopivat.
Jos joku niistä tahtoo erota, meneteltäköön niinkuin 81
§:ssä siitä sanotaan.
Jos useampia samaan kihlakuntaan kuuluvia maalaiskuntia haluaa Yhtyä yhteiseen kunnallishallintoon, olkoon
se luvallista, jos ( poist.} kunnanjäsenten enemmistö kussakin
kunnassa erikseen sitä kansanääJnestyksessä puoltaa.
Tämänlaisesta kuntain eroamisesta tai yhtymisestä on
lääni'n kuV!ernöörille lähetettävä kirjallinen ilmoitus, jonka
(poist.) kuntain valtuutetut alLekirjoittavat kokouksessa,
mikä on pidettävä (poist.) kohnenkymmenen päivän kuluessa
siitä ( poist.) lukien kuin päätös tehtiin.
Yhteiseen kttnnallishallintoon yhtyneiden kuntain va.ltu,utettttjen en.~imäisen yhteisen kokouksen kutsuu kokoon
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ja kokouspa~kan määrää sen kunnan valtuuston puheenjohtaja, jonka ·puolelta yhtymiskysymys on pantu alkuun.
Maalais- ja kaupunkikuntaa älköön yhdistettä'kö yhteiseen
kunnallishallintoon. Milloin kuitenkin yhteys näiden kesken yhdessä tai toisessa suhteessa katsotaan olevan aikaansaatava, olkoon (poist.) kunnilla valta yhteisessä edu.stajakokouksessa siitä päättää.
Missä poikkeustapauksissa maalaiskunta voidaan erityisiä tarkoituksia varten ja·kaa piireihin, jotka suhteessa tai
toisessa ovat riippumattomia kunnan yhteisestä hallinnosta,
s:itä säädetään munalla.
3 §.
Maalaiskunnan jäsen on jokainen:
jolla kunnassa on asunto ja koti,paiklka;
joka siellä omistaa tai viljelee maata ta!hi hallitsee munia
kiinteätä omaisuutta; taikka
joka siellä harjoittaa elinkeinoa, liikettä tahi ammattia.
4 §.
Maalaiskunta käyttää päättämisvaltaansa ( poist.) kunnanvaltuuston ja (poist.) kansanäänestyksen kautta.
Toimeenpano ja hallinto on kunnallislauta:kunnan ja
muiden sitä varten valittujen lautakuntain, ihallituskuntain
tahi henkilöiden tehtävä, (poist.) niinkuin tässä laissa tahi
muualla tarkemmin säädetään.

5 §.
Maalaiskunnan yhteistä omaisuutta, olkoonpa se tuloa
k:inteästä omaisuudesta, liikkuvaa pääomaa tahi jokin tuloa
tuottava oikeus, samoinkuin valtion kunnalle myöntä.miä varoja, on, jollei jonkin tapauksen varalta ole toisin säädetty,
pidettävä varoina, joilla kunnan yhteisiä menoja suoritetaan,
ja hoidettava niinkuin tässä jäiempänä sanotaan.
Niihin menoihin, joihin varoja edel1ä mainittujen lisä;ksi
tarvitaan kunnan yhteiseksi hyödyksi tahi sen erityisiin tarpeisiin, mää•rätköön kunta veroja kannettavaksi voimassaolevain tai vastaisuudessa säädettävien perusteiden mukaan.
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2 LUKU.

Knnnanvaltuustosta.

6 §.
Kunnanvaltuutettuja valitaan maalaiskunnassa, jonka väkiluku 'henkikirjan mukaan on: {poist.).
enemmän kuin

"
"
"
"
"
"
"

"
"
"

,

1,000 tahi väJhemmän, ............
1,000, vaan 81 yli 2,000, ..........
2,000,
4,000,
" " " 6,000, • • • • • . • • 0.
4,000,
" " "
6,000,
8,000,
" " 10,000, ..........
8,000, "
" " " 15,000,
10,000,
" " "
15,000,
20,000,
" "
"
20,000,
0

•••••••••

•••••

••••

,
"

•

•••••••••••

0

••

0

0.

0

0

0

••••

••••

0

••••••••

0

••••

0

0

••

12
H
18
22

26

:-w
34
38
;J-2

Kunnanvaltuutettujen varajäseniä valitaan niin monta
kuin kunnallisessa vaalilaissa säädetään.
7 §.
Kunnanvaltuutetut ja tilintarkastajat valitaan välittömillä ja suhteellisilla vaaleilla.
Lapin kihlakuntaan kuuluvat maalaiskunnat käyttä:kööt
kuitenkin enemmistövaaleja, ellei kunta, ennenkuin tämä laki
astuu voimaan, ole päättänyt suh'teellista varulita.paa käytettäväksi. Jos kunta myöhemmin tahtoo ottaa käytän1töön suhteellisen vaalitavan tai siirtyä takaisin enemmistövaaleihin,
olkoon se {poist.) kansanäänestyksellä ratkaistava.
Vaaleissa on 'kaikilla vaal~oikeutetuilla yhtäläinen äänioikeus.
Älköön vaalioitkeutta valtamiehen kautta käytettäkö.
Vaaleista ja niiden toimittamisesta sääidetään tarkemmin
knnnallisessa vaalilaissa.

8 §.
KunnanvaJtuutetut .ia varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi.
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V alituista eroaa vuosittain puolet suma järjestyksessä
kuin kunnalliseS>sa vaal-ilaissa on säädetty.
Enem'mistövwalibpaa käytettäessä päättyy va'ltuutettujen toimikausi kahden vuoden kuluttua (poist.).
Jos valtuuston jäsen kuolee, muuttaa pois taikka muun
laillisen tai valtuuston !hyväiksymän syyn takia eroaa ennen
toimikautensa loppumista, astuu varajäsen hänen sijaansa, kuten ku,nnaUisessa vaal·ilaissa on säädetty, tai, jos kunnassa käytetään enemmistövaalita11aa, samasta vaali11iiristä
valittu varajäsen; ja on tämä ioimessa sen ajan, mikä eronneella olisi ollut jäilellä.
9 §.
Oikeus valita kun'nanvaltuutettuja ja tilintarkastwjia sekä
ottaa osaa yleiseen kansanäänestykseen on jokaisella maalaiskunnan jäsenellä, sekä miehellä että naisella, jolla on
Suomen kansalaisoikeus ja joka ennen vaalivuoden alkua on
täyttänyt kaksikymmentä vuotta ja .i·oka viimeksi toimitetussa 'henkikirjoituksessa on kunnassa ·hengillekirjoitettu.
Niiden V enäijän valtakunnan ala:maisten, jotka eivät ole
Suomen 'kansalaisia, kunnanisien oikeuksien sulhteen noudatetaan, mitä siitä erittäin säädetään.
10 §.
Vaalikelpoinen kunnanvaltuutetuksi on jokainen kunnassa asuva henkilö, joka on oikeutettu ( poist.) valtuutettuja
valitsemaan.
Kuitenkaan älköön valtuutetuksl!. valittako henkilöä, joka
on holhouksen. alainen, eikä sitäkään, joka oilceuden lainvoirnaisen päätöksen mukaan on kansalaisluotfJamusta vailla.
Mitä vaalikelpoisuudesta kunnanvaltuutetun toimeen on
sanottu, ol'koon voimassa myös muihin kunnallisiin luottamustoimiin näihden, joista ei ole erittäin säädetty.

11 § (14 §:n 1 ja 2m.).
Kunnanvaltuutetuksi vaiittu älköön kieltäytykö toimeen
ryhtymästä, eUei hän ole täyttänyt kuuttakymmentä vuotta.
Joka kahtena lähinnä edellisenä vuotena on toiminut kunnanvaltuutettuna taikka kunnallislautakunnan puheenjohta-
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jana tai jäsenenä tahi muun senlaatuisen, kunnan asiain toimeenpanoa ja hallintoa varten asetetun hallituskunnan puheendohtajana,, on kuitenkin oikeutettu kahden seuraavan
vuoden kuluessa nauttimaan vapautta kunnanvaltuutetun
toimesta.
Jos valittu näistä syistä kieltäytyy, astuu varajäsen hänen
sijaansa.
Jos kieltäytymisen perusteeksi ilmoitetaan kivulloisuus
taikka sivili-, sotilas- tahi kirkollisvirka tai -palvelus, perheolot taikka jokin muu syy, tutkikoon kunnanvaltuusto ilmoitetun esteen.
Jos kieltäytyminen hyväksytään, astuu varajäsen eroavan
SIJaan.
12 § (14 §:n 3 m.).
Kunnanva:tuut.etut saavat korvausta menetetystä työajasta kunnanvaltuuston harkinnan mukaan, kuitenkin väh;ntään viisi markkaa päivältä (poist.) ja niin että palkkio kaikille valtuutetuiUe on samansuuruinen. Jos matka valtuutetun kotoa kokouspaikalle on viiden tai useamman kilometrin pituinen, saa hän sitäpaitsi korkeintaan yhden hevosen
kyytirahan edestakaisin taikka, jos rautatietä tahi höyrylaivaa saattaa matkalla käyttää, kohtuullisen korvauksen mat·
kakustannuksista.
13 § (15 §).
Kunnanvaltuutetut valitsevat vuosittain keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Näihin toimiin älköön kuitenkaan valittako kruununvoutia, nimismiestä, poliisihenkilöä eikä ulosottoapulaista.
Älköön valittu kieltäytykö, ellei hän lähinnä edellisenä
vuotena ole ollut samassa toimessa.
Jos puheenjohtaja tahi varapuheenjohtaja kuolee, muuttaa pois tahi muun laillisen syyn takia eroaa ennen toimikautensa loppumista, valittakoon toinen henkilö hänen sijaansa jälellä olevaksi ajaksi.
Toimitetusta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalista antakoon valtuusto kuvernöörille kirjallisen ilmoituksen,
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Kunnanvaltuuston asiana on puheenjohtajan palkkion
määrääminen.
14 § (16 §)-.
Jos tehdään valitus kunnanva.ltuu&ton puheenjohtajan
tahi vara·puheenjohtajan vaalista tahi siitä, että niistä ioimis:ta kieltäytymistä ei ole hyväksytty, hoitakoon valittu
kuitenkin tointa kunnes valitus on lopullisesti ratkaistu ja,
jos uusi vaali määrätään toimitettavaksi, toinen on valittu ja
voipi toimeensa ryhtyä.
15 § (11 § Ja 86 § muutettuna).
Kunnanvaltuuston on keskusteltava ja päätettävä seuraavista asioista, nimittäin:
1) kansakoulujen. ja muiden sivistyslaitosten perustamisesta, varattomain lasten koulunkäynnin arvustamisesta sekä
kansansi visty'ksen edistäJmisestä;
2) elin~einojen kohottamisesta ja ammattitaid'on edistämisestä;
3) niistä toimenpiteistä, joita siveellisyyden, raittiuden
s2kä yleisen j'ärjest1/ksen ja turvallisuuden cdi,stämiseksi
ehkä katsotaan tarpeellisiksi;
4) kunnallisesta terveyden- ja sairaanhoidosta sekä kätilötoimes:ta;
5) työttömiksi, työkyvyttömiksi ja muutoin turvattomiksi joutuneitten avustamisesta;
6) lasten huoltamisesta ja suojelulksesta;
7) tuotantolaitosten perustarmisesta. ja jo perustettujen
ottamisesta kunnan haltuun;
8) työttömyysrahastojen perustamisesta;
9) köy häinasianajotoi:mesta;
10) kunnallisten ammattientark:astajain asettamisesta;
11) työnvälitystoimistojen perustamisesta;
12) asunto-oloja koskevista kysymyksistä;
13) kunnan rakennuksista ja laitoksista;
14) laina- ja aipumakasiin.ien sekä senlaatuisia ta:l"lmituksia varten ai.iottujen ra.hastojen 'Perustamisesta ja hal'linnosta;
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15) yleisten varranttia anta1maan oikeutettujen talletusmakasiinien 'Perustamisesta;
16) metsästy'ksestä ja otuksenrpyynnistä selkä kalastuksesta, niin my;ös va!hin1weläinten häJVittä:mistä tarkoittavista
toimenpiteistä;
17) tulirpalon ja kulovalkean estäruisestä ja ehkäisemisestä sekä rpa'loa:puyhdistysten ]Jerustamisesta;
18) kunnan meno- ja tuloarvion vahvistamisesta;
19) varojen 'hankkimisesta kunnan yhteisiin tal'peisiin
taksoittruma1la tahi lainan ottamisella sekä kunnan ralhastojen ja muun yhteisen omaisuud~en hallinruosta ynnä ti'linpäästön antamisesta;
· 20) kuntain edustajain kokoulkseen lähetettävien edusta.iain sekä lmnnallislautakunnan 'PUheenjohtajan, vara]Juheenjohtajan, jäsenten ja vara.iä:senten vaalista;
21) ktmnan keskus- .ia vaali- sekä taksoitus- .ia tutkijalautakunnan ynnä sellaisten lautakuntien, hallituskuntien ja
henkilöiden valitsemisesta. joita kunnaHislauta:kunnan lisäksi
ehkä katsotaan tarpeelliseksi toimeen)Janoa ja hallintoa varten;
2,2) kunnallishallinnos.~a noudatettavain ohje- ja .johtosääntö.ien vahvistamisesta;
2,3) kuntain välisestä yhteistoiminnasta; sekä
24) muista asioi,sta, jotka saattavat 'kuulua kunnan yhteiseen toimialaan.
Kunnanvaltuusto voi siiäiJaitsi neuv;otella ja antaa lausuntoja ( poist.) asioista. joita kuvernööri tahi muut viranomaiset (poist.) valtuustolle siinä tarkoituksessa lähettävät.
Ne asiat, .iotlra erinäisten lakien ta!hi asetusten mukaan
ovat olleet lkuntakokouksen käsiteltäviä, tulevat tämän lain
voimaanastuttua kunnanvaltuuston käsiteltävilksi.
16 § (12 §).
Kunnanvaltuustolla on oikeus, jos se havaitsee syytä
olevan:
1) lainan ottamiseen kunnalle ]Jitemmäksikin ajaksi kuin
seuraavan tilivuoden kuluessa maksettavaksi;
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2) sellaisen kiinteistön tahi oikeuden myymis,een, panttaamiseen tahi vaihtamiseen, joka lahjan, testamentin tahi
muun laillisen saannon kautta on tullut kunnan omaksi; sekä
·3) kiinteän omaisuuden ostamiseen kunnalle.

17§(13§).
Jos kunnanvaltuusto päättää hyväksyä sääntöjä siveellisyyden, raittiuden, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tahi
terveydenhoidon edistämiseksi kunnassa, olkoon sillä myös
oikeus näiden sääntöjen rik,komisesta määrätä sopivia uhkasakkoja, ei kuitenkaan viittäkymmentä markkaa suurempia.
Sellaisen päätöksen tekoon vaaditaan kuitenkin, että
kaksikolmannesta valtuuston saapuvilla olevista jäsenistä
sitä kannattaa.
Jos valtuusto katsoo sellaisen uhkasakon riittämättömäksi, pyydettäköön kihlakunnanoikeutta sitä korottamaan.
Tällaiset säännöt ja uhkasakkomääräykset ovat ilmoitettavat kuvernöörille ja saatettavat ~leisön tietoon .samalla tavalla kuin muutkin kJ:!.nnalliset tiedonannot.
18 § (17 §).
Kunnanvaltuuston kokoukset ovat pidettävält kunnantalossa tahi muussa valtuuston määrättävässä, soveliaassa paikassa.
Kokoukset ovat julkisia.
Kuitenkin voi valtuusto erityisellä päätöbellä, johon vähintään neljäviidennestä saapuvilla olevista valtuuston jäsenistä ~htyy, juli,staa jonkun asian käsiteltäväksi suljetussa
istunnossa.
19 § (18 §).
Kunnanvaltuutetut kutsuu kokoukseen puheenjohtaja.
Kutsumuksessa tulee olla ilmoitus kokouksen ajasta ja
paikasta ynnä kokouksessa käsiteltävibi tulevista asioista;
ja on kutsumus tiedoksipantava kunnantaloon tahi muuhun
valtuuston määräämään sov·eliaaseen }Jaikkaan sekä ilmoi•tettava valtuutetuille muulla valtuuston määrättävällä tavalla.
Jos jäävi tahi muu syy estää rpuheenjohta,jaa antamasta
kutsumusta, (poist.) antakoonsen varapuheenjohtaja tahi, jos
hänelläkin on este, kunnallislautakunnan puheenjohtaja.
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Valtuuston kokous pidetään aikaisintaan neljäntenätoista
päivänä lukien sen päivän aamusta, jona kutsumus on tiedoksipantu, mutta jos asia on. tavallista kiireelliSlempi eikä
koske uutta verotusta tahi veron korotusta, saa sen ottaa käsiteltäväksi aikaisintaan kahdeksantena päivänä kutsumuksen
tiedoksipanos,ta.
20 § (19 §).
Kunnanvaltuuston kokouksia on pidettävä niin usein kuin
asianhaarat vaativat, mutta ainakin lleljä kertaa vuodesiia
(poist.) seuraavina aikoina:
huhtikuussa, jolloin päätetään kunnallislautakwnnan
ja muiden hallintok1mtain edellisen vuoden hallinnosta antamasta kertomuksesta ja tilinteosta sekä tilintarlcastajain sen
johdosta antamaSita lausunnosta;
kesäkuussa, jolloin valitaan jäsenet keskuslautakuntaan
ja. vaalilautakuntiin kunnan yleisiä vaaleja ja kansanäänestystä varten;
syyskuussa, jolloin valitaan lcunnallislautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja., jäsenet ja varajäsenet sekä
jäsenet taksoitus- ja tutkijailautakuntiin ynnä virkailijat
( poist.) muihin vuoden lopussa avoimiksi tuleviin kunnan toimiin; ja
marras- tai joulukuussa kunnan meno- ja tuloarvion vahvistamista varten tulevaksi vuodeksi.

21 § (20 §) .
.Jos virkamies taikka yksityinen henkilö tahtoo kunnanvaltuuston kokoonkutsuttavaksi ilmoittamaansa asiaa varten,
anokoon sitä kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalta, jonka
tulee tutkia anomus. Jos hän anomuksen hylkää, antakoon,
jos vaaditaan, kirjallisesti päätöksensä perusteluineen ja samalla myös semmoisen valitusosoituben (poist.), kuin 73
§ :ssä ·sanotaan.
2·2 § (211 §).
Kunnanvaltuusto älköön asiaa käsiteltäväksi ottako älköönkä päätöstä tehkö, ellei vä!hintään kaksiko'llmannesta
valtuutettujen koko lukumääräPtä ole sawpuvilla.
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23 § (2,2 §).
Jos kunnanvaltuuston kokouksessa jotakin asiaa ei saada
määräpäivänä loppuun käsitellyksi, esittäköön puheenjohtaja
ennen kokouksen loppumista päätettäväksi toisen päivän asian
käsittelyn jatkamista varten. Siitä ei tarvitse erittäin ilmoittaa.
24 § (2:3 §).
Puheenjohtajan tulee kunnanvaltuuston kokouksessa esitellä asiat ja johtaa keskustelua sekä katsoa, ettei muita kuin
iimoitettuja asioita päätetä.
Jos ( poist.) nosbetaan kysymys jostakin uudesta asiasta,
älköön sitä (poist.} ratkaistako, .ennenkuin uudessa kokouksessa, edelläkäyneen ilmoittamisen jälkeen.
Puheenjohtaja pitäköön kokouksessa myös huolta järjestyksestä ja saakoon, varoitettuansa, toimittaa pois kuuntelijan, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy semmoinen epäJjärjestys, jota puheenjohtaja 1ei voi elrkäistä, hajoittakoon hän kokouksen.
Jos puheenjohtaja on pois·sa, astuu hänen sijaansa varapuheenjohtaja. Jos viimemainittukin on poissa, valitsee valtuusto keskuudestaan siksi kerraksi puheenjohtajan.
Jos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tahi kutsumuksen saanut varajäsen ilman pätevää estettä jää tulematta
kokoukseen, taikka ilman sellaista syytä lähtee kesken pois,
maksakoon kunnan yleiseen kassaan sakkoa, puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja kymmenen sekä jäsen viisi markkaa.
Jos kokous läsnäolevien vähäl ukuisuuden vuoksi jää pitämättä tahi on kesken lopetettava, olkoon sakko poissaoleville
kaksinkertainen.
Kunnanvaltuuston kokouksissa pitää kunnallislautakunnan puheenjohtajan tahi sen, jonka lautakunta siihen keskuudestaan valitsee, olla ·saapuvilla antamassa valtuustolle tarpeellisia tietoja; ja on hänellä oikeus ottaa osaa keskusteluihin, mutta ei päätöksiin, ellei hän myös ole valtuuston jäsen.
K unnallislautakunnan puheenjdhtajan ta1hi hänen sijaisensa poissaolo ei estä asioita käsittelemästä eikä päätöksiä
tekemästä.
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25 § (24 §:n 1 m. ja 25 §).
Sittenkuin asiasta on kunnanvaltuuston kokouksessa keskusteltu ja :puheengohtaja julistanut keskustelun <päättyneeksi, telhköön hän semmoiJsen äänestysesityksen, että vastaus ,jaa" taikka ,ei" ilmaisee va'ltuusilon päätäksen.
Kun vastaus on annettu, ilmoittakoon puheenjohtaja,
mikä hänen käsitY'ksensä mukaan on tullut päätökseksi, ja
vahvistakoon sen, ellei muuta äänestystä vaadita, vasaranlyönnillä. Jos äänesty·stä vaaditaan, toimitettakoon se julkisesti ja nimenhuudolla.
Se mieli:Pide, jonka 'PUOlesta enimmät äänet on annettu,
tulkoon valtuuston päätökseksi, paitsi milloin päätöksen tekoon tämän lain mukaan vaaditaan mää-räenemmistö .
. Äänten jakautuessa tasan, (poist.) tulee se mielipide päätökseksi, johon puheenjohtaja yhtyy.
Kun äänestyksen tulos on saatu selville, julistakoon puheenjohtwja päätöksen.
26 § (24 §:n 2 ja 3 m.).
Kunnanvaltuuston sekä kunnallislautaUmnnan, truksoituslautakunna~ ynnä muiden kunnallisten hallituskuntain toimitettavat vaalit, jos valittavia on kaksi tai useampia, tapahtukoot suhteellista vaalitaJpaa noudattamalla, jos neljännes vaaliin osaa ottavista sitä vaatii.
Jos yksi ·on valittava tai milloin enemmistövaalitavaa
muuten käytetään, ratkaisee vaalin· yksinkertainen äänten
enemmistö.
Vaalit toimitebaan snljetuilla lipnilla. Aänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

2·7 § (26 §).
Kunnanvaltuuston kokouksissa kirjoittaa 'Pöytä;kirjan
puheenjohtajan (poist.) johdolla valtuuston sitä varten vaEtsema henkilö.
Pöytäkirja on, milloin se käy päinsä, !heti tarkistettava.
Valtuusto voi kuitenkin antaa puheenjohtajan ja vähintään kahden aina kerraksi sitä varten valitun jäs•enen toimeksi pöytäkirjan tarkistamisen vaHuuston määrättävänä
päivämä.
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Pöytä;kirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjantekijä sekä, tarkistuksen heti tapahtuessa, väJhintään kaksi
valtuuston jäsentä ja muutoin tarkistajat. ( poist.)
Jos tarkistajista yksi tahi useammat kieltäytyvät pöytäkirjaa allekirjoittamasta, väittäen ettei se sisällöltään vastaa sitä, mitä valtuuston kokouksessa on tapahtunut, merkitköön puheenjohtaja sen pöytäkirjaan ja lykätköön ·pöytäkirjan tarkistamisen valtuuston seuraavaan kokoukseen.
Tarkistettu pöytäJkirja on sitten edeltäpäin ilmoitettuna
päivänä valtuuston kokoushuoneessa julkiluettava.
Sillä, joka on ollut valtuuston kokouksess.a käsiteltyä
asiaa päättämässä, olkoon oi·keus heti tai viimeistään pöytäkirjaa tarkistettaessa ilmoittaa vastalause tehtyä päätöstä
vastaan. Jos vastalauseen tekijä tahtoo saada vastalauseensa perusteltuna pöytäkirjaan liitetyksi, antakoon sen
kirjallisesti pöytä:kirjantekijälle viimeistään pöytäkirjan julkilukemispäivänä ennen sen julkilukemista.
28 § (27 §).
Jos kunnanvaltuuston päätös •koskee jotakin henkilöä yksityisesti, on se todistettavasti annettava hänelle tiedoksi
ko'koukse.r· pöytäkrrjanotteella, johon on liitettävä osoitus,
miten päätökseen !haetaan muutosta.
{poist.) Tiedonannon toimittajan tulee pöytäkirjanotteeseen merkltä(poist.) antopäivän määrä sekä nimensä, ammattinsa ja kotipaikkansa.
29 § (28 §).
Jos kunnanvaltuuston päätöksen kiireellinen täytäntöönpallo havaitaan jossakin tapauksessa tarpeelliseksi, on se
päätoksessä n~meruomaan mainittava, ja silloin äl~öön täytäntöönpanoa estäkö se, ettei rpäätös ole saanut lain voimaa,
ellei muutoksen hakeminen sen kautta 'kävisi ihyödyttömäJksi
tahi kuvernööri, huomatessaan päätöksen lainvastaiseksi,
näe olevan syytä täytäntöönpanemista !kieltää.

30 § (2·9 §).
Puheenjohtaja pitaköön huolta siitä, että valtuuston rpäätökset 1pöytäkirjasta joutuisasti kirjoitetaan ja toimitetaan
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kunnallislautakunnan ta:hi niiden viranomaisten ja henkilöiden tiedoksi, joiden asiana päätösten täytäntöönpano on.
Lähetettävät toimituskirjat, joisba pöytäk·irjantekijä pitää huolta, allekirjoittaa puheenjohtaja.

31 §.
K~~nnalliset tiedonannot saatetaan kuntalaisten tiedoksi
kunnantalossa tai muussa valttutston määriittävässä, soveliaassa paikassa julkaistavalla tmhluilmoituksella.
Ktt,nnan·valtuusto päättäköön, ovatko kunnalliset tiedonannot saatettavat muullakin tavoin kuntalaisten tiedoksi.

3 LUKU.

K untain edustajain kokouksista.
32 § (30 §).
Semmoiset asiat, jotka lain mu!kaan voidaan ottaa kunnanvaltuuston kokouksessa käJsiteltäviksi, 10vat seuraavissa
tapauksissa käsiteltävät ja ·ratkai,stavat kuntain edustajain
kokouksessa tässä jälempänä säädetyllä tavaUa, nimittäin:
1) kun asia on katsottava yhteisaksi eri kunnille talhi niiden osille;
2) kun eri kunnat ovat keslkenään sopineet, että yhteisesti neuvottelevat ja päättäväit asiasta; sekä
3) kun kuvernööri on lykännyt asian kuntain ednstajain
kokoukseen lausunnon antamista varten.
3'3 § (31 §).
Kuntain edustajain kokous pidetään .pailkassa ja aikana,
joista kunnanvaltuustot ovat keskenään sopineet, tahi jotka
kuV'ernööri, valtuustojen ollessa eri mieltä, ilmoituksen siitä
saatuaan on määrännyt.

34 §· (32 §).
Kunnanvaltuuston ·kokouksessa, joka ·pidetään vähintään
seitsemää päivää ennen •määrä:ttyä kuntain edustajain ko-
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kousta, tulee valtuuston kunnan vaaHkelpoisis'ta jäsenistä valita edusta•jia y!hteiseen kokoukseen niin monta, että niiden
lukumäärä on kuudennes valtuuston jäsenten luvusta. Milloin näiden lukumäärä ei ole jaollinen 'kuudella, on edusta. jain lukua lisättävä yhdellä.
Samalla kertaa on myös valitta'Va varaedustajia, joita pitää olla vähintäänkin !kolmannes edustajain lukumäärästä.
Näin toimitetusta edustajain ja va'!"aedustajain vaalista ei
saa va'litusta erikseen ·tehdä.
35 § (3•3 §).
Edustajain ja varaedustajain vaalitsta on eri kuntien valtuustojen pöytäkirjanotteilla hyvissä ajoin annettava tieto
edustettujen ~kun:tien yhteiselle toimikunn•alle, ·jos sellainen
on olemassa, mutta muussa trupauksessa sen ikunnan valtuuston puheenjohtajalle, jonka 'Piirissä kuntain edustajain kokous :pidetään; ja •olkoot nämä pöytäkirjanotteet siten valituille val.takirjoina.
36 § (34 §).
Jos edustaja ta:hi kutsumuksen saanut varaedustaja ilman laillista estettä jää kuntain edustajain kokoukseen saapumatta, maksakoon edttstamansa kunnum yleiseen kassaan sakkoa neljäkymmentä markkaa. Sama olkoon laki,
jos edustaja ei voi näyttää, että hän, laillisen esteen sattuessa,
on ajoissa kutsunut varaedustajan kokoukseen, taikka jos
edustaja ilman laillista syytä läJhtee kokouksesta kesken pois.
Sakottamisesta päättää sen kunnan valtuusto, jonka kassaan sa1~ko on maksetta'Va.
37 § (35 §).
(poist.) Kuntain edustajain kokouksen avaa edustettujen
kuntien yhteisen toimikunnan määrä;ämä henkilö tai sen kunnan valtuuston puheenjohiaja, jonka piirissä Yhteinen kokous
pidetään; ja siinä on puheenjohtajana se, jonka edustajat keskuudesta.an valitsevat.
Kokous •on päätöksenvoipa, 'kun väihintään kohneneljännestä siihen valituista edustajifita on (poist.) saapuviHa.

a
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(poist.) .Kullakin edustajalla on yksi ääni ja päätöks~ksi
tulee se mielipide, jota useammat äänet kannattavat, mutta
äänten mennessä tasan se m·ielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.
Vaalit toimitetaan suljetuilla lipuilla. A änten m-ennessä
tasan ratkaisee arpa.
38 § (36 § ja 37 §).
K untain edustajain kokouksessa kirjoittaa pöytäkirjan
puheenjohtajan johdolla (poist.) se, jonka ko1kous siihen valitsee. ,
Pöytäkirja, jossa tulee olla mainittuna kaikki kokouksessa saapuvilla olevat sekä siitä poisjääneet edustajat,
tarkistetaan heti ja sen allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, pöytäkirjantekijä sekä, jollei kokous ole toisin määrännyt, yksi edustaja kustakin kunnasta, ja sitä on asiakirjoineen säilytettävä sen kunnan valtuuston puheenjohtajan
luona, jonka piirissä yhteinen kokous on pidetty.
N•eljäntoista ·päiväm. kuluessa kokouksen jälkeen on pöytäkirjasta lähetettävä oikeaksi todistettu jäljennös kullekin
kokouks-essa edustetulle kunnalle, asianomaisen valtuuston
puheenjdhtajan toimesta viipymättä kuntalaisten tietoon saatettavaksi kuten kunnalliset tiedonannot.
Lähetettävät toimituskirjat, joista pöytii!kirjant.ekijä pi- tää huolta, allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja.
39 § (38 §).
Kuntain edustajain kolkouksen päätö·s s.aatetaa.n; täytäntöön, niinkuin kokous tämän lain säännösten mukaisesti on
määrännyt, jollei jossakin -erityisessä laissa twhi asetuks-essa
ole toisin sääidetty.
Jos kunnat päättävät määräajaksi jättää pöytäkirjanteon
tai jonkun muun tehtävän jonkwn tai joidenkin henkilöiden tai. toimikuntien toimeksi, olkoon se sallittu, ja saak{)ot
kunnat siten valitsemi.lleen hen~ilöille ja toimikunniHe hy-:äksyä ohjesääntöjä.
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40 § (39 §).

Palkan ja matkakustannusten korvauksen kuntain yhteiseen kokoukseen valitulle edustajalle määrää ja suorittaa
edustajan valinnut kunta.
Muut (poist.) kokouksesta johtuvat kustannukset suonteta.an kokouksen päätöksen mukaan.
41 § (40 §).
JlQs kuvernööri pyytää kuntain edustajain kokoukselta
lausuntoa jostakin asiasta, määrätköön llllyös kokouksen pitämisen ajan ja pa~kan ja anrtakoon siitä kunnille tiedon niin
ajoissa, että edustajat ennätetään siihen valita tässä luvussa
sanotulla tavalla, jos asianomaiset kunrn~t katsovat kuvernöörin esittämän asian antavan aihetta yhteisen kokouksen
pitrumiseen.
-Jos kunnilla, joita asia koskee, on yhteinen toimikunta,
joka lQn saanut toimekseen edustadain !kolkousten kokoonkutsumisen ja _valmistelun, ilmoittakoon kuvernööri asian tälle
toimikunnalle, ja se sopikoon kuntien kanssa kokouksen
pidosta.
; ; ;
42 § (41 §).
Muuten olkoon kuntain edustajain kokoukseen nähden soveltuvilta kohdin noudatettava, mitä tässä laissa on säädetty
kunnanvaltuuston kOkouksesta ja muista siihen kuuluvista
asianihaaroista.
4 LUH:'U.

K unnallislautakunnasta. ~
43 § (42 §).
KussaJkin maalaiskunnassa pitää ol.la kunnrullislautakunta,
joka tässä laissa olevain säännösten ja niiden mä~räysten mukaan, joita kunnanvaltuusto tahi muu viranomainen laillisesti voipi noudatettaviksi antaa, pitää hallintoa kunnassa,
valvoo sen yhteisiä etuja sekä panee täytäntöön valtuuston
päätöbet ja määräykset.
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Kunnanvaltuusto jakaa, kunnallislatitakunnan asiana olevaan hallintoon nähdeil,-kunnan piireihin, joista jokainen on
lautakunnan jonkun jäseii!en valvonnan alaisena.
44 § (55 § sekä 56 §:n 1 ja 3 m.).
Kunnallislautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kunnanvaltuuston päätöksen mukaan vähintään
neljä jäseniä, jotka kaikki valtuusto valitsee kunnan vaalikelpoisien joukosta ( poist.) ja samalla heille tarpeellisen
määrän varajäseniä.
Näihin toimiin älköön kuitenkaan valittako tuomaria,
kruununvoutia, nimismiestä, poliisiJhenkilöä tai ulosoitoapulaista, ei myöskään kunnallislautakunnan tai muun kunnan
hallintoa varten asetetun hallituskunnan virka- tai palvelusmiestä, joka on velvollinen toimestaan tekemään tiliä. (poist.)
Virka- ja palvelusmiestä älköön vastoin tahtoaan velvoitettako ot.tamaan vastaan tointa kunnaHislautakunnassa·.
45 § (56 §:n 2m.).
K unnallislautakunnan pu,heenjoht·ajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali toimitetaan kahdeksi vuodeksi. Lautakunnan jäsenistä eroaa ensimäisen vuoden lopussa puolet ja
toisen vuoden lopussa toinen p1toli siinä järjestyksessä kuin
kunnallisessa vaalilaissa säädetään.
( poist.) Valitun ki-eltäytymisoikeudesta ja eroamisesta
olkoon voimassa, mitä kunnanvaltuutetuista siinä suhteessa
tämän lain 8, 11 ja 13 §:ssä on sääidett;t.
46 § (57 §).
Jos kunnallislautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tahi jäsen on valittu kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi
tahi varapuheenjohtajaksi, tulee hänen luopua lautakunnasta.
47 § (58 §).
Toimitetusta kunnallicslautakunnan· puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalista lähettäköön kunnanvaltuusto kuvernöörille kirjallisen ilmoituksen.

~
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48 § (60 §).
Kunnallislautakunta kokoontuu niinä aikoina ja siinä
paikassa kuin se itse määrää, mutta muutoin aina milloin
puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tahi laut1:.1kunnan jäsenten
enemmistö tekee siitä puheenjohtajalle esityksen.
Kokouksen kutsuu kokoon puheenjohtaja lautakunnan
päättämällä soveliaalla tavalla.
49 § (61 §).
Jos kunnallislautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jäävin tahi muun pätevän syyn takia ovat estetyt
saapumasta määrättyyn kokoukseen tahi osaa ottamasta jonkin asian käsittelyyn, tulee lautakunnan valita omista jäse-.
nistään joku toinen siksi kertaa puhetta johtamaan.
Semmoisessa tapauksessa, kuin myös silloin, kun jäsmvelle
on sattunut este, tulee sen, joka siten on estetty, kutsua varajäsen kokoukseen.
50 § (62 §).
Mitä tulee kunnallislautakunnan päätöksenteko-oikeuteen, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenen tahi kutsutun varajäsenen kokouksesta poissaoloon, kuin myös äänestysesityksen telkemisen ja 'Päätöksen tekemisen järjestykseen,
on soveltuvilta kohdin noudatettava, mitä 22, 24, ja 25 §:ssä
kunnanvaltuustosta on säädetty, kuitenkin niin että kokouksessa esitetyt asiat voidaan kohta ratklaista.
Kunnallislautakunnan päätös, kun se koskee jotakin henkilöä yksityisesti, on annettava tiedoksi niinkuin 28 § :ssä
kunnanvaltuuston päätöksestä on säädetty. ( poist.} Muussa
tapauksessa on päätös, miUoin lautakunta asian laatuun näh-·
denharkitsee tarpeelliseksi siitä kuntalaisille ilmoittaa taikka
jotta päätös saisi lainvoiman, saatettava kuntalaisten tiedoksi
niif!kuin muut kunnalliset tiedonannot.
51 § (63 §).
Kunnallislautakunnan kokouksissa kirjoittaa pöytäki.rjan puheenjohtajan johdolla kunnankirjuri, jos semmoiner
on, mutta mu,utoin lautakunnan ottama henkilö.
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Puheenjohtaja pitää ( poist.) huolta kirjeenvaihdosta, kirjoittaa kirjekonseptit, ·asiapäiväkirjat ja luettelot antamistansa todistuksista, vastaanottaa lautakunnalle osoitetut kirjoitukset ja esitykset, katsoo että tilikirjain pito käy säännöllisesti, hoitaa lautakunnan asiakirjoja ja laatii niistä luettelot, käyttäen toimessaan apuna kirjuria, jos sellainen on.
Puheenjohtaja saa toimestaan pa~kkaa kunnanvaltuuston
päättämän määrän.

52 § (64 §).
·Pöytä:kirja ( poist.) on heti ta:hi viimeistään seuraavassa
lautakunnan kokouksessa tarkist.ettava.
Lautakunta voi kuitenkin antaa puheenjohtajan ja vähintään kahden aina kerraksi sitä varten valitun jäsenen toimeksi pfjytäkirjan tarkistamisen lautakunnan määrättävänä
päivänä.
Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjantekijä sekä, tarkistuksen heti tapahtuessa, kaksi lautakunnan
jäsentä ja muutoin pöytäkirjan barkistajat.
Lähetettävät toimituskirjat, joista pöytäkirjantekijä pitää huolta, alleki,-joittaa puheenjohtaja.
53 § (65 §).
Kunnallislaut~kunnan puheenjohtaja antaa niiden tieto-

jen nojalla, .ioita hänellä on ollut tilaisuus saada kunnassa
asuvien kuntalaisten tilasta ja oloista, tarvittaessa täysivaraisuuden- tahi köyhyyden todistuksia; ja on sellainen· todistus lautakunnan sinetillä vahvistettava.

54 § (616 §).
Kunnan rahain ja muiden varain sekä muun kunnallisen
hallinnon hoidosta vastaavat kunnallislautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet yleisen lain mukaan.
55 § (54 §).
Avuksensa saapi kunnallislautakunta, milloin kunnanvaltuusto katsoo sen tarpeellisel"si, ottaa kirjurin, erityisen rahastonhoitajan sekä katsastajia ja muita toimihenkilöitä.
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Saiunn<aisiin tarpeisiin ja kiireellisissä tarpauksissa saakoon kunnallislautakunta kuitenkin ottaa tarvittavia apulaisia, mutta olkoon velvollinen ilmoittamaan siitä lahinnä
seuraavan kunnanvaltuuston kokouksen harkittavabi.
Mainitut toimihenkilöt ja apulaiset, jotka palik.ataan kunnanvaltuuston harkinnan mukaan, toimivat kunnaFlislautakunnan vastuulla ja sen antamain määräysten mukaan.
56 § (43 §).
Kunnallislautakunnan tulee vålmistella ne asiat, jotka
kunnanvaltuusto tahi sen puheenjohtaja sitä varten lautakunnalle jättää tahi jotka lautakunta valtuuston hsiteltäviksi
lykkää; s·e antakoon myös vaadittuja mietintöjä kuntaa koskevista asioista.
57 § (44 §).
Kunna1lislautakunnan on pidettävä huolta kunnan köyhäinhoidosta ja jäsentensä kautta, kunkin piirissänsä, pidettävä silmällä apua tarvitsevia, ellei kunta ole uskonut sitä
tointa erityiselle köyhäinhoitohallitukselle.
58 § (45 §).
KunnaHislauta:kunnan asiana on, eUei valtuusto ole asettanut erityistä terv·eyslautakuntaa, valvoa yleistä terveydentilaa kunnassa kuin myös, mitä tulee terveyden- ja sairaanhoitoon sekä ·sen yhteydessä oleviin, niinkuin rokotusta, kätilö'itä, kulku- ja tarttumatauteja ihmisissä ja kotieläimissä ·
ynnä muuta sellaista koskeviin asioihin, noudattaa, mitä
niistä erikseen säädetään.
Kunnallislautakunnan tulee erittäin pitää huolta siitä,
että semmoiselle henkilölle, joka on joutunut mielenviikaan,
hankitaan soveliasta hoitoa, ja että :rie köyhät, jotka ovat
tulleet mielenvikaan tahi muuten sairaiksi, kunnan kusta~
nuksella saavat tarpeellista- hoitoa ja huolenpitoa.
Samoin tulee lautakunnan valvoa, että sokeille, kuuromykille ja viallisille henkilöille, jotka eivät voi itseän~ä hoita-'1.

~
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ja joilla ei ole sukulaisia heistä huolta pitämässä, toimitetaan
tarpeellista hoitoa Ja, mikäli mahdollista, tarpeenmukaista
opetusta.
59 § (46 §).
Kunnallislautakunnan velvollisuuksista, mikäli ne koskevat holhoustointa ja sen kanssa yhteydessä olevia asioita, on
erikseen säädetty.
60 § (47 §).
Kunnallislauta:kunnan tulee sekä kdkonaisuudeseaan että
jäsentensä kautta, itsekunkin piirissään, valvoa järjestystä
kunnan alueella ja estää ilkivaltaa ja yleisen lain tahi vahvistettuj•en järjestyssääntöjen rikkomista sekä sitä varten
vaatia apua ja tukea sellaisilta -henkilö[ltä, jotka 55 § :n mukaan ·sitä varten on asetettu, -tahi muilta kunnan jäseniltä
siinä järjestyksessä ja sillä bvalla kuin kunnanvaltuusto
saattaa määrätä.
Mainittuja tehtäviä toimittaessaan tulee lautakunnan
myös saada tarpeellista apua paikkakunnan järjestysviranomaisilta samoinkuin lautakuntakin puolestaan on velvollinen
toimimaan yhdessä näid·en kanssa, milloin järjestysvalta yksinään ei voi ehkäistä ilkivaltaa tahi epäjärjestystä.

61 § (48 §).
Kunnallislautakunnan tulee jäsentensä kautta, kunkin
piirinsä puolesta, olla saapuvilla kunnassa pidettävässä henkikirjoituksessa ja katsoa että, jos tehdään todellisuudesta
poikkeavia ilmoituksia, ne tulevat oikaistuiksi.
Lautaikunnan tulee myöskin ol.la viranomaisille avul'lisena
tilastollisten tietojen kokoamisessa niiden määräysten ja kaavakkeiden mukaan, joita asianomaiset lautakunnalle ovat
antaneet tahi vasta antavat.
62 § (49 §).
Kunnallislautakunta pitää lähinnä huolta kunnan yhteisen, niin kiinteän kuin irtaimenkin omaisuuden hoidosta ja
hallinnosta, josta omaisuudesta lautakunnan on pidettävä
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tarkkoja luetteloja; ja tulee lautakunnan tässä toimessaan
erittäin katsoa, ettei kunnan maaomaisuutta päästetä rappeutumaan, sekä että sen huoneita. ja rakennuksia 'kelvollisesti rakennetaan ja 'Pidetään kunnossa, kuin myös että kunnan makasiineja ja muita la['tolksia, kassoja, rahastoja, lahjoituksia
ynnä muita rahoja ja varoja asianmukaisesti ja niistä voimassa olevain määräysten mukais-esti hoidetaan ja käytetään.

63 § (50 §).
KunnaUislautakunta .hoitaa myös kunnan raha-asioita ja
suorittaa oikeassa järjestyksessä määrättyjä tai myönnettyjä, kunnalta meneviä maksuja, jollei erityisessä laissa tai
asetuksessa ole toisin säädetty.
Kunnan yhteisiin tarpeisiin määirättyjen rahojen maksunpanossa ja 'kannassa sekä tilinteossa on lautakunnan vaarinottaminen, mitä siitä nykyään on voimassa tai vastaisuudessa
säädetään.
Niistä sakoista, joita kunnallisviranomainen on poissaolasta määrännyt, tulee kunnallislauta'ktmnan telh.dä yksityiskohtainen luettelo, jonka mukaan lautakunnan sitten tulee kantaa sa1kot ja telhdä niistä tiili.
64 § (51 §ja 52 §).
•
Ne erityiset, 4 § :ssä mainitut lautakunnat, hallituskunnat tai henkilöt, joita :kunnanvaltuusto on asettanut kaikenlaisia toimeelllpano- tai hallintotoimia varten, ovat 'lähinnä ·
kunnallislautakunnan 'katsannon ja tarkastuksen alaisia, ja
niiden tulee sitä varten vuosittain ennen helmikuun 15 päivää kunnallislautakunnalle antaa ·hallinnostansa vi:meksi
~uluneelta kalenterivuodelta kertomukset, jotka ovat laadittavat valtuuston antamain määräysten mukaan.·
Jos kunnallis·lautakunta huomaa, että nämä lautakunnat,
hallituskunnat tai hen:ki•löt jättävät velvollisuutensa täyttämättä tahi ovat saattaneet itsensä syyJpäiksi virheisiin, lai. minlyöntiin tai hudlimattomuuteen, ilmoittakoon JantaJkunta
asian kunnanvaltuustolle, jollei ojennusta muuten voida
saada aikaan.
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65 § (53 §).
Toimestansa tulee kunnallislaut.akunnan vuosittain ennen
maaliskuun 15 päivää antaa kunnanva:ltuustolle 'kertO'llus
viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta, valtuuston tarkempain määräysten mukaan.
66 § (59 §).
Asiaruomaisen papin ja lääkälrin oikeudesta erityisiä kysymyksiä käsiteltäessä ottaa osaa kunoollislautakunnan tahi
muun kunnallista tarkoitusta varten asetetun hallituskunnan toimintaan olkoon voimassa, mitä siitä muuaHa on säädetty.
67 §.
Se, joka kunnassa asuu tai oleskelee, olkoon velvollinen
saapuroaan kun:nallislautakunnan eteen, kun hänen kuulustamistansa järjestysasioissa tai asioissa, joista hän· on vel~ollinen lautakunnaHe tekemään tiliä, pidetään ta11peellisena
ja hän kunnal'lis'lauta:kunnan jäsenen ta;hi j10nkun muun, lantakunnan siihen määrää;män henkilön kautta on todistajain
läsnä ollessa väJhintäänlkin neljää 'Päivää ennen saanut kutsumuksen.
Jos näin kutsuttu jää tulematta eikä näytä laillista estettä, maksakoon kunnan yl,eiseen kassaan sakkoa kolme
ma:i'!tkaa ja alkoon kuuden markan sakon uhalla velvollinen
uutena määräpälivänä tulemaan saapuville.
Jos niskoi'ttelevrulle on tästä ,lautakunnan päätöksestä todistettavasti annettu tieto eikä hän sittenikään ole sarupunut,
anolmon lautakunta 'paikkakunnan nimismieheltä virka-apua
poisjääneen noutamiseen.

5 LUKU.
Manttaaliin pantua maata ja laitoksia koskevain a;siain
käsittelemisestä.
68 § (74 §).
Semmoisiin (poist.) asioihin, jotka koskevat ainoastaan
manttaaliin 'Pantua maata tai sellaisia tiloja ja 'laitoksia, jotka
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on maiittaaliin pantu olemaan osallisina erityisissä yleisissä
rasituksissa, älköön k1:mnancvaltuusto puuttuko, vaan jääkööt ne niiden kuntalaisten kokouksissa käsit·eltäviksi, jotka
semmoisia maita, tiloja tai laitoksia omistavat tai hallitsevat.
Äänivalta on maan haltijalla, olkoonpa maa kruunwn,
lJ~eisen laitoksen tahi yksityisen henkilön oma, jollei omistaja
asu kunnassa ja ole itselleen pidättänyt äänivaltaa sekä ilmoittanut sitä ääniluetteloon merkittäväksi.
J.os sellainen asia 'koskee yksinomaan jossakin kunnan
osassa olevaa maata ja laitoksia, "niin ottakoot sen käsittelyyn
osaa ainoastaan ne, jotka siinä piirissä sellaista maata tai laitoksia hallitsevat.
69 § (75 §).
Kokouksen, josta 68 § :ssä säädetään, kutsuu ja avaa kunnanvaltuuston puheenjohtaja, ja siinä johtaa asiain käsittelyä se, jonka osanottajat ikeskuudesta~n valitsevat, elleivät
he valitse mää~äajabi puheenjohtajaa näitä kokouksia kokoonkutsumaan ja asiain käsittelyä niissä jdhtamaan.
Kullalkin kokouikseen oikeutetuHa Qn yhtäläinen äämio.ikeus ja äJlköön äänioikeutta valtamiehen kautta 'käytettäkö.

70 § (7'6 §).
Tässä luvussa mainittuihin ikdkouksiin nähden olkoon
muuten soveltuvilta kohdin noudatettavana, mitä kunnanvaltuustosta ja kuntain edustajain kokouksesta on säädetty.

6 LUKU.
Ilmoittamisesta ja valituksesta.
71 § (68 §).
Kunnanvaltuuston tai kansanäänestyksen kautta syntyneestä päätöksestä on tieto toimitettava Senaatin Talousosastolle, kun ·päätös koskee sellaisen kiinteän omaisuuden tahi
oikeuden myymistä, panttaamista tahi vaihtamista, joka, lah-
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jan tahi testamenif:.in kautta on tullut kunnan omaksi ja on
määrätty 'käytettäväksi sen yhteiseksi hyödyksi jotakin erityistä tarkoitusta varten, niin myös kun se koskee sellaista
väliJpuhetta tahi sopimusta, j~oka vaikuttaisi sen o:i'keuden
muuttamista ta!hi supistamista, mi'kä kunnalla on sellaiseen
kiinteistöön tahi etuun.
Senaatin Talousosastolle toimitettava tieto lähetettäköön
läänin kuvernöörin kantta. ( poist.)
72 § (69 §).
Kuv•ernöörille on ilmoitettava sellaisista asioista tehdyt
kunnanvaltuuston päMökset, jotka tässä laissa erittäin määrätään. ( poist.).

73 § (70 §).
Joka ei tyydy kttnnanvaltttuston, kunnaUislatt,takttnnan
tai tntkijalautakunnan taikka tämän lain 21 §:ssä säädetyssä
tapauksessa kunnanvaltuuston pn.heenjohtajan antamaan päätökseen, sawpi siitä tehdä kirjallisen valituksen, joka ynnä
valituksenalainen päätös on valittajan itsensä tai hänen laillisesti valtuuttamansa asiamiehen annettava läänin kuvernöörinvirastoon, muualta kolmenkymmenen, mutta A'hV1enanmaalta .ia Lapinmaasta neljänkymmenenviiden päivän kuluessa; ja luetaan tämä aika:
1) jos päätös on julkiluettu 27 §:ssä sanotussa järjestyksessä taikka tiedoksipantu 38 § :n 3 momentissa ja 50 § :ssä
säädetyllä tavalla, siitä päivästä. jona sellainen julkiluke.
miruen taikka tiedoksipano on tapahtunut;
2) .ios kunnanvaltuuston tahi kunna'llislautakunnan pää-'
tös koskee jotakin henkilöä yksityisesti sekä 21 § :ssä mainitussa tapauksessa tiedonantopäivästä, tätä päivää kuitenkaan
lukuunottamatta, sekä
3) kun valitus koskee tutkijalautakunnan päätöstä, siitä
päivästä, jona se julistettiin.
Jos valittaja laiminlyö, mitä tässä on määrMty, olkoon
puhevaltansa päätöstä vastaan menettänyt.
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74 § (71 §).
Kun asianoma1s1a määrätään valituksen johdosta kuulusteltaviksi, lähettäköön kuvernööri niin pian kuin si1inkin
asia,kirjat kunnanvaltuuston, kunnallislaulakunnan tahi tutkijalautakunnan puheenjohtajalle, aina sen mukaan onko valtuusto tai mikä mainituista viranomaisista milloinkin päätöksen tehnyt, ja puheenjohtajan tulee kuvernöörin asettaman
kohtuullisen määräajan kuluessa lähettää kuvernöörille
asianomaisen selitys tahi lausunto.
Jos asianomaisia määrätään kuulusteltaviksi kuntain
edustajain kokouksen päätöksestä te'hdyn valituksen johdosta, kutsukoon kokouksen puheenjohtaja asianomaiset edustajat kokoautumaan siilhen pailkkaan ja sinä aikana, kuin hän
määrää, vaadittua selitystä antamaan. Sellainen kutsumus
on toimitettava tiedoksipanolla eri kunnissa 31 § :ssä säädetyllä tavalla.
Sittenkuin kuvernööri on ratkaissut asian, on päätös asianmukaisessa järjestyksessä toimitettava valitta,ja.Ile ja siitä
kirjoitettava päätökseen todistus, jota paitsi jäljennös päätök~2;:tä on annettava sille edellä mainituista puheenjohtajista,
jolle asia kuuluu, ja samalla siihen merkittävä, milloin valittaja on saanut päätöksen, sekä niinikään, milloin jäljennös on
annettu mainitulle puheenjohtajalle; ja on päätös sitten viipymättä esitettävä kunnanvaltuuston tahi asianomais:ten
,kunnallisviranomaisten kokouksessa ja pidettävä sillo:n kuntalaisten tahi asianomaisen viranomaisen tietoon saatettuna.
75 § (72 §).
Jos valitus tehdään siitä, ettei päätös ole laillisessa järjestyksessä syntynyt tahi että se on ristiriidassa yleisen lain
tai asetusten kanssa tahi muuten menee päättäjäin toimivaltaa
ulommruksi, saapi kuvernööri, jos nakee olevan syytä, kieltää
päätöksen täytäntöönpanon.
Jos valitus perustuu siihen, että jonkun yksityisen oikeutta on päätöksellä loukattu, ja va,litus hyväksytään, olkoon oikaisu sille eduksi, joka valitti, mutta jääköön päätös
muutoin voimaan, jollei se ole ristiriidassa yleisen lain tahi
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asetusten kalllssa, jolloin kuvernööri- määrätköön :Pääi'öksen.
kokonansa:kin kumotuksi.
76 § (73 §).
Kuvernöörin päätökseen saa:Pi, mikäli erityisten asiain
varalta ei ole nimenomaan toisin säädetty, hakea muutosta Senaatin Talousosastossa ennen kello kahtatoista kuudentenakymmenentenä ;päivänä :PääWksen tiedoksiantamisesta lukien,
tiedonsaantipäivää (poist.) lukuunottamatta; ja olkoon silloin
noudatettava, mitä muutoksen hakemisesta yleensä on säädetty, kuitenkin niin että valituksen myös saa valitusajan

kuluessa jättää läänin kuvernöörinvirastoon siel!tä perille
toimi tetflavaksi.
,
77 §.
Sellaiset tässä luvussa mainitut valitukset, jotka lwhdistuvat kunnanvaltuuston tekemiin päätöksiin, ottakoon tässä
lais8a tarkoitettu ylempi viranoml_!inen tutkittaviksi ja ratkaistaviksi ainoastaan siUä m~aZta, mikä koskee päätöksen
laillisuutta.
Valtuuston päätösten tarko,Huksenmukaisuus, paitsi valtttustossa toimiteptuja vaaleja ja valtuuston sisäistä työjärjestystä koskevissa-asioissa, voidaan alistaa kansatnäänestyksellä
ratkaistavaksi sillä tavoin kuin laissa kansanäänestyksestä
säädetään.

7 LUKU.

Erityisiä säännöksiä.
'78 § (77 §:n 1 mom.).
Kauppala, jolta on oma hallitus, olkoon eri kuntana
(poist.) tahi yhteisessä ktmnallishaUinnossa sen maalaiskunnan kanssa, jonka :Piirissä kauppala on.
Jos kysymys nostetaan maalaiskunnan kanssa yhdessä
olevan kau}lpalan muodostamisesta eri kunnaiksi, tulee kuvernöörin kuu:lustaa kauppalaa ja sitä maa;laiskuntaa, jossa
kauptpala on, sekä alistaa asia Senaatin TalousosaJS'ton tutkit-

Kunnallislait.

47

tavaksi. Siihen asti, kun asiasta lopullisesti määrätään, jäävät olot ennalleen. ( poist.)

79 § (77 '§:n 2 m.).
Kaupprulan yhteisten asiain hoidosta olkoon soveltuvilta
kohdin noudatettavana, mitä kaupunkien kunnallislaissa säädetään, kuitenkin niin että, jos kaup1Jala ei ole eri kuntana,
kaupiJalanvaltuusto äililröön määrät'kö kaupprulan asukkailta
kannettavaksi sen lisäksi, mitä he kunnan yhteisiin menoihin suorittavat, tuloveroa, mikäili kaupi)alalla voimassa olevain määräysten mulkaan on oikeus sen kantamiseen, enempää
-kuin kaksi i)rosenttia maksuvelvollisten verotettavista tuloista viimeisen tak~ituksen mukaan.
80 § (78 t§).
Jos joku kunnan osa on kansalkoulu- tai köyhäinhoitoasioita taikka muuta yleistä tarkoitusta varten erinäisten
asetusten nojalla erotettu eri piiriksi, käsiteltäiköön sen asiat
piirin yhteisissä kokouksissa. Niissä piirin jäsenet ovat oikeutetut käyttämään äänivaltaa niiden ;perusteiden mukaan,
joiHa kunnanvaltuutettuja valitaan.
Tällaiset· kokoukset kutsuu ja avaa ensi kerralla kunnanvaltuuston IJuJheenjohtaja tahi se, jonka valtuusto siihen määrää, ja niissä johtaa puhetta se, jonka piirin jäsenet keskuudestaan vähintään yhdeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi siihen toimeen valitsevat. .Älikö,ön näin valittu pu!heenjohtaja
tästä toimestansa erotko, ennenkuin uusi puheenjohtaja on hä-.
nen sijaansa valittu.
Jos 11iirin erityisiä tarpeita varten kannettava vero, yhteenlaskettuna kunnan yleisen tuloveron kanssa, nousee yli
kolmen IJrosentin maksuvelvollisten verotuksenalaisista tuloista viimeisen ta;ksoituksen mukaan, on veron kantamista
koskeva ehdqJus otettava käs'iteltäv•aksi kahdessa perättä'in
seuraavassa kokouksessa ja katsottava hyväksytyksi, jos jälkimäisessä kokouksessa, josta erikseen on ilmoitettava, vähintään kaksi kolmannesta läsnäolevista sitä kannattaa.
Muutoin olkoon soveltuvilb kohdin noudatettavana, mitä
kunnanvaltuuston kokouksista on säädetty .

•
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81 § (79 §).
Jos kahdella ta1hi useammalla maalaiskunnalla on yhteinen kunnallishallinto ja (poist.) asia koskee ainoa,staan yhden knnnan oikeutta, ottakoot sen asian käsittelyyn osaa
ainoastaan sen knnnan valtnntetut.
Jos kysymys nostetaan kunnan eroamis•esta yhteisestä
kunnallishallinnosta, otetta'koon asia ratkaistavwksi kansanäänestyksellä, kuten tämän lain 2 § :ssä sanotaan, kuitenkin
aikaisintaan yhden vuoden kuluttua siitä, kun kysymys nost-ettiin.
Jos kansanäänestyksen tulos kustakin kunnasta erikseen
osoittaa, että knnnat joko kaikki tai joku niistä haluaa erota
yhteisestä kunnallishallinnosta, pantakoon päätös toimeen ja
siitä lähetettäköön läänin knvemöörille tämän lain 2 §:ssä ·
mainitunlainen ilmoitt(;S.
Eroavain kuntain yhteiset talondelliset asiat, eUei niistä
voida sopia, ratkaistakaan sovinto-oikeudessa, johon kukin· yhteisessä kunnallishallinnossa ollut kunta valitsee kaksi
jäsentä ja nämä lisäksi puheenjohtajan.
. Jos sovinto-oikeuden puheenjohtajasta ei voida sopia, pyydettäköön kihlakunnanoikeutta se määräämään.
Milloin kaksi tai useampia itsenäisellä kunnallishallinnolla varustettuja kuntia halua'a yhtyä yhteiseen kunnallishallintoon, meneteltäköön siten kuin tämän lain 2 § :ssä säädetään.
82 § (80 §).
Jos sen lisäksi, mitä 55 § :ssä sääldetään, havaitaan tarvittavan eri apu- tahi virkamiehiä kunnallishallintoa tahi kunnan yhteisiä tarpeita va·rten, olkoon kunnanvaltuuston vallassa päättää, onko ja millä ehdoilla sellaisia henkilöitä kunnan kustannuksella palvelukseen otettava, ja tulee valtuuston
myöskin vahvistaa näin otetuille tarpeen vaatiesila jdhtosäännöt.
83 § (81 §).
Kunnanvaltuuston sekä kunnallis.lautakunnan ja valtuuston valitsemain erityisten hallituskuntain puheen johtajain
tulee säilyttää ;pöytäkirjat asiakirjoineen ja liitteineen ynnä
niistä tehdyt luettelot sillä tavalla ja siinä paikassa, 'kuin val1

•
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tuusto määrää, ja ·pitää niitä kuntalaisten saatavilla s~kä toimesta erotessansa jättää ne seuraajillensa.
Jos kunnan jäsen pyytää o~keaksi todistettua jäljennöstä
sellaisista asia;kirjoista tahi otetta mainittujen viranomaisten
kokouksissa tehdyistä pöytäkirjoista, älköön sitä kiellettäkö.
Valitusasioissa toimituskirja on annettava joutuisasti ja
ainakin ennenkuin kunkin tapauksen varalta säädetty määräaika on puoleksi kulunut.
Lunrastusta on asiakirjoista suoritetta;va sen verran kuin
valtuusto on määrännyt.
·
Lunastusta älköön kuitenkaan otettako niistä asiakirjoista, jotka annetaan kunnan yhteisiä tarpeita varten tai
asianomaisille virkamiehille tahi yleisille asiamiehille, älköönkä silloinkaan, kun 'kunnanvaltuuston tahi kunnallislauta!kunnan :päätös on pöytäkirjanotteella tiedoksi annettava
~ksityiselle henkilölle, jota päätös koskee.

84 § (82 §).
Missä määrin kirjoitukset ja ha;kemukset, jotika annetaan
kunnanvaltuustolle tahi kunnallislautakunnalle, sekä niiden
ootamat toimituskirjat ovat leimasuostunnasta vapautetut ja
missä määrin sanotut viranomaiset kunnan asioita koskevassa
kirjevaihdossa nauttivat vapautusta postimaksuista, siitä
säädetään muualla.
85 § (83 §).
Ne sakot, joita 'kunnanvaltuusto tahi valtuuston valitsemat lautakunnat tämän lain nojalla poissaolasta määräävät,
menevät kunnan yleiseen 'kassaan ja ulosotetaan, ellei niitä
hyvällä makseta, sillä bvoin !kuin kunnallisveroista on säädetty.
Niihin swkkoihin, joihin "ku muuten tämän lain nojalla·
annettujen järjestyssääntöjen ja määräysten rikkomisen tähden voi:pi oUa vika:pää, tuomitsee yleinen oikeus.
86 § (84 t§).
( poist.) Joka loukkaa kunnallisviranomaisten puheenjohtajaa, vara:puheenjdhiKtjaa, jäsentä, v·arajäsentä tai valittua
pöytäkirjantekijää tai muuta kunnan virkamiestä hänen toi4
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messaan, ( poist.) olkoon sellaisen edesvastauksen alainen kuin
yleisessä laissa on sää!detty sitä vastaan tehdystä rikoksesta,
joka on valittu tahi llllää!rätty julkista virka-asiaa toimittamaan tahi muuta yleistä tointa hoitamaan.
87 '§ (85 1§).
Syytteet kunnalEsviranomaisia sekä kunnan palvelukseen
asetettuja hallituskuntia ja henkilöitä vastaan käsitellään
yleisessä oikeudessa. Jos kunnallisessa luottamustoimessa
tahi 'Palveluksessa oleva on tässä toimessaan tavattu varojen
hukkaamisesta, viipillisyydestä tahi muusta epärehellisyydestä, on kunnanvaltuustolla oikeus pidättää hänet virantoimittamisesta, mwtta on asia viipymättä jätettävä tuomioistuimen ·käsiteltäväksi ja siitä ilmoitus tehtävä läänin kuvernöörille.
(816 § poist.).
88 §.
Tämän lain (poist.) kautta kumotaan maalaiskuntain
kunnallis'hallinnosta kesäkuun 1,5 päivänä 1898 annetun a.setuksen 1, 2, 3, 4, 5, 7 ja 8 luku ja saman asetuksen 83 § :n
2 momentti sekä kaikki muut tämän lain kanssa ristiriidassa
olevat säännökset; ollen edellämainitun asetwksen 6 luvussa
kuntakokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat tämän lain
voimaanastuttua kunnanvaltuuston keskusteltavat ja päätettävät.
Tämä laki astuu voimaan ............ kuun .... päivänä 19 ....
Kuitenkin pysyvät kaikki ne määrättyinä aikoina taiJahtuvat kunnalliset vaalit ja toi'llitukset, joi!hin edellä mainitun
asetuksen mukaan on ryh~ttävä, kunnanvaltuutettujen
(poist.) vaalia lukuunottamatta, voimassa senkin jälkeen,
kun tämä laki on tullut noudatettavaksi, aina siihen ;saakka
kunnes yhtäläiset, tämän lain mukaan suoritettavat vaalit ja
toimitukset astuvat voimaan.
Kunnanvaltuutettujen vaali on !kuitenkin ensi kerta toisiinä nouda tettava,
mi-tettava 19 .. vuoden 'kuluessa; ja
mitä tässä laissa sekä kunnallisessa vaalilawsa ·Säädetään.

on
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Kaupunkien kunnallislaki.
1 LUKU.

Yleisiä säännöksiä.
1 §.
Kukin kaupunki siihen kuuluvine alueineen on (poist.)
eri kunta, jonka jäsenten tulee tämän lain mukaan ja (poist.)
lain muuten määräämissä rajoissa hoitaa yhteiset talous- ja
järjestysasiansa, mikä'li ne voimassa olevain lakien tai asetusten mukaan eivät kuulu, julkisen viranomaisen toimialaan.

2 §.
Kaupunki- ja maalaiskuntaa älköön yhdistettäkö yhteiseen kunnallishallintoon.
Milloin kuitenkin yhteys näiden kesken snhteessa tai
toisessa katsotaan olevan aikaansaatava, olkoon (poist.) kunniHa oikeus siitä päättää, samoinkuin asettaa tarvittaessa yh~eisiä toimikuntia ja hyväksyä niiHe ohjesääntöjä.
Sa'illa oikeus olkoon kaupunkikunnilla keskenään.
3 §.
Kaupunkikunnan jäsen on jokainen:
jolla kaupungissa taik,ka sen alueella on asunto ja kotipaikka; taikka
joka siellä harjoittaa elinkeinoa, liikettä tahi ammattia.

4 §.
Kaupunkikunta käyttää päättäruisvaltaansa (poist.) kaupunginvaHuuston, raastuvankokouksen ja (poist.) kansanäänestyksen kautta.
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Toimeenpano ja hallinto on, maistraatin valvonnalla, rahatoimikamarin ja muiden lautakuntain, hallituskuntain tai
henkilöiden tehtävä, jotka kaupunginvaltuusto sitä varten
valitsee.
5 §.
RaulJungin yhteistä omaisuutta, olkoon:pa se tuloa kiinteästä omaisuudesta, lii'kkuvaa 'pää.omaa ta:hi jokin tuloa
tuottava oikeus, samoinkuin valtion kaupungille myöntämiä
varoja, on, jollei jon'kin twpauksen varalta ole toisin säädetty,
pidettävä varoina, joilla kaupungin yhteisiä menoja suoritetaan, ja hoidettava niinkuin tässä jälempänä mainitaan.
Omaisuutta, joka on jonikun erityisen kaupunkilaisluokan
oma, on hoidettava ja käytettävä siitä voimassa olevain säännösten mukaan.
Niihin menoihin, joita 1 momentissa mainittujen varojen
lisäJksi tarvitaan kau1Jungin yhteiseksi hyödyksi tahi sen
erityisiin tarpeisiin, määrättäJköön veroja kannettavaksi nykyään voimassaolevain tai vast'edes säädettävien perusteiden mukaan.
6 §.
Tämä laki ei ( poist.) muutå niitä kunnallisia oikeuksia ja
velvollisuuksia, jotka perustuslaissa taikka erioikeuksissa,
joilla on perustuslain voima, ovat eriksensä joillekuille kaupunkikunnan jäsenille määrätyt; 'jota vastoin kai,kki muut
kunnalliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka tähän saakka
ovat :kuuluneet porvaristolle ja talonomistajille yhdessä taikka erikseen, tästälähin tulevat kaikkien kaupunkikunnan jäsenten yhteisiksi.

2 LUKU.
K oopunginvaltuustosta.

7 §.
Valtuutettuja valital}n kaupungissa, jonka vä:kilu'ku on:
(poist.)

2,000 tai vä!hemmän, . . . . . . . . . . . . .

16

Kunnallislait.
enemmän 'kuin

"
"
"
"

"
"

"
"
"
"
"
"

2,000, vaan e1 yli
&,000, ........
6,000, ,
10,000, ........
" " 20,000, ........
10,000,
"
",; " 50,000, ........
20,000,
"
"
50,000,
100,000, ........
" "
"
100,000,
150,000, ........
" " "
150,000, ..........................

51;3
2:4
30
3·6
412
48
54
60

V altuntettujen varajäseniä valitaan niin monta kuin
kunnallisessa vaalilaissa säädetään.

8 §.
Kaupunginvaltuutetut ja tilintarkastajat valitaan välittömillä ja suhteellisilla vaaleilla (poist.).
Vaaleissa on kaikilla vaa1ioilkeutetuilla Y'htäläinen äänioikeus.
Älköön äänioikeutta valtamiehen kautta käytettäkö.
Vaaleista ja niiden toimittamisesfxl säädetään tarrkemmin
kunnaMisessa 1malilaissa.

9 §.
Kaupunginvaltuutetut ja varajäsenet valitaan kahdeksi
vuodeksi.
(Poist.) V alituista eroaa ( poist.) vuosittain pur;let
(poist.) siinä järjestyksessä kuin kunnallisessa vaalilaissa on
säädetty.
Jos valtuuston jäsen kuolee, muuttaa 'POis taikka muun
laillisen tai valtuuston hyväksymän syyn talkia eroaa ennen
toimikawtensa loppumista, a,stuu varajäsen hänen sijaansa,
kuten kunnallisessa vaalilaissa on säädetty; ja on tämä toimessa sen ajan, mikä eronneella olisi ollut jälellä.
10 §.
Oikeus kaupungissa valita valtuutettuja ja tilintarkastajia sekä ottaa osaa raastuvankokoukseen ja kansanäänestyk
seen on jokaisella kaupunkt'kunnan jäsenellä, sekä miehellä
että naisella, jol;la on Suomen kans1alaisoikeus ja joka ennen
vaalivuoden alkua on täyttänyt kaksi·kymmentä vuotta seki
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on viimeksi toimitetussa henkikirjoituksessa kaupungissa
hengillekirjoitettu.
Niiden Venäjän vaHakunnan alamaisten, jotka eivät ole
Suomen kansalaisia, kunnallisten oikeuksien suhteen noudatetaan, mitä siitä ( poist.) erittäin säädetään.
11 §.
Vaalikelpoin:en kaupunginvaltuutetuksi sekä muihin kunnallisiin luottamustoimiin on jokainen kaupungissa asuva
henkilö, joka on oikeutettu {poist.) valtuutettuja valitsemaan.
Kuitenkaan älköön 'Paltullfitetuksi valittako henkilöä, joka
on holhouksen alainen, eikä sitäkään, joka oikeuden lainvoirnaisen päätöksen mukaan on kansaluisluottamusta vailla.
Näihin toimiin älköön myöskään valittako kuvernööriä,
lääninsihteeriä, lääninkamreeria, varalääninsihteeriä, varalätininkamreeria, maistraatin jäsentä, maistraatin ja pQliisikamarin virka- tai pa-lvelusmiestä, yleistä syyttäjää, kaupungin rahatoimilaitoksen tai muuta sellaista virka- tai palvelusmiestä, joka on toimestama tilintekovelvollinen.
12 § (13 §:n 1 ja 2 m.).
Kaupunginvaltuutetuksi valittu älköön ,kieltäytykö toimeen ryhtymästä, ellei hän ole täyttänyt kuuttakymmentä
vuotta.
J()ka kahtena lähinnä edellisenä vuotena on toiminut valtuutettuna tai1i jonkin kaupungin asiain toimeenpanoa ja
hallintoa varten asetetun hallitusikunnan ,puheenjohtajana, on
kuitE:nkin ,oikeutettu kahden seuraavan vuoden kuluessa lllauttimaan vapautta valtu·utetun toimesta.
Jos valittu näistä syistä kieltäytyy, astuu varajäsen hänen SlJaansa.
Jos kieltäytymisen perusteeksi ilmoitetaan ki vulloisuus
tai'k:ka sivili-, sotilas- tahi kirkollisvirka tai- 'Palvelus, perheolot tahi jokin muu syy, tutkikoon kaupunginvaltuusto
ilmoitetun esteen.
Jos kieltäytyminen hyvä'ksytään, astuu varajäsen eroavan
SIJaan.

Kunnallislait.
13 § (13 §:n 3 m.).
Kaupunginvaltuutetut saavat korvausta vähintään kuusi
markkaa kokoukselta, kuitenkin niin että palkkio kaikille
valtuutetuille on sama.
14 ·§.
Kaupunginvaltuusto valitsee vuosittain :Puheenjohtadan
ja varapuheenjohtajan keskuudE)staan. Älköön valittu kieltäytykö, ellei hän kahtena lähinnä edelfisenä vuotena ole ollut samassa toimessa.
Toimitetusta puheenjohtajan ja varapuheen;johta:jan
vaalista an:takoon valtuusto maistraatin kautta kuvernöörille
kirjallisen ilmoituksen.
15 §.
Kaupunginvaltull'Ston kokoukset ovat julkisia.
Kuitenkin voi valtuusto erityisellä päätöksellä, johon vähintään neljäviidennestä saa·puvilla olevista valtuuston jäsenistä yhtyy, julistaa jonkun asian käsiteltäväksi suljetussa istunnossa.

16 -§.
Kaupunginvaltuuston tulee kokoontua puheenjohtajan
kutsumuksesta, milloin hän sen katsoo asiain käsittelemistä
varten tarpeelliseksi, taikka kun vä.hintään neljännes valtuutetuista tahi kuvernööri' tai ma·istraatti sitä häneltä pyytää.
17 §.
Kutsumus kaupunginvaltuuston kokoukseen on v!liltuuston määrättävällä tavalla julkaistava ja valtuutetuille ilmoitettava.
Kutsumuksessa tulee olla ilmoitus kokouksen ajasta ja
paikasta ynnä kokouksessa käsiteltäviksi tulevista asioista.
Kutsumus sellaiseen kokoukseen, jossa valitaan jäseniä
kaupungin taksoitus- ja tutkijalautakuntaan sekä määrätään
taksoituslautakunnan jäsenten luku, tai vahvistetaan kaupungin meno- ja tuloarvio seuraavaa vuotta varten, tai tutki-
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taan kaupungin tilintarkastajain antamaa kertomusta, on annettava vahintään neljätoista päivää ennen kokousta. Kutsumus kaikkiin muihin valtuuston kokouksiin voidaan antaa
viimeistään kokouksen edellisenä ·päivänä.
Kokousten ajasta on kirjallinen ilmoitus kaupungin
maistra!lltille Ja rahatoimikamarin puheenjohtajalle annettava.
18 § (12 §).
Kaupunginvaltuustolla on oikeus, jos se havaitsee syytä
olevan:
1) kunn!lille lainan ottamiseen pitemmaksikin ajaksi kuin
seuraavan tilivuoden kuluessa m1a:ksettavaksi;
2) sellaisen kiinteistön tahi oikeuden myymiseen, panttaamiseen tahi vaihtamiseen, joka lahjan, testamentin tahi
muun laiTEsen saannon kautta on tullut kunnan omaksi; ja
3) kiinteän omaisuuden ostamiseen kunnalle.
19 § (18 §).
Kaupunginvaltuusto älrköön asiaa käsiteltäväksi ottako
älköönrkä päätöstä tehkö, ellei vahintään ka,ksi 'kolmannesta
valtuutettujen koko lukumäärästä ole saapuvilla.
Jos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tahi kutsumuksen saanut varajäsen ilman pätevää estettä jää kokoukseen tulematta, taikk·a ilman sellaista syytä lähtee kesken
pois, maksakoon kaupungin'kassaan sakkoa, puheenjohtaja ja
varaipuheenjohtaja kaksitoista sekä jäsen kuusi markkaa. Jos
kokous läsnäolevien vähälukuisuuden vuoksi jää pitämättä
tahi on kesken lopetettava, oLkoon sakko poissaoleville kaksinJkertainen.
20 § (19 §).
Kaupunginvaltuuston kokouksissa saakoon kukin valtuutettu tehdä ehdotuksia kaupungin yhteisistä asioista; mutta
mitä näin ehdotellaan, älköön kuitenikaan otettako kohta ratkaistavaksi, vaan on asia jätettävä rahatoimikamarin tai valtuuston asettaman muun toimikunnan selvitettäväksi, johon
asia laatunsa puolesta kuuluu, taikka myös erityisesti valitun va·lmistusvaliokunnan pohdittavaksi.
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21 § (20 §) .
.Maistraatin ja rahatoimikamarin puheenjohtajat taikka,
jos heille sattuu este, se jäsenistä, jorrka maistraatti tai rahatoimikamari on siihen määrännyt, ovat velvolliset olemaan
saapuvilla kaupunginvaltuuston kokouksissa antamassa tarpeellisia tietoja; ja on heillä oikeus ottaa osaa keskusteluihin,
mutta ei päätöksiin. Heidän poissaolonsa ei estä keskustelemasta eikä päätöksiä tekemästä.
22 § (21 §).
Sittenkun asiasta on valtuuston kokouksessa keskusteltu
ja puheenjohtaja julistanut keskustelun päättyneeksi, tehköön 'hän semmoisen äänestysesityksen, että vastaus ,jaa"
taikka ,ei" ilmaisee valtuuston päätöksen.
Kun vastaus on annettu, i:lmoittrukoon puheenjohtaja, mikä
hänen käsityksensä mukaan on tullut ,päätökseksi, ja vahvistakoon sen, {lllei muuta äänestystä vaadita, v&saranlyönnillä.
Jos äänestystä vaaditaan, toimitettakoon se julkisesti ja
nimenhuudolla.
Päätöksen määrää yksinkertainen äänten enemmistö.
Jos avonaisessa äänestyksessä yhtä monta ääntä kumpaakin mielipidettä puoltaa, pidettäJköön päätöksenä se mielipide,
jota puheenjohtaja kannattaa.
Kaupunginvaltuuston toimitettava.t vaalit, jos vaEttavia
on kaksi tai useampia, tapahtukwt suhteellista vaalitapaa
noudattama1la, jos neljännes valtuuston jäsenistä sitä vaatii.
Jos yksi on valittava tai milloin enemmistö-vaalitapaa
käytetään, ratkaisee vaalin yksinkertainen äänten enemmistö
ja äänten mennessä tasan (poist.) arpa.
2,3 § (2'2 § :n 2 ja 3 m. ja 2:4 § :n 2 lause).
Ka upunginval tu uston kokouksissa kirjoittaa ~pöytäkirjan
puheenjohtajan johdolla valtuuston sitä varten valitsema sih-

teeri.
Pöytäkirja on heti tahi lähinnä seuraavassa valtuuston
kokouksessa tarkistettava.
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Valtuusto voi kuitenkin antaa 'PUheerujohtajan ja vähintään ka:hden aina kerraksi sitä varten valitun valtuutetun toimeksi pöytiilkirjan tarkistamisen valtuuston määrättävänä
päivänä.
Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri
sekä, tarkistuksen myöhemmin tapahtuessa, myös tarkistajat.
Jos tarkistajista yksi tahi 'USeammat kieltäytyvät pöytäkirjaa allekirjoittamasta, väittäen ettei se sisällöltään v$taa
sitä, mitä valtt~uston kokouksessa on tapahtunut, merkitköön
puheenjohtaja sen pöytäkirjaan ja lykätköön pöytäkirjan
tarkistamisen valtuuston seuraavaan kokoukse,en.
Tarkistettu pöytäkirja on sitten edeltäipäin ilmoitettuna
päivänä julkiluettava.
,Jokaisella kaupunkikunnan jäsenellä, joka sitä tahtoo, on
oikeus saada oikeaksi todistettu ote valtuustonkokouksen pöytäkirjasta ( poist.)
24 § (23 §)
Sillä, joka on ollut valtuuston kokouksessa käs:teltyä
asiaa päättämässä, olkoon oi!keus heti ilmoittaa vastalause
tehtyä 'Päätöstä vastaan. Jos vastalauseen telkvjä tahtoo saada
vastalauseensa perusteltuna pöytäkirjaan liitetyksi, antakoon
sen kirjallisesti pöytäkirjantekijälle viime:stään pöytäkirjan
ju1ki1ukemispäivänä ennen sen julkilukemista.
25 § (24 §:n llause ja 22 §:n 3m.).
Kaupunginvaltuuston päätös ratkaistussa asiassa on niin
pian, kuin se on tarkistettu, maistraatille kirjallisesti ilmoitettava. (poist.)
Lähetettävät toimituskirjat, joista sihteeri pitäii huolta,
allekirjoittaa puheenjohtaja.

26 § (25 §).
Kaupunginvaltuutetuil.la on oikeus maistraatilta saada
niitä asiakirjoja ja tietoja, joita he tarpeellisiksi katsovat.
27 § (26 §).
Kaupunginvaltuusto saakoon, milloin tarpeelliseksi havaitsee, asettaa erityisiä valiokuntia asioita valmistamaan.
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28 § (27 §).
Puheenjohtaja 'pitä:köön kau:punginvaltuuston kokouksissa
huolta järjestyksestä ja saakoon, varoitettuansa, toimittaa
pois kuuntelijan, joka käyttäytyy sopimattomasti.
Jos valtuuston kokouksessa syntyy semmoinen epäjärjestys, jota puheenjohtaja ei voi ehkäistä, hajoitta:koon hän lmkouksen.

3 LUKU.
Maistraatista.
29 § (28 §).
Maistmatin tulee (poist.) pitää silmällä kaupungin yh-teistä omaisuutta, tuloja, etuja ja oikeuksia sekä valvoa,
että erinäisiä tarkoituksia varten asetetut lautakunnat, hallituskunnat tai henkilöt, joiden asiana toimeenpano on, panevat täytäntöön kaupunginvaltuuston (poist.) tekemät päätökset.
Jos maistraatti havaitsee, että joku kaupunginvaltuuston
tekemä päätös on la·kia ja voimassa olevia asetuksia vastaan,
taikka että ilmoittaminen on laiminlyöty, minoin sen olisi
pitänyt tapahtua, olkoon velvollinen 'kieltämään arpunsa tämmöisen päätöksen toimeenpanemiseen.
Sellaisessa tapau;ksessa tulee maistraatin kirjaUisesti ilmoittaa kaupunginvaltuustolle, ettei päätöstä käy toimeen-paneminen, esiintuoden myöskin syyt siihen.
V altuustolla on valta semmois1esta kiellosta valittaa siinä
järjestyksessä, joka on säädetty muutoksen hakemisesta
maistraatin päätöksiin.
30 § (2 9 §).
Maistraatti saa tehdä kaupunginvaltuustolle ehdotuksia
kaupungin y!hteisistä asioista.
1

31 § (30 §).
Esitykset ja lausunnot, joita kaupunginvaltuusto tai eri
tarkoituksia varten asetetut toimikunnat ylemmälle vuastolle antavat, ovat maistraatin kautta lähetettävät.
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32 § (31 §).
Maistr8Jatin kokoonpanosta, velvollisuuksista ja tehtävistä
julkisena viranomaisena sekä tuomioistuimena talous- ja järjestysasioissa kuin myös muiden virka- ja palvelusmiesten
asettamisesta kaupungin ja kunnallishallinnon tarpeita varten olkoon voimassa, mitä siitä erikseen on säädetty.

33 § (32 §).
Kaupungissa, jossa ei ole maistraattia, olkoot kai:kki ne
tehtävät, jotka sanottu viranomainen tämän lain kautta on
saanut toimeksensa, semmoiseen kaupunkiin erityisesti asetetun hallituksen hoidettavina.

4 LUKU.
Raa.stuvankokouksesta.
34 § (33 §).
Raastuvankokous pidetään pormestarin, raatimiehen ja
maistraatinsihteerin vaaleja varten.
Sellaisen kokouksen pitää maistraatti .pormestarin tai hänen sijaisensa puheenjohdolla.
35 § (34 §).
Vaalioikeus raastuvankokouksissa on niillä kunnan jäsenil.lä, joiJka ovat oi:keutetut ottamaan osaa kaupunginvaltuutettujen vaaliin.
Kaikilla vaalioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus.
Ål:köön vaalioikeutta valtamiehen kautta käytettäkö.
36 § (35 §).
Raastuvankokouksen äänil uettelona käytetään k1JlnnaUisessa vaalilaissa mainittua vaaliluetteloa.
Vaali toimitetaan suljetulla lrpulla. Äänten jakaantuessa
tasan mtkaisee arpa.
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37 § (36 §).
Roostuvankokouksen kutsuu maiJstraatti.
Kutsurnuksen, joka on annettava vähintään neljätoista
päivää ennen ja ilmoitettava kaupungin ilmoitusten julkaisemisesta säädetyllä ta,valla, tulee sisältää tieto siitä, mitä
varten kokous ]Jidetään.
38 § (37 §).
Ennenkuin raastuvankokous päätetään, ilmoittakoon
maistraatt• ajan, milloin kokouksessa tehty pöytäkirja tulee julkisesti tarkistettava:ksi. Tarkistukseen ei tarvita muuta
kutsumusta.

5 LUKU.
llmo#tamisesta (poist.) ja valituksesta.
39 § (38 §).
Senaatin Talousosastoon ovat ilmoitettava.t sellaiset kansanäänestyksellä syntyneet ja kaupunginvaltuuston tekemät
päätökset, jotka koskevat:
1) semmoisen kaupungille kuuluvan kiinteän omaisuuden
myymistä, panttaamista tai vaihtamista, joka lruhjan tai testamentin kautta on joutunut sen omaksi ja on määrätty erinäiseen, kaupungin yhteistä 'hyötyä tarkoittavaan tarpeeseen,
kuin myös välipuhetta tai sovintoa, joka vaikuttaisi kunnalla
sellaiseen kiinteään omaisuuteen olevan oikeuden muuttamista tahi supistamista; ( poist.) ja
2) ehdotuksia uusiin tai lisättyihin maksuihin yleisestä
liikkeestä, niinkuin tie-, silta- satama- ja lauttarahoihin y. m.
Sellaiset ilmoitukset ovat maistraatin kautta lähetettävät
läänin kuvernöörinvirastoon, jonka tulee ne toimittaa Senaatin Talousosastoon.
40 § (39 §ja 40 §).
Kuvernöörilie on ilmoitettava ne päätökset, jo1ika koskev-at yleisiä määräyksiä siveellisyyden, raittiuden, terveyden-
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hoidon sekä järjestyksen ja turvallisuud-en edistämisestä kauIJUngissa.
Päätös, joka on 'kuvernöörille ilmoitetta.va, lähetetään
maistraatin kautta.
41 §.
( poist.) Joka· ei tyydy kaupunginvaltuuston tekemään
päätökseen, hänellä on oikeus, jos hän luulee voivansa todeksi
näyttää, että päätös loukkaa hälnen yksityistä oikeuttansa,
tahi ettei sitä ole tehty laiUisessa järjestyksessä, tahi että
se sotii yleistä lakia tai asetuksia vastaan, taikk.a -että valtuusto muulla tavoin on mennyt toimivaltaansa ulommaksi,
hakea siihen muutosta valituksella.
Valitus ynnä valituksenalainen ;päätös on joko valittajan
itsensä tai hänen laillisesti valtuuttamansa asiamiehen jätettävä läänin kuvernöörinvirastoon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona valittaja sai rpäätöksestä tiedon, sitä päivää kuitenkaan lukuunottamatta; ja tulee valittaj!lln sa,malla valitukseen liittää todistus rpäivästä, jona :päätös hänelle tiedoksi annettiin, sekä myös neljäntoista päivän
kuluessa valitusajan päättymisen jälkeen maistraatille jättää todistus valituksen tekemisestä.
Jos valittaja laiminlyö jotakin tästä, saatettakoon :päätös
panna täytäntöön.
Valittajan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä sinä :päivänä, jona se 23 § :p mukaan julkiluetaan.
42 §.
Jos siitä valitetaan, ettei päätös ole laillisessa järjestyksessä tehty tai:kka että se on ristiriidassa y.leisen lain tai asetusten kanssa taikka muuten menee kaupunginvaltuuston toimintavaltaa ulommaksi, saapi kuvernööri, jos näkee syytä
olevan valituksen hyväksymiseen, kieltää :päätöksen toimeenpanon.
Jos valitus perustuu siihen, että valittajan yksityinen oikeus on :päätöksellä tullut loukatuksi, ja semmoinen valitus
hyvä:ksytään, olkoon oikaisu sille eduksi, joka on va:littanut,
mutta muutoin :pysyy 'Päätös voimassa, ellei sen havaita ole-
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van ristiriidassa yleisen lain tai asetusten kanssa, jolloin kuvernööri määrätköön päätöksen kokQnansakin kumotuksi.
43 §.
Jos joku tahtoo valittaa toimitetusta raatimiehen- tahi
maistraatinsihteerinvaalista, tell'köön sen kirjaHisella valituksella., joka viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun vaalitoimituksesta tehty ·pöytäkirja tarkistettiin, sitä päivää lukuunottamatta, on läänin kuvernöörinvirastoon jätettävä.
Valituksista pormestarinvaalista on erikseen säädetty.

44 §.
Kuvernöörin päätökseen saa1pi hakea muutosta Senaatin
Talousosastossa viimeistään ennen kello kahtatoista kolmantena·kymmenentenä päivänä tiedoksisaamisesta, sitä päivää
kuitenkaan lukuunottamatta; ja noudatettakoo~~ siinä, mitä
sellaisesta muutoksen hakemisesta yleensä on säädetty, kuitenkin niin että valituksen myös saa valitusajan kuluessa jättää läänin kuvernöörinvirastoon sieltä perine toimitettavaksi.
45 §.
Sellaiset tässä luvussa mainitu.t valitukset, jotka kohdistuva.t kaupunginvaltuuston tekemiin päätöksiin, ottakoon
tässä laissa tarkoitettu ylempi viranomainen tutkittavik;si ja
ratkaistaviksi ainoastaan siltä osalta, mikä ko;skee päätöksen
laillisu:utta.
Valtuuston päätö}fsen tarkoituksenm·ukaisuus, paitsi valtuustossa toimiteltavia vaaleja ja valtuuston sisäistä työjärjestystä koskevissa asioissa, voidaan alistaa ka.nsanäiinestyksellä ratkaistavaksi sillä tavoin kuin laissa kansanäänestyksestä säädetään.
6 LUKU.

Erityisiä säännöksiä.

46 § (4·5 §).
Niiden toimi- ja jo'htokuntain, jotka osaksi yleisten lakien tahi asetusten perusteella, osaksi jollekulle kaupungille
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annettujen erinäisten sääntöjen johdosta hoitavat ( poist.)
kunnallishallintoon kuuluvia asioita,, tulee jatkaa siten määrättyä toimintaansa, !kunnes ne muutokset, jotka saatetaan
tarpeellisiksi havaita, asianmukaisessa järjestyksessä aikaansaadaan. Kuitenkin tulee kaupunginvaltuuston asettaa nämä
toimi- ja johtokunnat, ja ovat ne haUintonsa 'PUolesta maistraatin lälhimmän valvonnan alaisina.
47 § (46 §).
Syyte 'kaupunginvaltuutettuja tahi niitä viranomalSla
vastaan, jotka valtuusto on asettanut, tehdään yleisessä oi;keudessa.
•
48 §.
Tämän lain (poist.) kautta kumotaan kunnallishallinnosta
kaupungissa joulukuun 8' päivänä 187'3 annetus asetuksen 1,
2, 31, 4 ja 6 luku sekä osittain muuttava asetus elokuun 15· :päivältä 1883, miikäli se koskee edellämainittuja lukuja, ja samoin osittain muuttava asetus joulukuun 15 päivältä 1897

sekä kaikki muu-t tämän lain kanssa ristiriidassa olevat säännökset; ollen ensinmainitun, asetuksen 5 luvussa raastuvankokouksessa käsiteltäviksi määrätyt asiat tämän lain voimaanastuttua kaupunginvaltuuston keskusteltavat ja päätettävät.
Tämä laki astuu voimaan .......... kuun .... päivänä
19 ....
Kuitenkin :pysyvät kaikki ne määrättyinä arkoina tapahtuvat kunnalliset vaa:lit ja toimitukset, joihin nyt noudatettavan, kunnallishallintoa kaupungissa koskevan asetuksen
mukaan on ryhdyttävä, kaupunginv;altuutettujen vaalia lulmunottamatta, voimassa senkin jälkeen, kun tämä laki on
tullut noudatettavaksi, aina siihen saakka kunnes yhtäläiset,
tämän lain mukaan suoritettavat vaalit ja toimitukset astuvat voimaan.
"
RaulJunginvaltuutettujen vaali on kuitenkin ensi kerta
toimitettava vuoden 19:.... kuluessa; ja on siinä noudatettava, mitä tässä laissa sekä kunnallisessa vaalilaissa sääd-etään.
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Laki kansanäänestyksestä.

1 §.
Jos vähintään viidestoista osa 1kunnan kaikista äänivaltaisista jäsenistä kolmenkymmenen pä:ivän kuluessa siitä kuin
~'altuuston päätös on julkiluettu, valtwuston puheenjohtajalle
osoitetulla kirjall-isella esityksellä vaatii sen kumoamista, on
päätöksen kumoaminen tai voimassa pysyttäminen alistettava kansanäänestyksellä ratkaistavaksi.
Yleinen kansanäänestys on niinikään toimitettava mil:loin
maalaiskuntain k-unnallislain 2 § :n 2 ja 3 momentissa ja saman lain 7 § :n 2 momentissa mainitut asiat ovat mtkaistavat.

2 §.
Äänestys toimitetaan äänesltysalueittain, ja on kunnallisia
vaaleja varten asetettu vaalilautakunta velvollinen toimittamaan sen kunnanvaltuuston anta;mien o'hjeiden mukaan.
Äänestys on toimitettava ainoastaan lain määräämänä vapaapäivänä, ailkaen kello 8 aamulla ja jatkuen (poist.) kello
9 :ään illalla.
Toimitushuoneeseen on äänestyslautakunnan toimesta
hankittava äänestyslippuja, jorhin on painettu sanat ,jaa" ja
,-ei", kuin myöskin kuoria äänestyslipun sisäänsulkemista
varten.
Äänestyslautakunta pitäiköön myös huolen siitä, että
äänestys on salainen, ja noudatettakoon tässä kohden kunnallisen vaalilain määräyksiä.

3 §.
Äänestysluettelosta on voimassa, mitä 5 § :ssä vaaliluettelosta on säädetty.
5
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4 §.
Äänestys saa tapahtua ainoastaan myöntävän ja hylkäävän ehdotuksen välillä ja siten, että ( poist.) äänestyslipussa
äänestäjä pyyhkii toisen siinä olevan sanan ylitse.
5 §.
Kun äänestäjä tahtoo käyttää äänestysoikeuttaan, pyytäköön äänestyslautakunnalta äänestyslipun; pyyhkiköön toisen siinä olevan sanan ylitse; taittakoon rlippunsa ja sulkekoon sen kuoreen; vieköön sen leimattavaksi ja senjälkeen
pankoon sen vaaliuurnaan.
Äänestyslautakunta merkitsee luetteloon, että äänestäjä
on äänestysoikeuttoon käyttänyt.
6 §.
Äänestystoimituksen keskeyttämisestä, uudestaan alkamisesta, päättymisestä, äänestyslip,pujen laskemisesta, <pöytäkirjasta ja lippujen 'kuoreen sulkemisesta sekä keskuslautakunnalle lähettämisestä noudatettakoon, mitä kunnaZlises8a
vaalilaissa siinä suhteessa on sanottu.

7 §.
Keskuslautakuntana on kunnallisia vaaleja varten asetettu Jkes~kuslautakunta ja 'ko'koontuu se heti, kun jonkun
äänestysalueen äänestysliput ovat sille saapuneet, menetellen kuten knnnallisen vaalilain 30 § :ssä säädetään.

8 §.
Jos äänestäjä on lippuunsa merkinnyt nimi:kirjoituksensa
tai jonkun muun asiaan kuulumattoman merkin tai toista
siinä olevaa sanaa ei ole pyyhkinyt ylitse tai lippu on leimaamaton, on sellainen lippu mitätön.
9 §.
Sittenkuin keskuslautakunta on kaikki sille saapuneet
äänestysliput jakanut jaa- ja ei-ryhmiin, laskekoon se ne
ja merl:ritkö~ön kumpaisenkin ryhmän ~luvun pöytä;kirjaan sekä
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lähettäköön :pöytäkirjan asianmukaisesti: allekirjoitettuna
kunnanvaltuustolle.
10 §.
Päätöksenä pidetään sitä e'hdotusta, jonka hyväksi yksinkf'rtainen äänten enemmistö on annettu.
Päätös on saatettava kuntalaisten tiedoksi sillä tavalla
kuin muutkin kunnalliset tiedonannot.

11 §.
Kansanäänestyksellä syntyneestä päätöksestä ei ole valitusoikeutta.
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Kunnallinen vaalilald.
1 LUKU.
Äänestysalueista ja vaalivh'anorna,isista.
1 §.
Maalaiskuntain kunnallislain 7 §:ssä ja kaupunkien kunnallislain 8 § :ssä säädetty valtuurbettuj.en ja tilintar.kastajain
vaali on alotettava 3 päivänä joulukuuta ja loppuun toimitettava samana tai, JOS valtuusto niin määrää, seuraavana
päivänä.

2 §.
Kunta on yhtenä vaalipiirinä, ja jakrukoon valtuusto sen
äänestysalueisiin samojen perusteiden mukaan kuin valtiopäiville toimitettavaa edustajain vaalia varten. Tätä jakoa
noudatettakoon, vaikka päätöksestä olisikin valitettu, kun.nes valituksen johdosta annettu päätös on saanut lain voiman.

3 §.
Vaalia toimittamaan valitsee valtuusto jo ka toinen vuosi kesäkuussa kunnan vaalikelpoisista henkilöistä keskuslautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä ynnä
neljä varajäsentä, sekä, jos kunta on jaettu äänes·tysalueisiin, erikseen kutakin äänestysal111etta vacl;en vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi jäsentä ynnä lrolme
varajäsentä, ja kestää heidän toimikautensa kunnes uudet
lautakunnat on valittu.
Jos keskuslautakunnan tahi vaalilautakunnan puheenjohtaja, jäsen tai varajäsen kuolee iahi poismuuton tai muun
laillisen syyn ilä:hden eroaa ennen toimikautensa pä;ättymistä,
on täydennysvaali toimitettava.
1
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4 §.
,Jos Lapin kihlakuntaan kuuluvassa ·kunnassa käytetään
enemmistövaaleja, tulee kunnanvaltuuston jakaa kunta niin
moneen vaalipiiriin, että nii<1e.n lukumäärä on vähintäänkin
kolmannes valtuutettujen koko lukumäärästä.
Jokainen vaalipiiri valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan
niin monta valtuutettua ja varajäsentä kuin kunnanvaltuusif!o
kuhunkin vwalipiiriin kuuluvain vrualioikeutettujen luTun perusteella on määrännyt.
Tilintarkastajain vaalia varten pidettäköön kunta yhtenä
vaalipiirinä.

2 LUKU.

V aaliluettelosta.

5 §.
Vaaliluettelon kullekin äänestysalueelle tehköön alueen
vaalilautakunta syyskuun kuluessa. Vaaliluetteloon on otettava sen vuoden henkikirjan mukaan kaikki ne äänestysalueella asuvat kunnan jäsenet, jotka ennen ·kuluvan vuoden
alkua ovat täyttäneet ·kaksikymmentä vuotta. J·os sellainen
syy on tietty, jonka vuoksi jollakulla luetteloon merkityllä
henkilöllä ei ole vaalioikeutta, on se merkittävä luetteloon .
hänen nimensä kohdalle. Vaalilautakunta allekirjoittakoon
vaalii uettelon.
Kaupungissa tehköön maistraatti tarpeellisen vaaliluettelon kullekin äänestysalueelle.
Asianomainen papisto ja seurakuntain johtajat sekä kruununnimismi1es ja kaupun.ginvis·kaali ovat velwlliset antamaan
vaalilautakunnalle tarpeelliset tiedot.
6 §.
Vaaliluettelon pitää lokakuun 1 päivästä; alkaen sama.n
kuun 15< päivän loppuun asti olla, asianmukaisella valvonnalla, tarkastettavaksi esille pantun.a sopivassa paikassa
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äänestysalueella, mistä on tieto annettava siinä järjestyksessä ·kuin kunnallisista ilmoituksista on määrätty.

7 §.
Jos joku äänioikeutettu kunnan jäsen on jätetty pois
vaaliluettelosta ja ( poist.) tahtoo ·pyytää oikaisua, t~hköön
sen kirjallisesti tai suullisesti vaalilautakunnan kokouksessa
2 päi~änä marraskuuta tai antakoon sen kirjallisesti sitä
ennen vaalilautakunnan puheenjohtajalle. Jos joku arvelee,
että toinen henkilö oikeudettomasti on vaaliluetteloon otettu,
ja tahtoo pyytää oikaisua, on oikaisuvaatimus tehtävä kirjallisesti viimeistään lokakuun 20 päivänä vaalilauta•kunnan
pu'heenjohta;jalle.
Jos kirjoitus sisältää vaatimuksen, että joku vaaliluetteloon otettu on siitä poistettava, antakoon puheenjohtaja viimeistään lokakuun 214 päivänä hänelle siitä tiedon, ilmoitta1en että hänellä on tilaisuus osotetussa paikassa ottaa selkoa kirj-oituksesta ja viimeistään lokakuun kuluessa antaa
vaalilautakunnalle kirjallinen selityksensä.
Sellainen tiedonanto jätetään kumessa, johon vastaanottajan nimi ja asuinpaikka on merkitty, postin 'kautta toi"
mitettavaksi; kuitenkin on vaalilautakunnalla valta toimittaa se hänelle muullakin tavoin. Tiedonanto on sitä Jlaitsi
tiedoksipantava sopivaan pruikkaan maalla. valtuuston kokoushuoneeseen ja kaupungissa raatihuoneeseen.
Vaaliluetteloa vastaan tehdyt muistutukset esitellään ja
ratkaistaan vaalilautakunnan .kokouksessa marraskuun 2 päivänä.
Joka ei tyydy vaalilautakunnan ratkaisuun, hakekoon
ennen marraskuun 15 IJäivää siihen muutosta läänin kuvernööriltä, jonka tulee viipymättä käsitellä asia ja antaa päätöksestään iieto vaalilautakunnalle, ja toimittakoon lautakunta päätöksestä tiedonannon tiedoksipall!ol.la kuten 3 momentissa on säädetty.
Kuvernöörin päätökseen saa hakea muutosta Senaatin Talousosastossa viimeistään kolmeukymmenen päivän kulUiessa
kuvernöörin päätöksen antopäivästä, sitä päivää kumminkaan
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lukuunottamatta; ja noudatettakoon siinä, mitä sellaisesta
muutoksen hakemisesta yleensä on säädetty,' kwitenkin niin
että valitu.k,sen myös saa valvtusajan kuluessa jättää läänin
kuvernöörinvirastoon sieltä perille toimitettavaksi.
Senaatin Talousosasto toimituttaa kuvernöörin kautta
vaalilautakunnalle asiasta antamansa 'Päätöksen.

8 1§.
Ellei vaatimusta vaaliluettelon muuttamisesta ole säädetyn ajan kuluessa vaalilautakunnalle annettu, merkitköön
tämä luetteloon todistuksen siitä, että luettelo on lainvoimainen.
Jos muutosta on vaadittu, tulee lautakunnan, sittenkun
sen vaatimuksen johdosta antama päätös on saanut lain voiman taikka lopullinen päätös tehtyi•hin valituksiin on vaalilautakunnalle saapunut, merkitä vaaliluetteloon mainituista
päätöksistä johtuvat oikaisut, minkä jälkeen luet1Jelnon on
kirjoitettava todistus, että sitä näin oikaistuna on vaalissa
noudatettava. Ja älköön vaalin toimittamista estäkö taikka
sen kumoamista ai'heuttako se seikka, ettei lopullista päätöstä vaaliluettelon oikaisemisesta tehtyyn vaatimukseen ol1e
ennen vaalipäivää ehditty antaa tai vaalilautakunnan tietoon
saattaa.

3 LUKU.
Valitsijayhdistyksistä.

9 §.
Kun muutamat vaalipiirin vaalioikeutetuista · allekirjoittamallaan asiakirjalla ovat sopineet määrätyssä vaalissa
äänestämään yhtä tai useampaa ,kirjoituksissa mainittua henkilöä, on sellainen valitsijayhdistys oikeutettu kes•kuslautakunnalta pyytämään yhdistyksen ehdokaslistan julkaisemista sekä sen ottamista siihen vaalilippuun, jota vaalissa
on käytettävä. Asiakirjan allekirjoittajia tulee olla vähin-
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tään niin monta kuin kunnassa on valtuutettuja, äl.köönkä
sama henkilö allekirjoittako useampaa kuin yhden sellaisen
asiakirjan.

10 §.
Asiakirja, jolla valitsijayhdistys perustetaan, olkoon päivätty ja sisältäköön valtuutuksen yhdelle yhdisty.ksen jäsenelle olemaan sen asiamiehenä sekä ehdokaslistan, jossa saa
olla enintään niin monta nimeä kuin vaalissa on valittava
valtuutettuja ynnä kolmannes viimemainitusta luvusta, ja
on ehdokkaitten .nimi sekä ammatti tahi toimi selvästi mainittava.
11 ·§.
Pyyntö valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta tulee asiamiehen ·kirjallisesti jättää keskuslautakunnalle
viimeistään 5 päivänä marraskuuta ennen :kello kahtatoista
päivällä. Hakemukseen on liitettävä asiakirja, joUa valitsijayhdistys on perustettu. Hakemuksessa tulee asiamiehen
vakuuttaa että ne henkilöt, joiden nimet ovat allekirjoituksina sanotussa asiakirjassa, ovat kunnassa vaalioikeutetut ja
että he omakätisesti ovat sen alle'kirjoittaneet.

4 LUKU.
Keskuskmtakunnan valmistavista toimenpiteistä vaaliioJ.
varten sekä vaalilipuista.
12 §.
Keskuslautakunta antakoon hyvissä ajoin tiedoksi, kuka
vastaanottaa asiakirjat sekä milloin ja missä se tapahtuu.
Ilmoitus on julkaistava sillä tavalla kuin muista kunnallisista ilmoituksista on määirätty, sekä tiedoksipanolla keskuslautakunnan kokoushuoneessa.
Keskuslautakunta kokoontuu ainaokin marraskuun 5 ja 12
päivinä sekä vielä vaalin jälkeisenä päivänä.
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13 §.
Marraskuun 5 päivänä keskus·lautakunta tarkastaa ne
hakemukset, jotka valitsijayhdistysten puolesta ovat jätetyt,
ja saattaa ne vaalioikeutettuj1en tietoon sillä tavalla 'kuin
muut kunnalliset ilmoitukset s·ekä sitäpaitsi tiedokmpanolla
keskuslautakunnan kokoushuoneessa. Jos havaitaan, ettei
hakemus ole asianmukaisesti tehty tai valitsijayhdistys laillisesti perustettu, annettakoon asiamiehelle tieto, ettei hakemukseen ole suostuttu, ja ilmoitettakoon samalla hylkäämisen. syyt. Asiamiehellä on kuitenkin oikeus vielä seitsemän
päivän kuluessa. sen jälk·een oikaista ne kohdat, jotka aiheuttivat hakemuksen hylkä:ä:misen.
Marraskuun 12 päivänä tarkastetaan ne muutokset, jotka
asiamies 1 momentissa mainitun orkeuden nojalla on tehnyt.
Tämän jälkeen laaditaan vaalissa käytettävä vaalilippu,
joka on saatettava vaalioikeufJettu.ien tietoon, samalla tavoin
kuin 1 momentissa säädetään sekä sitäpaitsi tiedoksipanolla
kunkin äänestysalueen vaaiuhuoneustossa. Sellaisia vaaliliprpuja, keskuslautakunnan toimesta kelpaamattomiksi leimattuina, annettakoon myös, mikäli mahdollista, jokaisen valitsijayhdistyksen asiwmi,ehelle yhtä monta karppaletta, kuin
·siinä asiakiiirjassa, jolla valitsijayhdistys on perustettu, on
allekirjoittaji,a.
Vaalien jälkeisenä päivänä aloteta:an äänten las:keminen,
joka. on niin pian kuin mahdoNista loppuun saatettava.

14 §.
Vaalilippuun otetaan laillisesti perustettujen valitsijayhdistysten ehdokaslistat siinä järjestyksessä, kuin ne ovat jätetyt, kukin varustettuna järjestysnumeronaan sekä erotettuina toisistaan selvillä viivoilla.
Vaalilipussa ei saa olla mitään muuta kuin yhteinen otsakirjoitus, josta käy selville, mitä vaalia varten vaalilippu on
laadittu, sekä kaikki ehdokaslistat järjestysnumeroineen.
15 §.
Keskuslautakunta monistuttakoon sen jälkeen joutuisasti
vaalilipun ja lruhettäköön vaalilippuja kunkin äänestysalueen
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vaalilautakunnalle tarpeellisen määrän, kuoressa, johon o:u.
merkittävä tieto niiden luvusta.

5 LUKU.

Vaaleista.
16 §.
Vaalitoimitus alkaa kullakin äänestysalueella vaalipäivänä kello yhdeksän aamulla sekä jatkuu kello kahd1eksaan
illalla tai kauemminkin, jos vwallilautakunta katsoo sen tarpeelliseksi, keskeytyen kerran päivässä enintään ka'hden tunnin väliajaksi, vaalilautakunnan määräyksen mukaan.
Työnantajan tulee järjestää työnsä niin, ·etteivät hänen
palveluksessaan olevat henkilöt tule estetyiksi käyttämästä
vaalioikeuttaan.
17 §.
Äänestysalueen vaalilautakunnan asiana on ryhtyä kaikkiin vaalien toimittamista varten tarpeellisiin toimiin sekä
valvoa, •että vaalihuoneustossa on nä:htävä:nä riittävä määrä
vaalilipun jäljennöksiä.
Erittäin tulee siitä olla huolta pidetty, ettei .kukaan saa
vaalilippua, ennenkuin hän on havaittu vaalioikeutetuksi,
sekä että valitsija saattaa täysin säilyttämällä vaalisalaisuuden vaalilippuunsa merkitä, miten hän äänestää, ja että tätä
varten tarpeelliset apuneuvot ovat saatavissa.
Vaalilautakunta katsok•oon myöskin, että kyllin tilava
paikka vaalihuoneen vieressä on tarjona niille va'lit.sidoille,
jotka odottavat vuoroansa vaalihuoneeseen päästää:kseen, ja
että tämä paikka suljetaan kellonlyömällä, öolloin vaalitoimitus on ilmoitettu illalla rneskeytettävän tahi lakkautettavan. Milloin toimitus päiväUä keskeytetään, suljetaan odotuspaik·ka, jos vaalilautakunta sen tarpeelliseksi katsoo.
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18 §.
Älköön vaalihuoneustossa taikka sen vieressä pidettäkö
puheita, älköönkä painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia julkipantaka tahi valitsijoille jaettako.

19 §.
Vaalitoimituks>essa t-ulee äänestysalueen vaalilautakunnan
puheenjohtajan, juuri ennen äänestyksen alkua, näyttää läsnäolijoille, että vaaliuurna on tyhjä, sekä sitten avata se
kuori, jossa lautakunnalle lä!hetetyt vaaiiliput 'Ovat.
20 §.
Valitsija, joka 'haluaa vaalioikeuttansa käyttää, ilmoittautukoon äänestysalueen vaalilauta-kunnalle saadakseen vaalilipun.
21 §.
Vaalissa merkitköön valitsij·a viivalla sen ehdokaslistan,
jota hän tah-too äänestää. ( poist.).
Äänestäjällä ei <>le <>ikeutta millään tavalla muwttaa vaalilippuun otettua ehdokaslistaa, j<>ta hän äänestää.
22 §.
Tehtyään äänestysmerkin vaalilippuunsa vieköön valitsija sen kokoontaitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi ja
pankoon leimatun vaalilipun vaaliuurnaan.
23 §.
Sittenkuin valitsija on pannut vaalilipun uurnaan, merkittäköön vaaliluetteloon, että hän on käyttänyt vaalioikeuttansa.
24 §.
Milloin vaalitoimitus keskeytetään, on vaaliuurna suljettava vaalilautakunnan puheenjo•htajan 1ja väiJJ.intään yhden
jäs enen sinetillä sekä pantava v·armaan talteen. Kun toimitusta sitten jatketaan, tulee lautakunnan ennen sinettien poistamista tarkastaa, että ·ne ovat ehjät.
Kaikilla niillä valitsijoilla, jotka ovat tulleet saapuville
ennen vaalitoimituksen keskeyttämiseen tai äänestyksen lo1
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pettamiseen määrättyä 'kellonlyömää, olkoon oikeus antaa
äänensä, ennenkuin toimitus keskeytetään tai äänestys julistetaan päättyneeksi.
25 §.
Niinpian kuin äänestys on päättynyt, otetaan annetut
vaaliliput uurnasta ja lasketaan aukaisematta. Samaten lasketaan niiden henkilöiden lukumäärä, jotka vaaliluetteloon
tehtyjen merkintöjen mukaan ovat vaalioikeuttaan käyttäneet.
Kaikki annetut vaaliliput pannaan sen jälkeen kestävään
kuoreen, jonka vaalilautakunnan puheendoMaja ja vähintään
yksi jäsen sinetillään huolellisesti sulkevat.
Kuoreen kirjoitetaan sitten osote k'eskuslautakunnalle ja
merkitään tieto lähetyksen sisällyksestä.

26 §.
Jos annettuja vaalilippuja ei voida heti laskea, sentähden
että aika on pitkälle kulunut, menetellään vaaliuurnan suhteen kuten 24 § :ssä on sanottu, ja toimitetaan annettujen
vaalilippujen laskeminen ja kuoreen paneminen seuraavana
päivänä.
27 §.
Vaalitoimituksessa teroee joku äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenistä pöytäkirj-an, johon merkitään toimituspäivä,
lautakunnan läsnäolevat jäsenet, kellonlyömät, 'jolloin toimitus alkoi ja keskeytyi sekä äänestys julistettiin päättyneeksi,
sekä annettujen vaalilippujen ja vaalioikeuttaan 'käyttäneiden
lukumäärä, minkä ohessa kuoreen sulkemisessa käytettyjen
sinettien painoskuvat pannaan pöytäkirjaan.
Toimitus lopetetaan siten, että pöytäkirja julkiluetaan ja
vaalilautakunnan puheenjohtaja siihen merkitsee, että pöytäkirja on oikea, minkä jälkeen tämä pannaan keskuslautakunnalle osoitetulla päällekirjoituksella varustettuun kuoreen.
1

28 §.
Äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajan ja jonkun jäsenen tulee yhdessä niin pian kun mahdollista joko itse
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viedä tai postin kautta toimittaa sekä 25 § :ssäi mainitut vaaliliput että vaalipöytäkirja eri kuorissa keskuslautwkunnalle.
29 §.
Niissä Lapin kihlakuntaan kuuluvissa kunnissa, joissa
enemmistövaalitapa on käytännössä, äänestäköön kukin vaalioikeutettu enintään niin{ monta ehdokasta kuin kunnanvaltuusto on määrännyt valtuutettuja ja varajäseniä yhteensä
vaalipiirissä valittavaksi, ja 'käyttäköön hän tällöin sellaista
vaalilippua ·kuin (poist.) itse haluaa. Muutoin on enemmistöva·aleihin nähden soveltuvissa kohdin voimassa:, mitä tässä
laissa säädetään.

6 LUKU .

.Äänten laskemisesta ja vaalin tuloksen

määräämi~estä.

30 §.
Niinpian kuin jonkun äänestysalueen vaaliliput ovat saapuneet keskus'lautakunna;lle, ovat kuoret avattavat ja vaaliliput laskettavat sekä saatu luku v.erratta,va äänestysalueen
vawlilautarkunnan ~pöytäkirjassa mainittuun.
Sen jälkeen ovat vwaliliput av·attavat ja siten järjestettävät, että ne, joissa valitsijat ovat antaneet äänensä saman ehdokaslistan puolesta, yhdistetään yhdeksi ääniryhmäksi.
31 §.
Jos joku niistä, joita valitsija on äänestäJnyt, ei ole vaalikelpoinen tahi ei ole selvästi nimitetty, olkoon kuitenkin valitsijan ääni voimassa toisiin nähden.
(poist.).
Jos valitsija on vaalilipussaan merkinnyt useam:p1a
kuin yhden ehdokaslistan,
(poist.)
tahi pannut vaalilippuun nimikirjoituk.sensa tai muun
asiaankuulumattoman merkin,
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t.ahi käyttänyt muuta kuin vaalilautakunnalta saatua
vaaliliiJ'pua,
tahi jos vaalilipussa ei ole asianomaisen vaaliloiutakunnan
leimaa, olkoon sellainen vaalilippu mitätön:.
321 §.
Ääniryhmän äänimäärä on sen hyväksyttyjen vaaZilippujen luku.
Jos kahden tahi useamman ääniryhmän ehdokaslistoissa
on sama nimi ensimäisenä, muodostavat nämä ääniryhmät
yhdistetyn ääniryhmän, jonka äänimäärä on siihen kuuluvien
yksinkertaisten, 30 §:n 2 momentissa mainittujen ääniryhmien ·äänimäärien summa.
33· §.
Kunkin yhdistetyn tahi yksinäisenä olevan ääniryhmän
äänimäärä jaetaan vuoroansa yhdellä, kahdella, kolmella ja
niin edespäin, tarpeen mukaan, korkeintaan ääniryhmän ehdokkaiden luvuna.
Näin saadu.t osamäärät kirjoitetaan perätysten sarjaan
suuruutensa mukaan, suurimmasfia ~lkaen, ja merkitään kunkin osamäärän kohdalle, minkä yhdistetyn tahi yksinäisenä
olevan ääniryhmän osamääristä se on otettu. Yhtä suurien
osamäärien keskinäisen järjestyk·sen ratkaisee arpa.
Tämän osamääräsarjan alusta erotetaan niin monta lukua
kuin vaalissa on valittava valtuutettuja.

34 §.
Kukin yhdistetty tahi yksinäisenä oleva ääniryhmä saa
täyttää niin monta parikkaa valtuustossa kuin sen osamääriä
on 33 §:n 3 momentin mukaan erotettu.
35 §.
Yksinäisenä olev·an ääniryhmän ehdokaslistasta erotetaan,
sen alusta alkaen, niin monen ehdokkaan nrimi kain ääniryhmälle 34- § :n mukaan tulee paikkoja valtuustossa, ja ovat
nämä ehdokkaat valtuwtetuiksi valitut.
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36 §.
Yhdistetylle ääniryhmälle tulevista paikmsta valtuustossa täyttää ensimäisen se ehdokas, jonka niffni on ensimäisenä kaJkissa yhdistertyn ääniryhmän muodostavien yksinkertaisten äänirymien ehdokaslistoissa, ja katsotaan hän valituksi sen yksinkertaisen ääniryhmän puolesta, jonka äänimäärä on suurin.
Muut yhdistetylle ääniryhmälle tulleet paikat valtuustossa jaetaan ääniryhmään kwulwv~en yksinkertaisten äämiryhmien kesken niin kuin 33, 34 ja 35 §:ssä säädetään, jolloin kunkin ääniryhmän äänimäärä jaetaan vuoroonsa yhdellä, kahdella, kolmella j. n. e., saadut osamäärät järjestetään sarjoJan suuruutensa mukaan, sarjasta erotetaan, sen
alusta aZkaen, niin monta osamäärää, kruin yhdistetyllä ääniryhmällä vielä on oikeus täyttää vaZtuuston paikkoja, ja kullekin yksinkertaiselle ääniryhmälle tulee niin monta paikkaa
valtu.ustossa, kuin sen osamääriä on erotettu.
37 §.
Ehdokas, jonka mmz on erotettu kahdesta tahi useammasta ehdokaslistasta, katsotaan valituksi sen yksinkertaisen
ääniryhmän puolesta, jonka ehdokaslistassa hänen nimensä
järjestykseen nähden varhemmin ilmaantwu. Jos hänen nimellään kahdessa tai useammassa ehdokaslistassa on järjestykseen nähden sama asema, katsotaan hän valituksi sen yksinkertaisen ääniryhmän pttolesta, jonka äänimäärä on suurempi, mutta jos näiden äänimäärä on sama, ratkaisee arpa.
38 §.
Kun ääniryhmä, 37 §:n säännöksiä sovellettaessa, on ·kadottanut sen puolesta valituksi katsotun valtuutetun, astuu
hänen sijaansa valtuutetuksi ääniryhmän ensimäinen, vielä
käyttämättä oleva ehdokas.
Jos tämä säännös on sovelletbava kahteen tahi useampaan
ääniryhmään, alotetaa.n siitä yksinkertaisesta ääniryhmästä,
jonka äänimäärä on suurin, ja jatk·etaan järjestyksessä ääniryhmien swuruuden mukaan.
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39 §.
Ellei ääniryhmän ehdokaslistassa ole 38 §:n säännöksiä
sovellettaessa tarv~Mavaa määrää nimiä, täytetään avoimeksi
jäänyt paikka, milloin ääniryhmä kuuluu yhdistebtyjln ääniryhmään, siitä ääniry hmästä, jonka osamäärä lähinnä oUsi
erotettu, jos 36 §:n 2 momentissa m'ainittua osamäärien erottamista olisi jatkettu, ja milloin ääniryhmä on pysynyt yksinäisenä, siitä ääniryhmästä, jonka osamäärä lähinnä olisi erotettu, jos 34- §:ssä mainittua osamäärien erottamista olisi jatkebtu.
____,
40 §.
Valtuutettujen varajäHenksi valitaan kustakin yksinkertaisesta ääniryhmäistä kolmannes sen puolesta valittujen valtuutettujen luvusta ta:hi, jos siten synltyy murto-osi1a, ,läJhinnä
suurempi kokonaisluku, ja erotetaan tätä varten kunkin yksinkertaisen ääniryhmän ehdokaslistasta eteenpän järjesty ksessä niin monta nimeä, kuin ääniryhmä saa valita varajäseniä, sivuuttamaHa ainoastaan niiden ehd·okkaiden nimet, jotka
jo ovat valitut valtuutetuiksi.
,,_.

41 §.
Kun laskemistoimitus keskeytetään, pitää kaikki vaaliliput ja laskelmat niin säilytettämän, ettei ku:kaan keskuslautakuntwan kuulumaton saa niitä käsiinsä.
42 §.
Keskuslautakunnan laskemistoimituksessa tehdään rpöytäkirja, jossa erikseen on mainittava mitättömien vaalilippujen luku kussakin äänestysalueessa, sekä va,litut henkilöt ja kustakin ääniryhmästä valitut va.rajäsenet jäTjestyksensä mukaan. Pöytakirjaan on liitettävä kaikki vaalin tulosta :lasketrta•essa syntyneet laskelmat, jotka keskuslautakunnan puheenjohtajan tulee sinettisiteellä toisiinsa yhdistää.

43 §.
Keskuslautakunnan kokouksissa, joita pidetään vaalilippujen laskemista ja vaalin tuloksen määräämistä varten,
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ov.at valitsijayhdistysten asiamiehet oikeutetut olemaan saapuviUa.
44 §.
Milloin enemmistövaalita·pa on käytännössä, erotetaan
enin ääniä saaneista ensin määrätty luku valtuutetuiksi Ja
sen jälkeen lahinnä ääniä .saaneista varajäsenet.
45 §.
Vaalin tulos julkaistakoon samalla tavalla kuin muutkin
kunnalliset tiedonwnnot.

7 LUKU.

Erityisiä säännöksiä.
46 §.
Kun joku valtuuston jäsen kuolee tai muusta syystä
luopuu taikka on estetty sa_,apumasta. va!ltuuston kokoukseen, astuu hänen sijaUeen ensimäinen vielä käyttämättä
oleva varajäsen siitä yksinkertaisesta ääniryhmästä, jonka
puolesta. poistunut tai estetty on valiftu.
Ellei ääniryhmässä ole varajäseniä, astuvat sijaan, jos
ääniryhmä kuuluu yhdistettyyn ääniryhmään, pienimmän
siihen kuuluvan yksinkertaisen ääniryhmän varajäsenet järjesty ksensä mukaan, sen jäZkeen lähinnä piewimmän ja niin
edespäin, ja jos ääniryhmä on ollut yksinäisenä, pienimmän
yksinkertaisen ääniryhmän varajäsenet ehdokaslistan järjestyksessä ja niin edespäin.
47 §.
Jos joku tahtoo valittaa valtuutettujen vaalista, tehköön
sen samassa järjestyksessä, kuin valitetaan valtuuston päätöksistä. Valitusaika luetaan vaalin tuloksen julikaisu'Päivästä.
6
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48 §.
Jos valitus hyvruksytään ja uusi vaali määrätään, tulee
~eskuslautakunnan vi~pymättä ry'htyä uuden vaalin toimittamiseen. Va:litut :pysykööt kuitenkin toimessaan, kunnes
uusi vaali on toimitettu.
49 §.
1
Jos tässä Zaissa jotakin tapausfJa varten säädetty määräpäivä sattuu pyhäpäiväksi, pidettäköön seuraava arkipäivä
määräpäivänä.
Jos joulwkuun 3 päivä on lauantai, on ensimäinen vaalipäivä seuraavana m~aanantaina.
50 § (49 §).
Kunnan tilien ja taloudellisen hallinnon tarkastajat valitaan samalla kertaa kuin valtuutetut, ja on vaalissa noudatettava tätä lakia, kuitenkin niin että vrulitsijay'hdistylksen
ehdo1mslistassa saa olla enintään niin monta nimeä !kuin vaalissa on valittava ti1intar'kastajia ja varatarkastajia Y'hteensä.
51 § (50 §).

Valtuuston toimitettavissa suhteellisissa vaale]ssa jätetään ehdokaslistat valtuuston puheenjoht.a.jalle valtuuston
määrättävänä rurkana, ja on muuten soveltuvissa kohdin noudat.ettava tämän lain 14, 15, ·2,1· ja 212' §:ää, 30 §:n 2 momenttia, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 3·7, 38, 39, 40 ja 46 §:ää. K~eskus
lautakunta·na toimii valtunston valitsema vaalilautakunta.
52 § (51 §).
Kun kunnassa ensi kerta tä:mä!D. lain mukaan vrulitaan
valtuutetut, asettaa maistraatti kaupungissa ja kunnalHsla.utakunta maalla keskuslauta:kunnan ja äänestysalueiden
vaalilautakunnat, jotka pysyväJt toimessa kunnes valtuusto
on uudet lautakunnat va.linnut. Muut!kin tässä laissa valtuustolle vaaliin nähden määrätyt tehtävät toimittavat maistraatti ja kunnallislautakunta.
Näissä vaaleissa valitaan niin monta valtuutettua kuin
maalaiskuntain ja kaupunkien kunnallislaeissaJ säädetään.
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Ensimäisen vuoden lopussa eroavat toimestaan ne valtuutetut, joiden nimet muodostavat jälkimäilsen puolen, ja toisen vuoden lopussa ne, joiden nimet muodostavat edellisen

puolen vaalissa valituiksi julistetuista.
Ensimäisessä valtuutei;tujen vaalissa valitut varajäsenet
pysyvät kaikki toimessaan kaksi vuotta.

53 § (52 §).
Keskuslautakunnan ja vaalilautakunnan jäsenten palkkiot sekä muut vaalista johtuvat menot suorittaa kunta.
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Edellä olevissa ehdotuksissa maalaiskuntain kunnallislaiksi ja kaupunkien kunnallislaiksi on Valiokunta lakien
voimaanastumisen ajan jättänyt avoimeksi tarkoituksella,
että hallitus sen määrää. Yleisissä perusteluissa esitetyistä
syistä on Valiokunta sitä mieltä, että nämä lait olisivat saatettavat voimaan viipymättä ja ainakin niin, että laeissa edellytetyt valtuutettujen vaalit voidaan vielä tämän vuoden aikana toimittaa. Tähän nähden saa Valiokunta kunnioittaen
ehdottaa,

että Ed·uskunta, päätehtyään lakien vahvistamistavan, jättää Hallituksen mäiirättäväksi ajan
edellä olevain maalaisku!(n;tain kwnnallisZain ja
kaupunkien kunnallislain viipymättä tapahtuvalle voimaanastumiselle.
Edellä on jo mainittu, että Valiokunta on jättänyt käsittelemättä kysymyksen kunnallisverotusta koskevain lakisäännösten muuttamisesta. Uudistus tälläkin alalla on aivan
välttämätön, mutta kysymyksen ratkaisu vaatii laajempia
esitöitä kuin tähän asti on suoritettu. Ettei tämä uudistus
kuitenkaan viipyisi, olisi Valiokunnan mielestä hallituksen
mahdollisimman pian annettava Eduskunnalle esitys kunnallisverotusta koskevan lainsäädännön perinpohjaisesta
uudistamisesta. Esityksen tulisi rakentua sille pohjalle, että
vähävaraisten kansanluokkain verotaakka entisestään huojentuisi ja verotusjärjestelmä muodostuisi asteettain yleneväksi.
Valiokunta siis kunnioittaen esittää Eduskunnan päätettävä:ksi,

että Hallitus m~hdollisimman pian Eduskunnalle antaisi esityksen kunnallisv·erottCBtta koskevan lainsäädännön uudistamisesta.
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Asian 'käsittelyyn ova.t ottaneet osaa pruheenjohtajaJ Anton Huotari, varapuheenjohtaja Annala, jäsenet Aalle-Teljo,
Erkko, Herrala, Hoikka, L. Ikonen, Isaksson, Koivisto, Laitinen, Lantto, IJehtinen, Malmivaara, S. Rantanen, Saarinen,
Salovaara ja Virkki sekä osittain varajäsenet Karhinen, Lehmus, Lonkainen, Raade, Raatikainen, Thuneberg, Tolonen ja
J. Wiik.
Helsingissä, 25 päivänä toukokuuta 1917.
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Vastalauseita.
I.
Kun lähdetään vallankumouksen mainingeissa korjaamaan kauan kipeästi tunnettuja ·epäkohtia vanhentunoossa
kunnallisessa lainsäädännössämme, varsinkin kunnallisissa
äänioikeusoloissa, on luonnollista, että poikkeuksellinen aika
ei voi olla painamatta leimaansa tulokseen. Muutoksien täyt;yy tulla jyrkemmiksi j.a syvemmälle meneviksi lkuin olisi
ollut välttäm ätön:tä, jos aikanaan ja säännöllisissä oloissa
olisi saatu uudistukset aikaan. Allelkirjoittaneet 'kunnaJl~s
valiokunnan j-äsenet ovat esitysehdotusta pohtiessaan katsoneet velvollisuudekseen ottaa tämän seikan huomioon ja
sen vuoksi hyväksyneet suurimman osan lakiehdotuksiin
sisältyvistä muutosehdotuksista, niin pitkälle meneviä kuin
ne ovatkin. V aliakunnan enemmistö on kuitenkin erinäisissä
tärkeissä kohdissa tehnyt päätöksiä, joihin emme voi yhtyä,
koska ne meidän mielestämme eivät ole missään yhteyd·essä
kansanvaltaisuuden kanssa, johon on sanottu pyrittävän, ja
lain voimaan astuttua voivat saada aikaan häiriötä kunnallisten asiain, varsinkin kuntain talouden, hoidossa.
Äänioikeus ja
Jo 1908 vuoden toisilla valtiopäivillä hyväksyi edusvaalikelpoi- kunta yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja suhteelliset vaasnus.
lit otettaviksi käytäntöön kunnallisissa vaaleissa. Äänioikeus oli sen mukaan annettava jokais-elle, veroa maksamattomallekin, kunnan jäsenelle, miehelle sekä naiselle, joka
ennen vaalivuotta on täyttänyt 21 vuotta. Ja jokainen äänioikeutettu oli myöskin vaalikelpoinen. Vaalioikeutta vailla
clisi tullut olemaan: 1) se, joka on holhouksen alaisena;
2) se, joka itsellensä saa apua vaivaishoidolta, joUei apu olt>
1
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ainoastaan satunnaista; 3) se, joka muun syyn kuin todistetun varattomuuden tähden on jättänyt suorittamatta hänen
maksettavakseen pannut kunnalliset tuloverot tai henkilömaksut: 4) se, joka irtolaisuudesta on tuomittu yleiseen työhön; 5) se, joka lainvoimaisen tuomion nojalla on kansalaisluottamusta vailla taikka kelvoton maan palvelukseen tai
toisen .asiaa ajamaan sekä 6) se, joka on todistettu syypääksi
äänten ostoon tai myymiseen kunnallisissa vaaleissa.
Suurempaa ,kansanvaltaisuutta" tavoitellen, ei kunnalJisvaliokunnan enemmistö kuitenkaan ole tyytynyt silloisiin
ehdotuksiin. Kun eräissä Sweitsin kantoneissa on äänioikeus
myönnetty jo 20 vuotta täyttäneille, on valiokunta pitänyt
tuota ikärajaa sopivana meillekin. Tällöin ei ole kuitenkaan otettu huomioon, että 20-vuotias kansalainen Sweitsin
lakien mukaan jo on täysi-ikäinen. 'Suomessa hän on vielä
holhouksen alainen, jo'ka ei s.aa hoitaa edes omaa omaisuuttaan ja jolla niin ollen vielä vähemmin voitanee katsoa olevan edellytyksiä äänellään ottaa osaa kunnan asiain ja v.arain
hoitoon.
Muukaan holhouksenalaisuus kuin ala-ikäisyydestä riippuva, yhtä vähän kuin kansalaisluottamuksen menettäminenkään, ·ei valiokunnan enemmistön mielestä ole esteenä äänioikeuden käyttämiselle. Tällaiselle ,kansanvaltaisuudelle"
turhaan hakee vertaa mistään toisesta maasta. Venäjälläkin,
jossa vallankumouksen laineet muuten ovat korkeina käyneet, on uutta kunnallisl~kia tehtäessä jMetty sentään
m:ielenvikaiset Ja törkeistä rikolksista tuomitut äänioikeutta vaille. V aliakunnan enemmistön taholta on äänioikeuden antamista tällaisille järjen tai siveellisyyden suhteen vajamittai'sille puolnstettu sillä, !etteivät ne missään
tapauksessa tulisi tuota oikeutta käyttämään, ei ainakaan
niin suuressa määrin, että niiden äänet kunnallisissa vaaleissa mitään merkitsisivät. Mutta vaikkapa niin tulisikin
olemaan, ei äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden myöntäminen
henkilöille, joita yhteiskunnan on pakko last-en tavoin hoivata, olisi missään tapauksessa varsin hyvä todistus lainsäätäjän omasta älyllisestä tilasta. Valiokumian enemmistö
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onkin viime tingassa sen verran peräytynyt alkuperäisestä
ehdotuksestaan, että on kieltänyt tällaisilta vajavaltaisilta
vaalikelpoisuuden. Siis ei sentään tarvitse peljätä, että mielenvikaisia ja kansalaisluottamuksen menettäneitä valittaisiin valtuustoihin ja muihin kunnallisiin luottamustoimiin.
Vähemm~stöön kuuluvista ovat jotkut sitlä mieltä, että
verovelv,ollisuuden pitäisi edelleen1kin oUa kunnallisen äänioikeuden ehtona, koska kunnallishallinto etupä:äsiSä 'kohdistuu
kunnan varain 'käyttämiseen ja kunnallistaloud,en hoitoon, Ja
sen vuoksi myöskin vain n'iiden kuntalaisten tulisi saada ottaa
osaa kunnallisvaaleihin, jotka kuntain menot suorittavat.
Kun tällä katsantokannalla kuitenkaan ei nykyisessä tilanteessa, v•arsinkin sen jälkeen kun eduskunta siitä aikais,emmin jo on luopunut, ole mitään edellytyksiä saavuttaa riittäväiä kannatusta. eduskunnassa, eli sitä ole tahdottu tässä
vastalauseessa esittää. Allekirjoittaneet ovat pääasiassa hyväksyneet äänioikeuteen nä;hden 1'91()18 vuoden valt'iopäiväiill
kannan, supistaen kuitenkin poik•keukset kaiklkein välttämättömimpiin.
Valtuutettujen
Kunnallisissa vaaleissa on meillä kolmivuotinen vaalitoimikausi. kausi ollut alusta pitäen käytännössä siten, että valtuutetuista eroaa vuosittain kolmannes. Tällä järjestelmällä on
tahdottu turvata kunnan asiain hoidoUe jatkuvaisuutta ja
johdonmukaisuutta sekä estää kovin äkillisiä mullistuksia
siinä. Kunnallisvaliokunnan käsiteltäväksi lähetetyissä laki·ehdotuksissakin oli kolmivuotinen toimikausi säilytetty. Valiokunnan enemmistö on kuitenkin tullut siihen käsitykseen,
että valtuutettujen toimikauden lyhentäminen kahdeksi vuodeksi olisi omiaan vilkastuttamaan kunnalliselämää, kun vähemmistötkin siten aina kerralla saavat enemmän edustajia
valtuustoon ja kun mahdollisesti epäonnistunut valtuusto
voitaisiin myöskin sitä pikemmin korjata. Kun meidän mielestämme lisä!äntynyt ,vilkkaus", j10s sellaista ilmaantuisikin,
ei suinkaan korv8Ja sitä, miklä täm!än muutoksen kautta jatlmvaisuudessa ja asioihin perehtymisessä menetetä:än, ehdotamme palaamista ta.kaisini ·kolmivuotiseen toimiikauteen se!Jrä
valtuustojen että maala~s1kuntaiii) kunna1lisl,autak'Untaiill: •v'a.aleissa.
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Nykyisten kunnallisasetusten mukaan ei kunnanvaltuu- Valtuutettujen
tetuille valita varamiehiä, vaan on· sen sijaan säädetty, varamiehet.
että vähintään 2/ 3 heistä on oleminen saapuvilla päätösten
teossa. Jos taas joku valtuusmies kuoleman tai paikkakunnalta muuton tähden kokonaan joutuu pois, on hänen tilal~
leen uusi valittava. Ehdotetun kunnallisen vaalilain mukaan valittaisiin valtuutetuille myöskin varajäseniä, jotka
astuvat varsinaisen tilalle -ei ainoastaan paikan kokonaan
avoimeksi jäädessä, vaan myö.skin silloin kun jäsen tilapäisen syyn tähden jää kokoukseen tulematta. Kun tällainen
järjestelmä johtaisi siihen, että varsinaisten valtuusmiesten
sijaan tärkeitäkin asioita käsitt-elemään astuj,si varamies,
joka. yhtäkkiä kutsuttuna on aivan outo asioille, ·emme puolestamme voi ehdotusta kannattaa. Tämä järjestelmä on varsinkin hankala, maalaiskunnissa, joissa varajläs.en.en kutsuminen monien peninkulmain takaa tila.päi·sesti poisjääneen
sijaan tuottaisi vaikeuksia.
Kunnallisten varain hoito on kunnan- ja kaupunginv.al- Kunnan varain
tuustojen tärkein ja edesvastuullisin tehtävä, jonka kunnolhoito.
lista suorittamista nykyiset kunnallisasetukset koettavat erityisillä säännöksillä turvata. Voimassa olevan maalaiskuntain kunnallisasetuksen mukaan ovat sellaisissakin kunnissa,
missä valtuustolaitos on olemassa, seuraavat asiat käsitel~
tävät kuntakokouksessa, nimittäin: 1) sellais·en kiinteistön
tahi oikeuden myyminen, panttaaminen tahi vaiJhta,minen,
joka lahjan, testamentin tahi muun J.aillis·en saannin kautta
on tullut kunnan omaksi, sekä sellainen välipuhe tahi sovinto, joka vaikuttaisi sen oikeuden muuttamista tahi supistamista, mikä kunnalla on semmois•een kiinteistöön; 2) ·kiinteän omaisuuden ostaminen; 3) uusi yritys, jota vart-en yleinen taksoitus on tarpeen; ja 4) lainan ottaminen kunnan
yhteisiin tarpeisiin. Kun vuoden 1908 toisilla valtiopäivillä
hyväksytyn maalaiskuntain kunnallisasetuksen mukaan
kuntakokoukset olisivat jääneet pois, oli asetusehdotuks•een
otettu määräys, -että edelläluetellut ja eräät muut tärkeät
asiat olivat käsiteltävät lisätyssä valtuustossa.
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Kaupunlrien kunnallishallinnosta taas on voimassa sellainen säännös, että valtuusmiesten lukua on lisättävä, kun käsitellään kysymyksiä: 1) kiinteän omaisuuden ostamisesta
kaupungille, taikka kaupungin kiinteän omaisuuden myynnistä tai vaihdosta, paitsi mitä ra:IDennustontteihin tulee; 2)
uudesta yrityksestä, joka vaatii yleistä taksoitusta; ja 3)
lainan ottamisesta kaupungin yhteisiin tarpeisiin pitemmäbi
kuin kahden vuoden ajaksi. Vuoden 1908 toisilla valtiopäivillä hyväksyttyyn kaupunkien kunnallisasetukseen on näm.t
määräybet otettu lisättyinä.
MääräenemEsillä olevan esitysehdotuksen ja Valiokunnan ehdotukmistö.
sen mukaan jää lisävaltuustolaitos sekä maalais- että kaupunkikunnista kokonaan pois, joten kaikki asiat jäävät varsinaisen valtuuston käsiteltäviksi. Ja valtuuston kokouksissa
ratkaistaan kaikki asiat, paria poikkeusta lukuunottamatta,
y'ksinkertaiseUa äänten enemmistöllä. Kun 1iäJ.laisen vallwn
myöntäminen valtuustoille voisi 1käiyd'ä sa;ngen vruaralliseksi
kunhain veroama:ksaville jäsenine ja itse lkunnillekin, emme
puolestamme ole voineet valiokunnan enemmistöön iJässä kohti
yhtyä. Se uusi kunnallisen itsehallinrruon elin, !kansamääineiS. tys, joka mietinnössä ehdotetaan käytäntöön otettava'ks:i, ei
vastaa toisten takeiden poisjäämistä. Ja kun se kokemus,
mrkä kaupungeissa on lisävaltuusmiesVIaaleis.ta, ei 'kehoita
tätä laitosta säilyttämään, olemme vitäneet lmäiämenernmistön säätämistä tärkeimmille päätöksiHe parhaiten tarkoitusta
vastaavana.
Maalaiskuntain kunnallishallitusta koskevan asetusehdoManttaaliin
tuksen
5 luku sisältää säännöksiä manttaaliin pantua maata
pantu maa.
ja laitoksia koskevain asiain käsitte1emisestä. Valiokunnan
enemmistö ei ole kuitenkaan suostunut ottamaan siihen mitään selvää säännöstä siitä, millä tavoin maatilain haltijain
edustajat ja varaedustajat ovat valittavat niihin yhteisiin
!kokouksiin, joissa manttaaliin pantua maata eri ·kunnissa koskevat kysymykset ratkaistaan. Niinikään puuttuu säännös
siitä, minkä kunnallisen elimen 1kruutta rmanttaalin 1hialtijai\n
kokousten pä·ätökset ovat toimeen p.antavat. Olemme sen
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vuoksi ehdottaneet ma1alaiskuntain kunnalli.sasetuksen 6 lukuun näitä asioita kos·kevat säännö~s~et.
Voimassa olevassa maalaiskuntain kunnallisasetuksessa Alistusvelvololevien säännösten mukaan on kuntakokouksen päätös, pääslisuus.
täkseen voimaan, alistettava Senaatin Talousosaston tarkastettavaksi ja vahvistettavaksi, kun se kosmee sdlaisen kiinteän omaisuuden tahi ollieuden myymistä tahi vaihtamista,
joka lahjan tai testamentin kautta op. tullut kunnan omaksi
ja on määrätty käytettäväksi sen yhteiseksi hyödyksi jotakin
erityistä tarkoitusta varten, niin myös, kun se ·kos'kee sellaista
välipuhetta tahi sovintoa, joka vaikuttaisi sen oikeuden muuttamista tahi supistamista, mikä kunnalla on sellaiseen kiinteistöön tahi etuun (97 §). Ja kuvernöörin tarkastettaviksi
on alistettava, eräitten vähemmän merkitsevien .päätösten
ohessa, sellaiset päätökset, jotma koslmvat lainan ottamista
kymmentä vuotta pitemmäksi ajaksi (9,8 §).
Voimassa olevassa kaupunkien kunnallisasetubessa on
samanlais·et säännökset valtuuston ja raastuvankokouksen
päätö'ksien suhteen, kuitenkin sillä ·eroituksella, että ne, lailliseen voimaan tullakseen, ovat molemmissa tapauksissa,
koskivatpa mainitunlaisen kiinteistön myyntiä tai vaihtoa
tahi lainan ottamista, alistettavat Senaatin 'J.1alousosaston
tui1kittav~ksi ja vahvistettavilksi, j,a eti1ä laina-asioissa a1ista~
misvelvollisuus koskee lainoja, jotka otetaan kahta vuotta
pitemmälle maksuajalle. Lisäksi on yhtäläinen alistamisvelvollisuus sellaisten .päätösten suhteen, jotka koskevat uusia ja lisättyjä maksuja yl>eisestä liikkeestä.·
Yhtäläiset säännökset otti Eduskunta vuoden 1008 toisilla valtiopäivillä hyväksytyn maalaiskuntain kunnallisasetusehdotuksen 96 ja 97 § :iin ja kaupunkien kunnallisasetusehdotuksen 64 § :ään, jota paitsi viimeksi mainitun asetusehdotuksen 66 § :ään otettiin määräys, että päätös, joka koskee useampana kuin viitenä vuotena erinäistä tarvetta varten suoritettavain maksujen määrää;mistä ja muuttamista, on
alistettava kuvernöörin tarkastettavaksi.
V aliakunnan enemmistö on nyt asettunut sille kannalle,
että näm1ä a.listamissääninökset ovat poistettavat, koska kun-
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talaisten enemmistön tahdon pitää ilman muuta olla ratkaisevana.
Kun emme ole voineet tunnustaa oikeaksi Valiokunnan
enemmistön käsityskantaa, että nämä sälännökset olis:Lvat jo
va:ruhentuneina käyneet hyödyttömiksi, emmekä myöskään
ole haVIainneet, että yhteiskuntaolojen kehitys tahi kansanvallan voimistuminen edes siinä suhteessa pisimmä:lle joutuneissa maissa olisi tehnyt valtiovallan valvonnan kuntain
raha-asioissa kokonaan tarpeettoma'ksi•, miin ovat meistä nykyiset alist,amismääräykset säilytettäv'ät ·kunnallislaeissa ainakin niin kauan kunnes saadoo,n ;kuntia laaJj.emmat itsehallintopiirit järjestetyi'ksi. Niä~d.en saännösten poistamiseen on
tällä kertaa sitäkin vähemmän syytä, kun puheena olevain
lakiehdotusten mukaan asiain päättämiseen oikeutettujen
luku suuresti laajenee, joka taasen on omansa viahentihlnään
kunkin yksityisen, pä:ättämis:oikeuttaan 'kläy1Jtävän vastuuntunnetta. - Tähän asti maalaisknnniUa ollutta suur.empaa
vapautta lainanottoon ei mielestämme ole tarvis säilyttä:ä,
vaan oli.si sekä maalais- että 1kaupun'kikuntain s,uhteen säädettävä yhtäläinen päätoksen alistamisveLvollisuus 'kolmea
vuotta pitemmäHe maksuajalle otetuista Lainoista. Se tulee
sitä tarpeellisemmaksi, koska maalaiskunnissakin on ruvennut 1levenemä:än luonnollinen ja hyväksyttävä taipumus kiinteimistöj-en ostoon ja liikeyritysten perustamis·een, joihin tarvitaa.n entistä enemmän h1inavaroja.. Silloin myös·kin varsinaisten ma:ksusuunnitelmain laa.ti'minen tulee ta,rpeen, mitkä
nykyisin eivät maalaiskunnissa liene .ai.van yleisiä.
•Se halu maan hallitusvaHan halfkintaoikeuden kieltämiseen, mikä on määrännyt V aliakunnan enemmistön kannan,
ei edes kaikkein jyrkimmän klansanvallan kannalta ole puoilustettaviss'a.. Laki säädetään normaalioloja varten, jo1loin
maan hallituksella on yhteiskunnan menestymisen ehdoista
.sama käsitys kuin kansrussa itsessään. Jos ·barus maassa on
:lain ja oikeuden Vlalta syrjäytetty, ja hallitus on kokoonpantu kansan eduskunnan luottamusta vailla olevista miehistä, eivät mitlkään kunnallislain sä!ännö'kset voi estä'ä kansan tahtoa halveksivaa hallitusta häiritsemästä ·kunrna<l.lisessa
toiminnassa terveimpiäkään virtauksia.
1
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Käsiteltävänä oLevassa esitysehdotuksessa suunnitellulle Kansanuudelle kunnan elimell'e, kansanä;änesty'beUe, tulis~ jaämä fun äänestys.
lopullinen ratkaisuvalta. kaikissa asioissa, mikäli niitä arvostellaan tarkoituksenmukaisuuden kannalta, ja joutuisivat
asiat kansanäänestyksen ratkaistaviksi valtuuston päätök~estä tehdyn vetoamisen •ka utta. Kuten edellä o1emtme esittäneet, pidämme tarp.eellisen'a, että eräis.slä tapauksissa valtuustojen päätösten tarkoituksenmuKaisuus on aliStettava Senaatin Talousosaston tar'kastettav,a:ksi. Tästä seuraa että maalaiskuntain 'kunnallislain 74 § ja kaurpunk:ioen lkunnallisl'ai'n
45 § ova't poistettavat.
Koska taas toiselta •puolen on muitakin asioita kuin sanottujen § :äin jälkimäisissäi momenteissa on mainittu, joita käytännöllisistä syist.ä on mahdoton 'jättaä ka.nsanäänestyks-ell'ä
ratkaistavaksi, ehdotamme molempien l·akien edellämainittuihin 'kohtiin säännöksen niistä.
Edellä olevan perusteella esitämme
1

että Eduskunta hyväksyisi

A. Maalaiskuntain kunnallislain seuraavat pykälät
näin kuuluvina:
6 §.
Kunnanvaltuutettuja valitaan maalaiskunnassa, jlonlka
kiluiku henkikirjan mukaan on:
1,000 tai vähemmän .............. .
enemmän kuin 1,000, vaan ei yli 2,000, ......... .
2,000, " " " 4,000, ......... .
"
"
4,000, " " " 6,000, ......... .
"
"
6,000, " " " 8,000, ......... .
"
"
8,000, " " " 10,000, ......... .
" 10,000,
"
" " " 15,000, ......... .
"
" 15,000,
" " " 20,000, ......... .
!'
" 20,000,

"

"

vä12
15
18
21
24

27
30

36
42

Kunnanvaltuutettujen va.rariäs-eniä valitaan niin monta
kuin kunnallisessa vaa.lila.issa sä!ädetään.

94

1917. -

Eduskuntaesitysmietintö N :o 5.

8 §.
Kunnanvaltuutetut ja varajäs•enet valitaan kolmeksi vuodeksi.
Valituista eroaa vuosittain kolmannes, kahtena ensimäisenä vuonna arvalla ja sitten vuoroonsa.
Enemmistövaalitwpaa käytettäess:ä päJättyy valturutettujen toimikausi kolmen vuoclen 'kuluttua.
Jos valtuuston j. n. e. - - - - - oHut jälellä.
9 '§.
Oikeus valita kunnanvaltuutettuja ja tiEntarkastajia sekä
ottaa osaa yleiseen kansanäänestykseen on jokaisella maalaiskunnan jäsenellä, sekä miehellä ,että naisella, jolla on .Suomen kansalaisoikeus ja joka. ennen vaalivuoden alkua on täyttänyt yksikolmatta vuotta ja joka viimeksi toimitetussa henkikirjoituksessa on kminassa hengille kirjoitettu.
Vaalioikeutta vailla on kU'itenkin:
1) se, joka on holhouksen alaisena,· ja
·2) se, joka lainvoimaisen tuomion nojall•a oo kansaliaislwottamusta vailla taikka oo kelvoton maan palvelukseen fJai
toisen asiaa aj.amaan.
Niiden Venäjän valtakunnan alamaisten, jotka eivät ole
Suomen kansalaisia, kunnallisten oikeuksien suhteen noudatetaan, mitä siitä erittäin säädetään.

16 §.
K-un käsitellään kysymyksiä seuraavista asioista, vaaditaan päätöksen tekoon, että vähintään kaksikolmannesta saapnvilla olevista valtuutetuista ehdotusta kannattm.,at:
1) kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä tahi
vaihtamisesfJa;
2) uudesta yrityksestä, joka aiheuttan vuosittailn uu:siutuvaa menoa;
3) kunnallisten liikeyritysten perustamisesta tai hankkimisesta;
4) yrityksestä tahi menosta, johon varoja ei ole osoitettu,
meno- ja tuloarviossa;
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5) kunnan hoidettavien lainamakasimien S(}kä pysyväi-

siksi tarkoitettujen rahastojen perusfJamisesta; ja
6) lainan ottamisesta, jollmn kuitenkt'n maksusuunnitelma vahvistetaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
24 § 5 mom.
Jos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tahi jäsen (poist.)
ilman pätevää estettä j. n. e. - - - 45 § 1 mom.
Kunnallislauta.kunnan ]mheen'jo'htajan, v.armpuheelll.idhtajan ja jäsenten vaali toimitetaan kolmeksi vuodeksi. Lauta-

kunnan jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, kahtena ensimäisenä vtwnna ar'oalla ja sitten vuoroonsa.
6'7 §.
K unnanvaltu~tston päätös on, päästäkseen voimaan, alistettava Senaatin Talousosaston tarkastettavaksi ja 'vahv~s
tettavaksi, kun se koskee:

1) sellaisen kiinteän omaisuuden tai oikeuden myymistä,
panttaamista tai vaihtamista, joka lahjan tahi testamentm
kautta on t~tllut kunnan omaksi ja on mää~ätty käytettäväk'Si
sen yhteiseksi hyödyksi jotakin eri1tyistä tarkoiflusta varten,
niin myös sellaista välipuhetta tahi :sovintoa, joka vaikuttaisi
sen oikeuden m1tuttamista tahi supistamista, mikä kunnallfl
on sellaiseen kiinteistö& tahi etuun; ja
2) lainan ottamista kolmea vuotta pitemmäksi maksuajaksi ja sellaisen lainan maksu'8uunnitelman vahvistamista.
74 §.
1

Tässä luvussa mainitut valitukset, mvlcäli ~e koskevat
t'alfttuston päätösten laillisuutta, mtkaisee, Senaatin :Talousosasto. Päätösten tarkoituksenmukaisuuden suhteen voidaan
vedota kansfJfnäänestylcseen, paitsi 67 §:ssä mainituissa tapauksissa, jolloin asian ratkaisee Senaatin Taliousosasto.
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Kansanäänestykseen ei voida vedoba seuraavia' asioita
koskevista päätöksistä:
1)
2)
3)
4)

valtuuston itoimittamat vaalit;
t·ilinteko ja tiUnpäästö;
meno- ja tuloarvion vahvistaminen; Ja
valtuuston sisäiset järjestysasiat.

619 §.
Kun joku, asia lain tai jonkun asetuksen mwkaan yhteisesti koskee manttaaliin pantua maata eri kunnissa tahi sellw:sia eri kunnissa olevia tiloja ja laitoksia, joita 74 §:ssä
tarkoi&etaan, on se ratkaistava tällaisten maiden, tilojen ja
laitosten haltijain edustajain yhteisessä kokouk-sessa, jollei
sellaisen asian ratkaisemiseen lain tai asetu,ksien mukaan tarvita kuntain yksimielistä päätöstä tahi yk.sityiJS!en kttnnan
suostumusta. Näitä edustajia valitsevat kussakin kunnassa
ne tällaisten maiden, tilojen ja lait08'ten haltij.at, jotka ovat
oikmttetut siinä asiassa äänestämään, siten että kun halti}oita on
100 tai vähemmän, valitaan
101, vaan e1 yli 200,
"
201,
300,
" " "
"
301,
400,
"
401, " " " 600,
"
"
"
"
601,
800,
"
"
"
"
801, tai sitä yli

"

•

•

0

0

••••

•••

••••

••

0

0

0

0

••••••

0

••••••••

••

0

•••••

0

•••••••••••

•••

0

•

0

•••••••••••

0

••

0

••

0.

0

0.

••

0

0

••

••••

0

••

0

2 edustajaa
3
"
4
.,
5
"
6
"
7
"
8

"

Samalla kertaa on myös valittavf1A varaedustajia., joita pitää olla vähintään kolmannes ed~tajain lukulmoorästä.
Näin toimitetusta edu,stajain ja varaedwstajain vaalista ei
saa valitusta erikseen tehdä.
71 §.
Kaiken manttaalia koskevien asioiden toimeenpanon, twloja menoarvion, rahojen hoidon ja tilityksen voi 68 §:ssä mainittu kokous jättää joko valtuwston lwvalla kunnaZlislautakunnalle tai valita sitä varten erityisen toimikunnan
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B. Kaupungin kunnallislain

7 §.
Kaupungin valtuutettuja valitwa.n kaupungissa jonka väkiluku on:
2,,000 irui väiliemmän . . . . . . . . . . . . . .
6,000, . . . . . . . . . .
enemmän kuin 2,000, vaan ei yli
"
"
6,000, " " " 10,000, . . . . . . . . . .
"
" 10,000, " " " 20,000, . . . . . . . . . .
"
" 20,000, " " " 50,000, . . . . . . . . . .
"
" 50,000, " " " 100,000, . . . . . . . . . .
"
" 100,000, " " " 150,000, . . . . . . . . . .
"
" 150,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15
24
30
36
42
48
54
60

Valtuutettujen varajäseniä valitaan niin monta kuin kunnallisessa v'aalilaissa sää<:letään.

9 §.
Kaupungin valtuutetut ja varajäsenet vrulitaan kolmeksi
vuodeksi.
Valituista eroaa vuosittain kolmannes siinä järjestyksessä
kuin kullina:llisessa vaalilaissa onl sääde'tty.
Jos valtuuston jäsen kuolee, muuttaa pois taikka muun
laillisen tai valtuuston hyvaksymän syyn takia eroaa ennen
toimi'kautensa loppumista, astuu va.rajäsen hänen sijaansa,
!kuten kunnallisessa vaalilaissa on säädetty; ja on tämä· toimessa sen aJan, mikä eronneelia olisi ollut jälellä.
10 §.
Oikeus kaupungiss,a valita valtuutettuja ja tilintarkastajia
sekä ottaa osaa raastuvankokoukseen ja kansanäänestykseen
on jokaisella kaupunkikunnan jäsenellä, sekä miehellä että
naisella, jolla on SuomE'n kansalaisoikeus ja joka ennen vaalivuoden alkua on täyttänyt yksikolmatta vuotta sekä on viimeksi toimitetussa henki'kirjoituksessa 'kaupungissa hengille
kirjoitettu.
7
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V oolioikeutta vailla on kuitenkin:
1) se, joka on holhouksen alaisewa; ja
2) se, joka lainvoima:isen tuomion nojalla on kansalaisluottamusta vama taikka on kelvoton maan palvelukseen tai
toisen asiaa .ajamaan.
Niiden Venäjän va:ltakunnan a·lamaisten j. n. e. - - - - erittäin sääJdetään.
11 §.
Vaalikelpoinen kaupunginvaltuutetuksi sekä muihin kunnallisiin luottamustoimiin on jokainen !kaupungissa asuva
htnkilö, joka on oikeutettu valtuutettuja valitsemaan.
(Poist.)
Näihin toimiin j. 1n. e. - - - - velvollinen.

•

12 §.
Kun käsitellään kysymyksiä seuraavista asioista, vaaditaan päätöksen tekoon, että kaksikolmannesta saapuvilla ole·oista valtutdetuista ehdotusta l~Aannattavat:
1) ki·inteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä tahi
1'aihtamisesta;
2) ·uudesta yrityksestä, joka aiheuttaa vuosittain uusiutuvaa menoa;
3) kunnallisten li~keyritysten perustamisesta ta:i hankkimisesta;
4) yrityksestä tahi menosta, johon varoja ei ole osoitettu
menp- ja tuloorviossa;
5) pysyväisiksi tarkoitettujen rahastojen perustamisesta; ja
6,) lainan ottamisesta, jolloin kuitenkin maksusuunn~tel
ma vaht,istetaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
13 § 2 mom.
Joka kolmena lä:hinnä edellisenä vuonna j. n. e. -- - -- - toimesta.
3,9 §.
Kaup·unginvaltuuston päätös on~ piiästääkse·en voimaan,
alistettava Senaatin Talousosaston tarkastettavaksi ja va.hvistettavaksi, kun se koskee:
1
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1) sellaisen kiinteän omaisuuden tai oikenden. myymistä,

panttaamista ltai vaihtamista, joka lahjan tahi testamentin
kautta on tullut kunnan omaksi ja on määrätty käytettäväksi
sen yhteiseksi hyödyksi jotakin erityistä tarkoitusta varten,
niin myös sellaista välipuhetta bahi sovintoa, joka vaikuttaisi
sen oikeuden muuttamista tahi isupistam.ista, mikä k'IJIWYI,alf:a
on sellaiseen kiinteistöön tahi etuun; ja
2) lainan ottamista kolmea vuotta pitemmäksi rnaksuajaksi ja sellaisen lainan maksusuunnitel1nan vahvistamista.
40 §.

Tässä lumtssa mainitut valitukset, mikäli ne koskevat valtuuston päätösten lailUsu~ttta, ratkaisee Semaatin Talousosasto. Päätösten tarkoituksenmukaisuuden suhteen voidaom
vedota k.ansanäänestykseen, paitsi 39 §:ssä mainituissa tapauksissa, jolloin asian ratkaisee Senaatin Talousosasto.
Kansr1!näänestykseen ei ?Joida vedota seuraavia asioita koskevistä päätöksistä:
1) valtuu,ston toimittamat vaal~t;
2) tilinteko- ja tilinpäästö;
3) 1neno- ja tuloarvion vahvistaminen; ja
4) valtuuston sisäiset jä1'jestysasiat.
Kun_ valiokunnan mietinnössä lakiehdotusten edellä oleva
ponsi ei mielestämme ole va'ltiopäiväjärjestyksen mukainen,
ehdotamme, että Eduskunta hyväksyisi sen näin kuuluvana:

että Edusk'/,/,nta hyväksyisi ja vahvistettavaksi lähettäisi seuraavat lakiehdotukset:
Helsingissä 25 p. toukokuuta 1917.

Eero Erkko.
Juho Laitinen.

Leander Ikonen.
W. Malmivaara.
A. Koivisto.
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II.
Yhdymme edellä esit.ettyyn vastalauseeseen muissa suh_teissa, paitsi mitä se koskee ·kuntain va·ltuust.ojen päätösten
alistamista, mitkä toimenpiteet katsomme kuntain itsehallintoa enemmän loukkaaviksi, kuin tukeviksi, - eivätkä ne
'Ole edes tarpeen vaatimiakaan, kun huomioon ottaa, että tämän lain kokonainen 6:des lu'ku (§:t 68'--713), kos!keva ilmoitusvelvollisuutta ja va:litus·oikeutta, on va;ltuuskunnan
toiminnalle jo riittävät rajansa asettava.
Helsingissä toukokuun 25 p :nä 1917.
1

lv. Fr. Lantto.

Aleksis Salovaara.
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III.
.Samalla ku~n pääasiallisesta yhdyn siihen, mitä vaJStalauseessa I on valiokunnan enemmistön ehdotush vastaan
esitetty, luulen kuitenkin, ollen ·erimieltä vasta1auseeseen sisältyvästä lausunnosta, että on hyödytöntä erikoisesti perustella ajatustamme, mikäli se koskee kunnallisen äänioikeuden
ulottamista henkilöihin, jotka eivät ole v·erovelvoHisin. kunna'lle, , minun olevan 'kosketteleminen vähän lähemmin tätä
kysymystä,
Mieihlstäni ei vaalioikeus ole mikään luonnolEill!en oiikeus,
joka kuuluu j'Okaise1'le kan;salaiselJe s.ell'laisenaan, vaan siihen
sisältyy toimiva;lta, joka suoranais·ella llaHla ann•etaan henkilöillle, joii!la saattaa otaksua ol•evan riittäviä ed·ellytyksiä
käyttää sitä yhteiskunna\11 yhteiseiksi hyödyksi ja parhaaksi.
Jos kunnallinen äänioikeUJs ja vaaliik·el-poisuus IJmmlalrri·siin
luottamust-oimiin tehtä~siin riippumattbmaksi velvollisuu<1esta maksaa Imunalle veroa, tulisi varmaan monissa, kenties useimmissa kunnissa valitsijain enemmistönä Hlemaan
verovelvottomia henkilöitä. On kuitenkin suuresti er•äiltävä,
koituisika kunnille hyödyksi, jos näille jäsenille annr~ttaisiin
valtava va~ku'tusvalta kunnrunedustusla.itdkisen 'kokoonpanoon
ja osaksi vilili1lisesti, osaksi vfulirttömäsltikin itse kun!lialilishalliDJtoon. Joskaan' ·ei i~mrun muuta saa otaksua, ·että mainitut 'kunrtain jäsen.et koettai'Siva~- tieltois·esti hankkia itselJeen
kohtuuttomia etuja vef'oamaksavain kustannuksella, soottanee yhtä kaikki varmas:ti väittää, •etteivät he äämioikeuttaan
käyttäessään tahi valtuusmiehiksi ja kuntain lautakuntain
jäseniksi valittuina hoitaessaan kunnallisia asioita toimisi
saman edesvastuuntunteen elähdyttäminä kuin verov·e'lvol.liset kansalaiset, j.otka ova:t ti'e'toisia siitä, että kunnan tahmden 'kehno hoito tuEsi kohta31maan suora;s'taan heitä itseään.
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Sen ehdotuksen tue~si, •että verovelvotilomille henkilöiHe
myönnettäisiin kunnallinen äänioi~eus, on valiokunnan
euemmis:tö esittänyt, •että kunita·in omaisuutta ja varoja ei
saada kokoon ainoas•taan tuloveron, vaan myö.skin tuloatuottavain laitosten ja oikeuksien avullla. MaaJaiskunn:iJ.'la ei
y1ee'Disä kuitenkaan li•ene :käytettävissään muita mainittavia_
puheenalaista laatua olevia tuloja kuin valt]on apurahat,
jotka kai useimmiten on myönnetty sillä ehdoilla, että kuntain verovelvollli,set jäs,enet ottavat osaa niiden tarpeiden aiheuttamiin menoih~n, joi•hin apurahat on tarko~'tettu käyite'trtäväksi. Kaupunben tul.oatuottavat laitolkset ja oikeudet ovat
taas tavalllisest.i sitä 1aatua, että niistä koituvat tulot jäisivät tykkänään saama•tta, •ellei olisi verovelvolhsten luokkaan
kuuluvia henkilöitä ja liikeyrityksiä, jot!ka .toimin•na11aan tekevät näiden tulolähteiden tuloks·et mahdolli·siksi, m:unkä
ohessa pitää muistaa, että kuntain jonkinarvoiset tuloatuottavat laitokset ja yritykset on saatu toimeen lainavaroilla,
joiden suorituksesta ainoastaan veroamaksavat jäsenet ovat
vastuussa, ja vain joissakin harvinaisissa poikkeustapauksis,sa lahjoitetuilla varoilla. Mainittu seikka, johon valiokunnan enemmistö vetoaa, ei niinmuodoin ole omiaan riittävässä määrässä tukemaan ehdotusta äänioikeuden myöntämisestä niille, jotka eivät ole velvolliset mak:samruan kunnalle
veroa. Tämän yhteydessä huomautettakoon kuitenkin, että
tätä lausetta ei tieten'kään ole sovellettava verovelvollisen
miehen vaimoon.

Kua krmnanedustuslai•toksen pää!lJSiallisena .tehtävänä on
päättää kunnan taloudelilisislta asioista, emJsi sijassa kunnan
ta:rpeisiin verovelvolEsten suoritettavi:sta maksuista, mutta
kansaoodllskunnan tehtävät kohdistuvat pääasialil,is-esti itsekutakin kansalai·sta koslk•eviin valtiol'li,sta tai lainsäädännöllistä laatua oleviin kYJsymj;ksiin, niin ei myöskään voiJtane
k·a:tsoa asian J.uontoon kuulluvalli:Jsi, että valtio1lis•en ja 'kunnaJLlisen ään]oikeud•en •tullee ehdottomasti kuulua yhteen. J O:ka
tapauksessa näyttää minusta ehdotus kunnamsen äälllioikeu-
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den u:loiltamisesta valtiolli<s'ta äänioikeutta Iaaj,emmal[e olevan oilooutusta vailla, joten .d}en pitänyt asi81nmu!kai!sena
alempana esittää kunnalllisäänioikeutta ja vaalikeLpoisuutta
koskevan ehdotuksen, joka, ikärajaa ja verovelvolHsuutta
lukuunottrumatta, pääasiall:U&eSiti lii,t·tyy valtiopäiväl.iärjesity~
sen vastaaviin määräyksiin eikä siis tässä vastalausees'l·a
kaivanne yksityiskohtaista perusrt,elua.
Eduskuntaesityksen mukaoo olisivart sekä kaupunki- että
marulaiskuntain valtuutetut oikeutetut saamaan pal'kkiota jokaiselta kokoukselta, jossa ovat olleet läsnä; ja ·on valiokunnan enemmistök1n hyväksynyt tämän ehdotqksen. Mikäli
kyseessä ovat maalaiskunnat monasti verrattain pitkine
matkoineen, saattaa tuohon määräykseen olla jonkun verran
syytä, enkä minäkääJn halua asettua vastustamaan ehdotusta
siinä kohdin, varsinkin kun käytäntö useissa maalaiskunnissa lienee jo kehittynyt viitattuun suuntaan. Sitävastoin
en puolestwni saata yhtyä ehdotukseen mikäli se koskee kaupunkikuntia. Niihin nähden sisältyy tähän vaatimukseen
uutuus, joka näyttää osoitta.van itsekäsrtä haJuttomuutta
huolehtia korvauksetta, ajan ja kyvyn mukaan, yhteiskunnallisista luottamustehtävistä silloinkin kuin se, kuten juuri
1
kaupungeissa, voi tal oudellisitta uhrauksitta käydä päinsä,
ja jota uutuutta senvuoksi on pidettävä vähemmän miellyttävänä. Missään tapauksessa ei eduskuntaesitys todista hyvää ehdotuksentekijäin harrastuksesta yleisten as,iain hoitoa
kohtaan, milloin siihen ei liity rahallinen korvaus.

Valiokunnan ehdotuksessa laiksi kansanäänestyksestä
säädetään, että kysymys valtuutettujen tekemän päätoksen
kumoamisesta on l,ykättävä kansanäänestyk,sellä ratkaistavaksi, jos vähintääJn viidestoista osa kunnan kaikista äänioikeutetuista jäsenistä määräajan kuluessa sitä valtuuston
puheenjohtajalta vaatii. EduskuntfVesityksentekijät •ehdottavat sitävastoin tämän luvun kymmenenneksi osaksi; ja
koska viimeksimainittua lukua ei voitane pitää liian suurena, vaan pikemmin päinvastoin, jos mieli estää vallattomuudesta tai muuten suotta syyttä toimeenpantuja kansan-
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äänestYksiä, katsoen puolestani, että eduskuntaesityksen tekijäin ehdotusta on täs:Sä kohdin pidettä>vä valiokunnan es,ittämää muutosta. parempana.
Sen nojalla, mitä edellä on esitetty, rohkenen ehdo:btaa,

että Eduskunta hyväksyisi kunnallisZakien
ehdotusten allamainitut pykälät näin kuuluvina:

A. Maalaiskuntain kunnallislaki.

9 §.
Oikeus valita kunnanvaltuutettuja ja tiEntarkastajia sekä
ottaa osaa y~eisoon kansanäänestykseen on jokaisella maalaiskunnrun jäseneWi, selkä miehellä että na.iseHa, jolla on Su!Omen
kansalaisoikeus ja. joka ennen vaalivuoden alkua on täyttänyt
yksikolmatta vuotta ja joka vimneksi toimiifietu'ssa henkikirjoitukisessa on munnassa hengiUekirjo~tettu ja on velvollinen
maksamaan kunnallista tulovema. Sama oikeus on vaalikelpoisen ·miehen vaimolla, joka on päässyt mainittuun ikään.
Vaalioikeutta vailla on kuitenkin:
1) se, joka on holhouksen alaisena;
2) se, joka on jättänyt maksam,aMa hänen ·maksettavakseen pan;n;un lähinnäedellilsen vuoden kunnallisen tuloveron
tai mieskoht.aisert- maksun;
3) se, joka on luovuttanut omaiswutensa vdkojainsa tyydyttämisek~'i, kunnes hän on pesänWansa vaZallaan vahvistanut;
4) se, joka irtolaisuudesta on tuomiJttu yleiseen. työhön,
aina kolmanntn vuoden loppuun siitä, kuin hän työlaitoksesta päiisi;
5) se, joka lainvoimaisen tuomion nojalla on kansalaisluottam~tsta vnilla taikka on kelvoton maxm palvelukseen tahi
toisen asiaa ajamaan; sekä
'
6) se, joka on todistettu syypääksi siihen, että hän kunnalli.rissa vaaleissa on ostanut tai myynyt ääniä tahi sitä yrit-
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tänyt tahi äänestänyt useammassa kuin yhdessä paikassa
taikka väkivallalla tai uhkauksella häirinnyt vaalivapautta,
aina kuudennen kalenterivuoden loppuun siitä lukien, kuin
lopullinen tuomio asiasta annettiin.
Niiden Venäjän vrultakunna:n a1amai•sten, jotka eivät oie
Suomen kansaJlai.sia, ku•nnallis•ten ·oikeuksien suhteen noudatetaan, mitä siitä m·ittäi•n sääd•etään.

10 §.
Vaaliktelpoinen kunnan:va!lt.uwtetuksi: on jokainen, jGka on
oikeutettu :valrtuutettuja :vrulitsemaan.
(Poist.)
M~tä vaa1ikel1Joisuu:desta kunnanvaltuutetun toimeen on
sanGttu, olkoon :voimas•sa myös muihin kunnalliisiin luottamustoimiin nähden, joista ei ole erittäin! säädetty.
\

B; Kaupunkien kunnallislaki.
10 §.
Oikeus kaupungissa valita :val.tuutettuja ja t:i'linrt:a1ikastajia sekä ottaa nsaa raastuvankokoukseen ja kansanääneSitykseen on jokaisema ka;upunkikunnan jäsenelllä, sekä miehellä.
että naisella, jolla on Suomen kansalaisoikeus ja. joka ennen
vaalivuoden alkua Gn täyttänyt yksikolmatta vuotta sekä on
:viimeksi toimitetussa henkikirjGituksess.a kaupungissa hengiHe 'kirjoitettu ja velvollinen maksamaan kunnallista tuloveroa. Sama oikeus on vaalioikeutetun miehen vaimolla,
joka on päässyt mainvttuun ikään.
Vaalioikeutta vailla on kuitenkin:
1} se, joka on holh(}uksen alaise'Yta;
2) se, joka on jättänyt maksamatta hänen maksettavakseen pannun lähinnä edellisen vuoden kunnallisen tuloveron
tai mieskohtaisen maksun;
3) se, joka on luovuttanut omaisuutensa velkojairi!Sa tyydyttämiseksi, kunnes hän on pesäntila:nsa valallaan vahvistanut;
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4-) se, joka irtolaisuudesta on tuomittu yleiseen työhön,
aina kolmannen vuoden loppuun siitä, kuin hän työlaitoksesta pääsi;
5) se, joka lainvoimaisen tuomion nojalla on kansalaisluottamusta vailla taikka on kelvoton maan palvelukseen
"tahi toisen asiaa ajamf,Wn; sekä
6) se, joka on todistettu syypääksi siihen, että hän kunnallisissa vaaleissa on ostanut tai myynyt ääniä tahi sitä
yrittänyt tahi äänestänyt useammassa kuin yhdessä· paikassa
taikka !väkivallalla tai uhkauksella häirinnyt vaalivapautta,
aina kuudennen kalenterivuoden loppuun siitä, kuin lopullinen tuomio as-iasta annettiin.
Niiden Venäjän valtakunnan alamaisten, jotka eivät ole
Suomen kansalaisia, kunnallisten oikeuksien suhteen noudatetaan, mitä siitä erittäin säädetään.

11 §.
Vaal,1ke lpo1nen kaupungim.va]tuutetuks~ sekä muihin kunnallisiin luo<ttamusrtoimii'n on jokainen kaupungissa asuva
henkilö, joka Olli orlmutettu valtuutettuja vaJitsemaan.
(Poist.)
Näihin toimiin älköön kuitenkaan vahttaiko kuvernööriä,
lääninsihteeriä, ilääminikamreeria, varalääninsihteeriä, varalääninkamreeria, mais~~raa!tin jäs,entä, maiJstraa~ti'n ja poliisikamarin virka- ja pa:lv,eliUsmiestä, yleistä syyttäjää, kaupungin rahatoimiilaitoksen tai muuta sel:laista virka- tai palvelusmies,tä, j'oka on toimestansa tblintekovelvoHinen.
1

Lopuksi pyydän kunnioittavasti ehdottaa,

että Eduskunta hy lkäisi kaupunkien kunnallislain ehdotuksen 13 §:n säännöksen, 'sekä esittää,
että kansanäänestyksestä laaditun lakiehdotltksen 1 §:n 1 kohta tulisi kutd~~maan:
l

Jos väJhintään kymmenes osa klunnan kaibsta ääniva'lrtaisista jäsenistä kolmell!ky.mmenen päivän kuluessa siitä, kuin
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valtuuston :päätös on jullkiluettu, valtuuston :puheerujohtajalle
osoitetulla 'kirjallisella esitykse1lä vaatii sen kumoamista,
on :päätöksen rk'll<moaminen ltai voimasrsa pysyttäminen alistettava kansanäänestY!ksellä ra:t!kaista valksi.
Helsingissä toukokutun 25 p :nä 1917.

William lsaksson.

1

Helsingissä, Suomen Senaatin kirj,apainossa, 1917.
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Suuren valiokunnan mietintö
N:o 17 kunnallisen lainsäädännön uudistamista
tarkoittavan eduskuntaesityben johdosta.
Eduskunta on Valtiopäiväjärjes·tyksen 57 §:ssä määrättyä käsittelyä varten Suureen valiokuntaan lähettänyt Kunnallisvaliokunna.n mietinnön N:o 1, joka sisältää ehdotuksen kunnallisen lainsäädännön uudistamiseksi.
Suuri valiokunta on pääasiassa yhtynyt kanna•ttamaan
Kunnallisvaliokunnan ehdotuksia, pitäen tärkeänä, että maan
kunnallinen lainsäädäntö ehdotettuun tapaan uudistetaan.
Tarkastaessaan Kunna1lisvaliokunnan Eihdotuksia asiassa,
:m Suuri valiOkunta niihin kuitenkin tehnyt useita muutoksia s·ekä asia!Hsessa että varsinkin muodollisessa suhteessa.
Tärkeimpiä näistä muutoksista pyytää Suuri valiokunta
saada tässä jälempänä lyhyesti perustella.

A. }laalaiskuntain kunnallislaki.
Kun Suuri valiokunta yhtä vähän kuin Kunna.llisvalio3 §.
kuntakaan on voinut välttää .sitä, että olevien olojen vuoksi
kunnan alue on määriteltävä kirkolliseen seurakuntajakoon
perustuen, on epäiselvyyden välttämiselksi 3 § :n alkuun tehty
voimassaolevan lain mukainen lisäys, että maala.iskunnan jä. sen .on jokainen pykälässä tarkemmin määritelty, siihen katsoma•tta mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan hän kuuluu.
La_pin kihlakuntaan kuuluvat kunnat ovat KunnailiiSva- 6 ja 7 U
liokunnan ehdotuksen mukaan asetetut sellaiseen poikkeusasemaan, että niissä saadaan kunnanvaltuutetut ja tilintarkastajat eräin ehdoin valita enemmistövaaleHla. Maamme
pohjoisosissa on eräitä muitakin kuntia, joissa olot ovat pää-
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asiallisesti samallaiset kuin Lapin kihlakunnassa. Nämä
kunnat ovat Kuolajärvi, Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski
ja Suomussalmi. Väestön tiheys näissä kunnissa on viimeisen saatavissa oHeen väestötilruston mukaan 0,4-1,3 henkilöä neliökilometriä kohti, kun va<staava tiheys Lapin kihlakunnassa on 0,1-0,5 henkilöä. .Sitäpaitsi näissä kunnissa,
samoinlkuin Lapin IJdhlakunnassa, asutus on ha:jalli,sta ja kulkun-euvot puutt~llisia. Suuri valiokunta on asettunut sille
kannalle, että Lapin kihlakuntaan kuuluvien kuntien ohella
my,öskin nämä kunnat ova,t eräässä su~teessa poikkeusasemaan a,etettavat, mutta ei kuitenkaan siinä suhteessa, että
sielläkin ei olisi kunnallisissa vaal,eissa suht-eellisU:!, vaalitapaa käytettävä. Sen sijaan on Suuri valiokunta hyväksynyt
la:kiehdotlik!seen säännöksen siitä, että puheenaolevissa kunnissa kansanäiinestykseHä voidaan määrätä suhteellisesti
pien-empi määrä kunnanvaltuutettuja asretettavaksi kuin
muussa osassa maata, kun valtuutettujen määrä vaan ei tule
olemaa.n pienempi kuin kaksitoista.
7 § :n 1 momenttiin on Suuri valiokunta lisännyt määräyksen tilintarkrustajain ja varatilintarka~stajain lukumäärästä. On katsottu tärkeäksi, että kunnan tilintarkastajatkin valitaan suhtee'llisiHa vaaleina, koska se on omiaan lisäämään luottamusta tilintarkastuksen tehoisuuteen. Lisäämättä tilintarkastajain lukumäärää kovin suur,eksi voidaan
vaali järjestää 'suhteellisiHa vaaLeiHa tapahtuvaksi, jos tilintarkastajia ja heidän varami1ehiään asetetaan neljä ja määrätään, että heistä puolet vuosittain eroaa, jolloin vuosittain
aina on valittavana kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Jatkuvaa yhtenäisyyttä tilintarkastustoiminnassa <>n mahdoLlisuus ylläpitää valitsemalla eroamisvuoross!). oleva;t uud,elleen, mikäli siihen muuten mahdollisuutta
ja aihetta on.
Taatakseen yhtenäisyyden ja asioihin pierelhtymisen kunna:1listen asiain hoidossa on Suuri valiolkunta as,ettunut ehdottamaan, että kunnanvaltuutettujen toimikausi määrättäisiin kolmivuotiseksi, samaan tapaan kuin se tahänkin asti on
ollut. Valtuutetuista er>oaa vuos~ttain kolmannes siinä jär-
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jestylrsessä kuin kunnallinen vaa!Haki määrää. Tämän. mukaisesti on lakj)ehdotukisen 6 § :ssä mainitut valtuutettujen
määrät muutettu kaikki kolmella jadllisiksi.
~Suuri valiolkunta ei o.le myöskään pitänyt asiain käsittelylle valtuustossa koituvan eduksi, ,että valtuuston jäsenen
paikan. tilapäisesti voisi täyttää varajäsen. Hyväksyen Kunnallisvaliokunnan ehdotu:IDsen, että valtuutetuiUe valitaan
varajäsenet, on Suuri valiokunta senvuo!ksi !liäättänyt muodostaa lakiehdotukset niin, että rvarajäsen voi astua varsinaisen jäsenen tilalle vain siinä tapauksessa, että varsinainen
jäsen kokonaan jOutuu poistumaan valtuustosta. Asia ta k()skevat säännökset on siirretty kunnaHiseen vaalilakiin.
1Suuri valiokunta on ~afkiehdotubE!en ottanut säännöksoo g ja 10 §.
siitä, että vaalioikeutta vailla ovat valiokunnan ehdotuksessa
tarkemmin määrätyt kunnan jäJs,enet. Tämä säännös on tehnyt tarpeettomaksi eräält vaalikelpoisuutta kos'kevat rajoitukset, mitkä sisältyrvät Kunna:llisvaliokunnan ehdottamaan
10 § :ään, mikä muutenkin on voitu kirjoittaa Jyhyemmäksi.
- Määräykset, jotka ikoskevart; oirneutta ottaa osaa kansanäänestykseen, on siirretty tätä kos:Wevien määräysten yhteyteen.
Pykälää on tahdottu selventää siten, että valtuutetut saa12 §.
vat korvauksen kokoukse'lta eikä päivältä. Samalla on' ehdotettu valtuustolle valta harkita, onko valtuutetuille maksettava korvausta m&t!kakuluista.
13 §.
Lakiehdotuksen 4 7 § :ssä, rnirrkä Suuri vruliokunta on hyväksynyt, muuatta muodollista muuilosta lu!kuunvttamatta,
Kunnallisvaliokunnan ehd'Ottamassa (46 § Kunna~'lisvalio
kunnan ehdotU:kisessa,) muodossa, on periaaJt:t~ena se, että
sama 'henkilö ei saa olla valtuuston puheenjohtajana tai varapuheenj,dhtajana ja kuulua kunnahlis1lautakuniaan. Tämän periaatteen mukaisesti on Suuri .valiokunta 13 §:ään hyväksynyt lisäyksen, jonka mukaan valtuuston puheenjohtajan ja vara.puheenjohtajan on lefbttava täsrt;ä toimestaan, jos
hänet valitaan kunna1llislautakuntaan; valtuuston jäsenenä
hän siitä huolimatta PY'SYY, mi'käli muuta syytä eroon e1
ilmen·e.
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Suuri validkunta on pykälään lisännyt määräy/kSiell, jonka
mukaan valtuustDil päätöksen tek()lon vaaditaan määräenemmistö, kun ,on kysymys sellaisen kiinteis.tön tahi oikeuden
myymisestä, paruttaamis:esta twhi vaihtamisesta, joka lahjan,
testamentin tahi muun laillis'en saannon kautta on tullut
kunnan omaksi.
17 §.
Tässä pykäläissä tarkoitettuj'en järjestys- y. m. sääntöjen
antaminen on oik-eastaan lainsäadärutövallan .käyttämistä,
juka on uskottu kunna!J:le. Kun tämä •oikieus sisältää rångaistu:suhan säätämi!stä ja kohdistuu myöskin uE!mkuntalaisiin,
jotka tul,e>vat kunnan alueelle, on katsottu ,orevan paikallaan,
että tallaisia asioita koskeva't kunnan päätö•kset alistetaan
kuvernöörin· vahvistettaviksi, varsinkin kun täten säännöksiin eri kunnissa epäilemättä tul-ee enemmän yhtenäisyyttä.
22 §.
Kun erityisen valiokunnan asettaminen. valmistamaan
asioita on dsoittautunut hyödylliseksi, on lakiin tahdottu
ottaa viittaus valmisteluvaliokunnan as·ettamis:esta.
30 § (29 §).
Kunnan as~oissa on .sellaisia, joissa päätökset on viitpymättä .pantava täytäntöön. Kunnalli!svalio'kunta .o'li ehdottanut lakiin säännöstä, että tälllaisis'Sa a'sioissa päätös voidaan hyväksyä kiireellisenä täytäntöön pantavaksi. Suuri
valiokunta on laki.ehdotuksen ,kansanäänestystä koskevaan
lukuun hyväksynyt nimenomaisen säännöksen siitä, että tällaisesta päätölksestä .ei saa ved'ota kansanäänestykseen. Vääririkäytösten välttämisieksi on 30 § :ään otettu määräys, että
;pääros voidaan julis'taa kiireellis•enä täytäntöönpantavaksi
vain jos .kolme neljänn'estä va:ltuustlon läsnäole>vista jäsenistä
kiireelliseksi julistamista kannattaa.
33 § (32 §).
Jos kuvernööril[ä olisi valta vaatia lausuntoa kuntain
edustajain kokoukselta mi'sltä asioista tahansa, voisi tämä
oikeus käydä kunnme rasittavaksi; pykälän kolmas kohta
•on Sienvuoksi ehd'o1Jettu tporstettava·kisi. Milkään ei tässä kohd·en estä kuV'ernööriä pyytämästä rrausuntoa kultakin kunnalil:a erikseen, jonka jälkeen kunnat, jos tah1Jovat, vo~vat
yhteisestikin pääittää asiasta.
37 § (36 §).
On sattunut tapaulksia, j'Olloin kuntain edustajain kokous
on läsnäolevi·en vähälukuisuuden tä'hden jäänyt pitämättä,
16
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kuin ,myösilrin, .että kro'koutkseen, j1oka on kutsuttu asian käsittelyn j,a~tkamista varten, ei enään O'}e saapunut päätös'Valtaista
maaraa edustajia. Pykälään on senrtähden ehdotettu lisättäväksi säännös, joka tarkoittaa täJl'laisten taTJausten estämistä.
·
Suuri vaHokunt'a on pitänyt tarpeeJl'lis•ena määrätä, että 38 § (37 §).
niissä a1si'oi1ssa, j-oissa kunnanvaltuuston IJäätöksten tekoon vaaditaan määräiell'emmistö, seltlainten myös on' vaadittava kuntain oedust.ajain lmkouksessa, koska ,määräenoemmistöivaatirmus
muuten voitaisiin tehdä tehottomatksi, pääli:tämällä asia yhteisesti eri lkunttain edus.tajain k:tokouktse~·sa.
En1simäinen momentti on tarpeletbomana poiS\tlettu, lroska 42 § (41 §).
asia voi järjestyä 15 § :n 2 :sen mom. ja 33 § :n säännösten
mukaan.
Kunnallislautakunnan pnlhoeentjohtajan, varapuheenjohta- 46 § (45 §).
jan Ja jä·senten toimikausi on yihd.enmukai•sesti sen kanssa,
mitä valltunst!on toi'mikaudlesrta on esitetty, ·ehd·otettu kolmeksi .vuodeksi.
1Suuri valioikunta on pääftänyt lakiehdotukseen ottaa H- 52 § (51 §) .
.säylksen, j.Qnka mukaan myöskin kunnal!lis·lauta'kunnan jäsenet saa'Vat toimestaan palkkiota sen mukaan kuin valtuusto
an päättänyt.
Toisegsa momentissa sääd·etyn sa:lion määrä on kaJtstottu 68 § (67 §).
liian al·haiseksi, jonlka vuoksi ·On .ehdotettu sten korottamista
kaksinkertaiselksi.
'
Suuri validknnta on asia ta käJsi1iellessään tullu't siihen (68-70 §§.)
käsitykseen, e'ttä mantt.taaliin ,pantua maa,ta ja laitoksia k'os'"
k:tevain a•sia.in käsitt~lyn säännösileleminen sil[e uudeUe pohjallie, j.QH.e val'i'Oikunnan ehd'Ottama maalaiskunltain kunnallislaki ra;kentuu, vaatii enemmän .aikaa .kuin kunnallisen lainsäädännön uudistamisen yhtleydessä .siihen nyt on lkäytettävana. Suuri varriokun'ta e'hd!o:t'taa .senvuoksi, että nyt käsiteltävänä olevasta Jalkiehdotuksesta. jätettäiBiin kok'onaan .pois
marnttaaliin pantua maata ja laitdk:Sia Jioiskeva:i'n asiain kär
sittelyä silännösteleiJnään pyrkiny:t luku. Sen sijaan ;piltää
Suuri valiokunta suotavana, että hal1ituls valmistuitaisi eduskunna:Jtlte ensi tilaslsa annettavtalksi esitylksen myöskin mai-
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nitltuj.en asiain kä'sitte!lyn uudistamisesta nykyo•loj,en vaatimusten mukaiseksi.
69 §.
Kun liilmnnema1ksujen vajlkutus ulottuu se'kä niihin, jotka
kunnassa kuluttavni liikennemaksujen alaisia twvaroita, ett~
niihinkin, j'Ot'ka kunnan ulkiapuoliella näitä tarvar'Oita, käy1:·tävä!t, ja liiiTrennemaksrut sii1s luonteeltaan ovat vä!lil1is'ten 'V'e. roj.en kailtaisia, eikä kuntien .pitäisi sooda vapaasti omaksi
hyvä!k:seen ver'otJta,a ulkolkuntalaisia kuinka rasi•ttavalla välillisellä vero'tubella tahan·sa, on Suuri vaEiokunta katsonut
tarpeellisleksi ehdottaa, e11tä liibnnemaksujen määrääJmilstä
ikoskeva päätös on, pääJstäk'sensä vtoimaan, Senaatin vahvisif€htava.
(72 §.)
Suuri valiokunta on ,py\kälän tarpeettomana p<ois'tanut.
76 ja 77 §§
Ka.nsanäänestys<tä lwsikevat perustavat 'säännökset on
(77 § 2 mom.). Suuri va.liolkunta yhdistänyt edlmis!'fusi luvuksi la!ki.ehdo<tu'kseen, ovtaen siihen myöskin KunnaH.is'va[io•kunnan kansanään,es'tykiseStä ehdottamalan la:kiin sisä!ltyneitä määräyk·Sla. Kansanäänes.f!y:ksen saamis.e!ksi ta!"p<eeHiiSen vaati'jain
h11kumäärän on Suuri va:liolkunif;a maaseutuun nähden alentanut, katslo:en mlaa•seudun hal.'Vemman· asutuksen fiekievän sen
vällfltäimäJtl!Om.äJksi.
Nii'tten a1sioi1iten joJ.k!koion, joista ei voida kansanäänestykseEffi v.edota, on Suuri validkunta dl!tanut myO.skin ne vaiJ.tuuston ,päätökset, j.otka 'lws'IDeva;t tilintekloa ja tilimlpäåJslf;öä
taikka tul'O- ja menoarvion vahvistamista, samoin kuin ne!kin
valllt+uuston päätakiset, jroilka S·e 30 §:ssä sääJdietyssä järjestyksessä on juliJstanu't lkiireelli:•sinä :täytän'töön:pantavibi; menoja tuloarvioon otelfta'Via yksityisiä eriä koskevat valtuuston
päiiltöbet vtoiiatsiin tä'stä hu'Oli!ma·tta alis'ta•a kansa.näänesrfJykseen.
La•invastai:s1esti taiilahtunut kansanäänestys v:o~daan SuuI'Ien va:liokunnan ehd,otukiseln mulman kuvernööriin vnlittamalqa saada kumotu1ksi.
!Säännöksiä sii~ä, mitä valituuston on tehtävä tai mitä S'e
voi tehdä, jos kansanäänestys <on valltuuston päätöokslen kumonnut, .ei .Suuri vaHdk:unta ole ka'tson,~ut voita:rvan lakiehdotukseen •aittaa.. V a1tuusio!n menelttelyn määräävä~ sill~in
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asian laatu ja oliosuhteet samaam. tapaan kuin nyilkin, millloi.n
va'ltuu·ston pää~ös valtion viralnoonaisen päiiltölksellä kumotaan.
Kunnallil'is.valiokunnaln la:kiehdotuilrsoon sisälltyneet 84 ja (84 ja 86 §§.)
86 §§ on ta:rpdomina p'o~silettu.
Suuri valiokunta on selVyyden vuoksi lakiehd•o'tukseen
87 §.
ot.tanut pylkälä!n, jossa tarlmmmin määrätään, .miten on menetelrtä.vä as:iloissa., joissa :v\oidaaJn veddta kansanäänestykseen,
mutta jotka myöskin ov.alt aliisiJeiJtaiVat valtion viranomaisen
vahlviste'ttaviksi.
.•
Laildtehdotuben loprpumääräylksiä on täydiennetty eräillä 88-89 §§
Su•uren valiokunnan tarpeellisilksi . havaitseroima lisämää- (88 §).
räylksiHä, samalla kuin määräykset on jaet'tu kahdeksi eri
pykäläksi.

B. Kaupunkien kunnallislaki.
Kunnallisvaliokunnan ehdotukseen kaupunkien kunnallislaiksi on Suuri valiokunta tehnyt ensinnäkin ne muutokset,
jotka ovat johtuneet niistä päätöksistä, mitä Suuri valiokunta
on tehnyt ma~:tlailffirun~!in kunnaJlEsllakia kä:site'llessään. 8ft-'
mall!la on ikarupunlki,en kunnru1lislakia täydtenne'tty eräilla
säänlllÖksil~ä, miiJkä ovat yhdenmukaisia maa~aisikuntain
kunnaHisllakiin hyväksyttyjen ,ka1Il1s'sa; seUaisiru mat kau'punkien kunnalliSilaildi!n .ehdlotetu't §§ 15, 212 (lioppumomen•tit),
'24 sekä 50-54. Tarple€!ttiomi.na on lakiehdotu!klsestia pois-'
ttettu Kunnal[iS'Va[itdkunn,an ehdiotulisoou s·isä.ltyneet §§ '18,
46 ja 47.
Muista tekemistään muutoksista pyytää Suuri valiokunta
saada lyhyesti mainita seuraavaa.
KunnaUisvaliokunnan ehdotuksessa ei ole kaupunkikunnan jäseniksi tahdottu lukea niitä, jotka kaupungissa omistavat talon, tontin tai maata. Elleivät nämä talon, tontin
tai maan omistajat muuten ole kaupunkikunnan jäseniä, eivät he voimaanjäävien verovelvollisuuden perusteiden mukaan myöskään olisi verovelvollisia kunnalle. Tällaista tulkintaa estääkseen on .Suuri valiokunta pykäi1ään lisännyt viimeisen kohdan.

3 §.
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Pykälää on selvennetty siten, että se sisält.ää sen, mitä
Kunnallisvaliokunnan ehdotubeen vuoden 1873 lain mukaan otettu pykälä nykyoloissa tosiasiallisesti sisältää.
8 ja 9 §§.
Tilintarkastajain lukumäärä kaupungeissa on ehdotettu
määrättä:väksi vähintään neljäksi, jotta· suhteellista vaalitapaa heitä valittaessa voitaisiin soveltaa ilman että tilintarkastajain toimikausi asetetaan kovin lyhyeksi. Jos tilintarkastajia on neljä, voidaan heidät valita kahdeksi vuodeksi, niin että vuosittain kaksi eroaa. Valtuuston asiaksi
on jätetty lähemmin päättää tilintarkastajain luvusta ja heidän eroamisjärjestyks·estänsä.
14 §.
Pykälään otettu 2 mom. on samantapainen kuin maalaiskuntain kunnallislakiin hyväksytty våstaava määräys, sovellutettuna kaupunkien olojen mukaiseksi. Viimeisen momentin mukaan on valtuuston asiana puheenjohtajan palkkion määrääminen.
17 § (16 §).
Suuri valliakunta on tähän pykälään ottanut lisämääräyksiä valtuuston määräaikaisista kokouksista. Nämä määräykset ovat välttämättömiä niiden säännösten täydennyksiksi,
jotka ehdotetaan voimaanjääviksi nykyisen asetuksen 5 :nnessä luvussa.
31 § (29 §).
Kunnallishallinnosta kaupungissa 8 päivänä joulukuuta
1873 annetun asetuksen 46 §:n mukaan on maistraatti kaupungin hallituksena. Kunnallisvaliokunt.a ei ole lakiehdotukseensa ottanut säännöstä tässä kohden. Tärkeätä on, että
kaupungilla on jokin keskittäväkin hallintOOlin. Tässä kohden voidaan ajatella kolmea eri tapaa, nimittäin 1) erikoisen
'kunnaUlisosastO'D mu1odosta.minlen maistraattii'n, jonlka; osaston' ,
jäsenet valittaisiin tähän tarpeellista kunnallispoliittista pätevyyttä silmällä pitäen, 2) rahatoimikamarin kehittäminen
kunnan ha_lEtsevaksi keskusvirastoksi ja 3) jonkunlaisen
kunnallisen keskuslautakunnan järjestäminen; jossa lautakunnassa tärkeimmät kunnalliset hallintoalat olisivat edustettuina. - Koska kuitenkaan ei ole ollut mahdollisuutta
ryhtyä perusteellisesti tätä laajakantoista kysymystä käsittelemään, ei Suuri valiokunta ole tässä kohden lt;ehnyt ehdotusta.
6 §.

Kunnallislait.
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Tähän on otettu säännös siitä, miten maistraatin pää- 45 § (43 §).
töksiin tämän lain alaan kuuluvissa asioissa saa muutosta
hakea.
48 §
Suuri valiokunta on .sitä mieltä, että se vähin äänioikeutettujen lukumäärä, mikä vaaditaan kansanäänestyksen (45 § 2 mom.).
aikaansaamiseksi, voidaan kaupungeissa yleensä asettaa
suhteellisesti suu:t~emmaksi kuin maaseudulla. Vain suuremmat kaupungit, koska: niissä muitten syitten vuoksi kovin
suurien nimikirjoitusjoukkojen kerääminen on hankalaa, voidaan puheenaolevassa suhteessa asettaa maaseudun veroisiksi.
Suuren valiokunnan asiassa tek·emä ehdotus on sellainen, että
tehtyjen laskelmien mukaan yhdeksässä maan suurimmista
kaupungeista vaadittaisi kirjelmän aHekirjoittajiksi viisisataa tai enemmän äänioikeutettuja.

C. Laki kansanäänestyksestä.
1Suuren valiokunnan mielestä on lakiin kansanäänestyk1 §.
sestä otettava ainoastaan kansanäänestyksessä noudatettavaa
menettelytapaa koskevia määräyksiä. Kunnallisvaliokunnan
ehdotuksesta dii sentii,hden ne kohdat, nimittäin 1 :§ ja 11 §,
jotka sisältävät peruatavia määräyksiä, poistettu ja siirretty
kunnallislakeihin.
2 §.
•Tähän pykälään on otettu säännökset kansanäänestyksen
eclellä käyvistä valmistelevista toimenpiteistä. Pykälässä
mainittu aika on määrätty niin pitkäksi kuin kahdeksi kuukaudeksi siitä syystä, että kunnalHslakien mukaan kunnanvaltuuston päätöksestä on kolmenkymmenen päivän valitusaika ja kuulutus, jolla kuntalaiset kutsutaan äänestykseen,
on julkaistava vähintään neljätoista päivää ennen äänestystä.
Kunnallisvaliokunnan ehdotuksesta puuttuu nimenomai- 4 § (3 §).
nen säännös siitä, kutka ovat oikeutetut ottamaan osaa kansanäänestykseen. Suuri valiokunta on sentähden täydentänyt ehdotusta tässä kohden.
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Kun Kunnallisvaliokunnan ehdotuksessa sanotaan, että
äänestys on toimitettava lain määräämänä vapaapäivänä,
mutta mitään erikoista vapaapäivää •ei ole ilaissa säädettynä,
on 'Suuri valiokunta poistanut säännöksen vaalin toimittamisesta vapaapäivänä ja ehdottanut, että työnantajan tai
hänen sijaisensa tulee rangaistusseuraamuksen uhalla järjestää työnsä niin, etteivät hänen palveluksessaan olevat
henkilöt tul•e estetyiksi käyttämästä äänioikeuttaan.
5§
Mitä äänestystapaan tulee, on Suuri valiokunta katsonut
(2 § 1 mom.). tarpeettomaksi, että äänestäjä sulkee äänestyslipun kuoreen.
Samalla on Suuri valiokunta pitänyt käytännölEsempänä,
että äänestyslippuja on kahta lajia, nimittäin semmoisia,
joihin ·on ·painettu sa1na ,·jiaa", ja ·selmmoisia, joihin on ·painettu
sana ,ei". Vaalisalaisuus voidaan tämänkin äänestystavan
käytännössä ollessa säilyttää.
11 § (10 §).
Tähän pykälään on iSuuri valiokunta ottanut muutamia
täydentäviä säännöksiä. On katsottu yhdenmukaisuuden
vaativan, että: asioissa, joissa valtuuston päätökseen vaaditaan määräenemmistö, sellainen myöskin on kansanäänestyksessä vaadittava.

D. Kunnallinen vaalilaki.
1 §.

Tässä ehdotettu aikamäärä on siirl'etty yksi päivä eteenpäin, koska saattaisi tapahtua,· että eduskunnan hajoittamisen vuoksi eduskuntavaalit voisivat, milloin joulukuun 1 tai
2 päivä ovat pyhäpäiviä, sattua joulukuun 3 päiväksi.
3 §.
Kun Suuri valiokunta on kunnallislakeihin ehdottanut
s·en muutoksen, että eräät kunnalliset toimihenkilöt valitaan
lmlmeksi vuodeksi, on tässäkin pykälässä mainittu aikamäärä muutettu.
(4, 29 ja
Sen johdlos:ta, että Suuri vaE:akunta on maallaisik.untain
44 §§.)
kunnallislakiehdotuksen 7 § :stä poistanut. 21 momentin, jonka
mukaan Lapin kihlakuntaan kuuluvat 'kunnat olisivat eräin
ehdoin saaneet käyttää enemmistövaaleja, ovat kunnallisvaliokunnan mietintöön sisältyneen vaalilain 4, 29 ja 44 §§
tarpeettomina poistetut.

Kunnallislait.
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Kunnallisvaliokunta on ehdottanut, että vaaliluettelo olisi
tehtävä syyskuun kuluessa. Koska kuitenkin vaaliluettelon
johdosta voidaan tehdä vaatimuksia sen oikaisemisesta ja
vaalilautakunnan tässä kohden antamasta päätöksestä saadaan valittaa aina Senaattiin saakka, niin voisi tapahtua,
että ylin oikeusaste ei ennättäisi ratkaista asiaa ennen kuin
se päivä, jona valtuutetut valitaan, on käsissä. Suuri valiokunta on sentähden katsonut tarpeelliseksi siirtää näissä pykälissä mainitut aikamäärät yksi kuukausi aikaisemmiksi.
Turvatakseen pykälässä mainittua oikeutta tilaisuuden
saamiseen käyttää äänioikeutta, on Suuri valiokunta lisännyt
pykälään rangaistusseuraamuksen uhkan.
Suuri valiokunta on poistanut maalaislnmtain kunnallislakiehdotuksen 8 § :stä sen 4 momentin sekä kaupunkien kunnallislakiehdotuksesta 9 § :n 3 momentin ja ottanut vastaavat määräykset vaalilain 4:3 § :ään.
S.en j'Oihd~osta, et'tä SuU'ri va1iokumta ,on ehdottanut kunnanvaltuutetut valittaviksi kolmeksi vuodeksi, on pykälän
kolmanteen momenttiin tehty tästä aiheutuva muutos.

4-6 §§
(5-7 §§).

15 § (16 §).

43 § (46 §).

1

Sen nojalla, mitä edellä on esitetty, saa Suuri valiokunta
kunnioittaen ehdottaa,

että Ednskunta hyväksyisi Edusknnnan myötävaikutuksella määrättävällä tavalla vahl}istettavaksi ja voi'm(Jj(J,n S<aatettavaksi seuraavat lakiehdotukset:

49 § (52 §).
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Maalaiskuntain kunnallislaki.
1 LUKU.
Yleisiä säännöksiä.

1 §.
(Poist.) Kukin maaseurakunta, jolla on oma alue, on itsekseen eri kunta.
Ku'llnan jäsenten tulee tämän lain mukaan ja lain muuten määräämissä rajoissa hoitaa kunnan yhteiset talous- ja
järjestysasiat, mikäli ne voimassa olevien lakien tai asetusten mukaan eivät ole julkisen viranomaisen käsiteltäviä.

2 §.
Jos kahdella tai useammalla maalaiskunnalla on yhteinen
kunnallishallinto, pysyköön se edelleenkin sinänsä niin kauvan kuin kunnat siirtä sopivat. Jos joku n:ii'stä tahtoo erota,
meneteltäköön niinkuin 82 § :ssä siitä sanotaan.
Jos useampia samaan kihlakuntaan kuuluvia maalaiskuntia haluaa yhtyä yhteiseen kunnallishallintoon, olkoon
se luvallista, jos kunnanjäsenten enemmistö kussakin kunnassa erikseen sitä kansanäänestyksessä puoltaa.
(Poist.) Kuntain (poist.) yhtymisestä on kunkin kunnanvaltuuston puheenjohtajan läänin kuvernöörille {poist.)
kirjallisesti ilmoitettava {poist.) kolmenkymmenen päivän
kuluessa siitä lukien kuin hän sai tiedon kansanäänestyksen
tuloksesta.
Yhteiseen kunnallishallintoon yhtyneiden kuntain valtuutetut kutsuu ensimäiseen yhteiseen kokoukseen {poist.)
ja kokouspaikan määrää sen kunnan valtuuston puheenjohtaja, jonka puolelta yhtymiskysymys on pantu a.Ikuun.

13
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Maalais- ja kaupunkikuntaa älköön yhdistettäkö yhteiseen kunnallishallintoon. Milloin kuitenkin yhteinen toiminta näiden kesken jossakin asiassa katsotaan olevan aikaansaatava, olkoon kunnilla valta yhteisessä edustajakokouksessa siitä päättää.
(Poist.) Maalaiskunnan jakamisesta poikkeustapauksissa erityisiä tarkoituksia varten kunnan yhteisestä hallinnosta suhteessa tai toisessa riippumattomiin piireihin säädetään muualla.
3 §.
M.aa·laiskunnan jäsen on, siihen. katsomatta mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan hän kuuluu, jokainen:
joHa kunnassa on tahi tulee olla asunto ja kotipaikka;
joka siellä omisba tai viljelee maata tahi hallitsee muuta
kiinteätä omaisuutta; taikka
joka siellä harjoittaa elinkeinoa, liikettä tahi ammattia.

4 §.

,

Maalaiskunta käyttää 'Päättämisvfultaansa kunnanvaltuuston, kansanäänestyksen ja kuntain edustajain kokouksen
kautta.
Toimeenpano ja hallinto kuuluu kunnallisla.utakunnalle
ja muille sitä varten valituille lautakunnille, hallintokunnille
tathi henkilöille, sen mukaan kuin tässä lais,sa tahi muualla
( poist.} säädetään.

5 §.
Maalaiskunnan yhteistäJ omaisuutta, olkoonpa se tuloa
kiinteästä omaisuud·esta, liikkuvaa 'Pääomaa tahi jokin tuloa
tuottava oikeus, samoinkuin valtion kunnalle myöntämiä varoja, on (poist.) pidettävä varoina, joilla kunnan yhteisiä menoja suoritetaan, ja hoidetattava niinkuin tässä jälempänä
sanotaan, ellei jonkin tapauksen varalta ole toisin säädetty.
Niitä menoja varten, joihin varoja edellä mainittuJen
Hsäk.si tarvitaan kunna;n yhteiseksi hyödyksi tahi sen oeri-

/
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tyisiin tarpeisiin, määrätkö,ön kunta veroja suoritettavaksi
voimassao'levien tai vastedes sääd,ettävien perusteiden mukaan.

2 LUKU.
Kunnanvaltuusto (poist.).

6 §.
Kunnanvaltuutettuja valitaan maalaiskunnassa, jonka
väkiluku henkikirjan mukaan on:
1,000 tahi vähemmän,
1,000, vaan ·ei yli 2,000,
2,000,
4,000,
4,000, " " " 6,000,
6,000, " " " 8,000,
8,000, " " " 10,000,
10,000, " " " 15,000,
15,000, " " " 20,000,
"
20,000, " "
0

enemmän kuin

"

"

"
"

"

"

"
"

"

"
"
"
"
"

••••••••

0

••

0

•••

•••••••

0

•••

..........
••••

0

••

0

0

0

..........
..........

0

0

0

•

0.

0

•

•••••••

0

••••••

0.

0

••••••

•••

0

••••••

12

15
18

21
24

27
30
36
42

{Poist.) Valtuutettujen varajäseniä valitaan niin monta
kuin kunnallisessa vaalilaissa säädetään.
Lapin kihlalwnnassa sekä Kuolajärven kunnassa Kemin
kik,lakuntaa, K UtMamon, Pudasjärven ja Taivalkosken kunnissa Oulun kihlakuntaa ja Suomussalmen kunnassa Kajaanin kihlakuntaa saatakoon kuitenkin kansanäänestyksellä
määrätä pienempikin määrä valtutttettuja ·asetettavaksi, ei
kuitenkaan vähemmän kuin kaksitoista.

7 §.
Kunnanvaltuutetut sekä neljä tilintm·kastajaa ja neljii
vamtilintarkastajaa, joiden vaali toimitetaan valtuutettujen
vaalin yhteydessä, valitaan välittömillä ja suhteellisilla vaaleilla.
(Poist.}.

Kunnallislait.
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Vaaleissa on kaikilla vaalioikeutetuilla yhtäläinen äänioikeus .
.Älköön vaalioikeutta valtu'U!tetun kautta käytettäkö.
Vaaleista ja niiden toimittamisesta säädetään tarkemmin
kunnallisessa vaalilaissa.

8 §.
Kunnanvaltuutetut ja varajäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi. V alituista eroaa vuosittain kolmannes siinä järj€styksessä kuin kunnallisessa 'Vaalilaissa on säädetty.
(Poist.)
Tilintarkastajat valitaan kahdeksi vuodeksi. kerrallaan.
V alituista er.oaa vuosittain kaksi, ensimäisenä vuonna ne,
jotka ovat tulle,et vähimmillä äänillä valituiksi, sitten
vuoroonsa, samoin varatilintarkastajista.

9 §.
Oikeus valita ( poist.) valtuutettuja ja tilintarkastajia
(poist.) on jokaisella maalaiskunnan jäsenellä, sekä miehellä
että naisella, jolla on 8uomen kansalaisoikeus ja joka
ennen vaalivuoden ·alkua on täyttänyt kaksikymmentä :vuotta
ja joka viimeksi toimitetussa henkikirjoituksessa on kunnassa
hengillekirjoitettu.
Vaalioikeutta vailla on kuitenkin:
1) se, joka lain voiman voittaneen oikeuden päätöksen
mukaan on holho.uksen alaisena;
2) se, joka lainvoimaisen tuomion nojalla on kansalaisluottamusta vailla taikka on kelvoton maan palvelukseen tai
toisen asiaa ajamaan; ja
3) se, joka on todistettu syypääksi siihen, että hän kunnallisissa vaaZei~sa on ostanwt tai myynyt ääniä, aina kolmannen kalenterivuoden loppuun siitä Zuk~en kuin lopulZirt,en tuomio asiasta annettiin.
{Poist.) Venäjän kansalaisten (poist.) kunnallisista oikeuksista on voimassa, mitä siitä erittäin on säädetty tai
vastedes säädetään.
10 §.
V aalikelpoinen valtuutetuksi ja kunnan muihin luottamustoimiin, mikäli niistä ei ole erittäin säädetty, on jakainen
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kunnassa asuva henkilö, ioka on oikeutettu valtuutettuja valitsemaan.
1.1 §.
{Poist.) V altuutetuksi valittu älköön kieltäytykö toimeen
rylhtymästä, ellei hän ole täyttänyt kuuttakymmentä vuotta.
Joka kolmena lähinnä edellisenä vuotena on toiminut
(poist.) valtuutettuna taikka kunna1llislautakunnan puheenjohtajana tai jäsenenä tahi muun senlaatuisen, kunnan asiain
toimeenpanoa ja hallintoa varten asetetun hallintokunnan
puheenjohtajana, on kuitenkin oikeutettu kolmen seuraavan
vuoden ·kuluessa nauttima.an vapautta (poist.) valtuutetun
toimesta.
Jos valittu näistä syistä kieltäytyy, astuu varajäsen ·hänen sijaansa.
Jos kieltäytymisen perusteeksi ilmoitetaan kivuloisuus
taikka siviili-, sotila.s- tahi kirkollisvir'ka tai -palvelus, perheolot taikka jokin muu syy, tutkikoon (poist.) valtuusto ilmoitetun esteen.
Jos kieltäytyminen hyväksytään, astuu varajäsen tilalle.

12 §.
(Poist.) Valtuutetut saavat korvausta toimestaan (poist.)
valtuuston harkinnan mukaan, kuitenkin vähintään viisi
markkaa koko·ukselta ja niin että palkkio kaikille valtuutetuille on samansuuruinen. Valtuusto harkitkoon myös, onko
valtuutetuille maksettava korvausta matkakustannuksista ja
kuinka paljon; älköön kuitenkaan maksettako enempää kuin
yhden hevosen kyytiraha edestakaisin taikka, jos rautatietä
tahi höyrylaivaa 1saattaa matkalla !käyttää, Jlm'htuullinen
korvaus sen käyttämisestä.
13 §.
(Poist.) Valtuutetut valitsevat vuosittain keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Näihin toimiin älköön kuitenkaan valittako kruununvoutia, nimismiestä, poliisia eikä ulosattoapulaista.
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Älköön valittu kieltäytykö, ellei hän jo saman kolmivuotiskauden aikana ole ollut samassa toimessa.
Jos puheenjohtaja tahi vampuheenjohtaja kuolee, muuttaa pois tahi muun laillisen syyn takia eroaa ennen toimikautensa loppumista, valittakoon toinen henkilö hänen sijaansa jälellä olevaksi ajaksi. Sama olkoon laki, jos valt·uuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja valitaan kunnallislautakunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtåjaksi
tai jäseneksi.
Toim~tetusta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalista antakoon valtuusto kuvernöörille kirjallisen ilmoituksen.
(Poist.) Valtuuston asiana on puheenj,ohtajan palkkion
määräämin en.
14 §.
Jos tehdään valitus ( poist.) valtuuston puheenjohtajan
tahi varapuheenjohtajan vaalista tahi siitä, että niistä toimista kieltäytymistä ei ole hyväksytty, hoitakoon valittu
kuitenkin tointa, kunnes valitus on lopullisesti ratk~istu ja,
jos uusi vaali määrätään toimitettavaksi, toinen on valittu ja
(poist.). toimeensa ryhtyy.

15 §.
(Poist.) Valtuuston on keskusteltava Ja •päätettävä seuraavista asioista, nimittäin:
1) kansakoulujen ja muiden sivistyslaitosten perustamisesta, varattomain lasten koulunkäynnin avustamisesta sekä
kansansivistyksen edistämisestä;
2) elinkeinojen kohottamisesta ja ammattitaidon edistämisestä;
3) niistä toimenpiteistä, joita siveellisyyden, raittiuden
sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden edistämiseksi
ehkä katsotaan tarpeellisiksi;
4) kunnallisesta terveyden- ja sairaanhoidosta sekä kätilötoimesta;
5) työttömiksi, työkyvyttömiksi ja muutoin turvattomiksi joutuneitten avustamisesta;
2
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6) lasten huoltamisesta ja suojeluksesta;
7) tuotantolaitosten :perustamisesta ja jo :perustettujen
ottamisesta kunnan haltuun·;
8) työttömyysrahastojen perustamisesta;
9) köyhäinasianajotoimesta;
10) kunnallisten ammattientarkastajain asettamisesta;
11) työnvälitystoimistojen perustamisesta;
12) asunto-oloja ja asutustoimintaa koskevista kysymyksistä;
13) kunnan rakennuksista ja laitoksista;
M) lainajyvästöjen (poist.) sekä samanlaatuisia tarkoituksia varten aijottujen rahastojen perustamisesta ja hallinnosta;
15) yleisten varranttia antamaan oikeutettujen ta1letusmakasiinien perustamisesta;
16) metsästyksestä ja otuksenpyynnistä sekä kala:stuksesta kunnan omistamilla alueilla, niin myös vahinkoeläinten hävittämistä tarkoittavista toimenpiteistä;
,17) toimenpiteistä tulipalon ja kulovalkean estämiseksi
( poist.) s<ekä paloapuyhdisiJYsten perustamisesta;
18) kunnan meno- ja tuloarvion vahvistamisesta;
19) varojen hankkimisesta kunnan yhteisiin tarpeisiin
·taksoittamalla tahi lainan ottamisella sekä kunnan rahastojen ja muun yhteisen omaisuuden hallinnosta ynnä tilinpäästön antamisesta;
20) 'kuntain edustajain 'kokoukseen lähetettävien edustajain sekä kunnallislautakunnan :puheenjohta;jan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaalista;
21) 'kunnan keskus- ja vaali- sekä taksoitus- ja tutkijalautakunnan ynnä sellaisten lautakuntien, hallituskuntien ja
henkilöiden valitsemisesta, joita kunnallislauta:kunnan lisäksi
ehkä katsotaan tarpeelliseksi toimeenpanoa ja hallintoa varten;
22) 'kunnallishallinnossa noudatettavain ohje- ja johtosääntöjen vahvistamisesta;
23) kuntain välisestä yhteistoiminnasta; sekä
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214) muista asioista, jotka saattavat kuulua kunnan yhteiseen-toimialaan.
(Poist.) Valtuuston .tulee sitäpaitsi (poist.) antaa lausuntoja asioista, joita kuvernööri tahi muut viranomaiset
valtuustolle siinä. tarlkoituksessa lähettävät.
Ne asiat, jotka erinäisten lakien tahi asetusten mukaan
ovat olleet kuntakokouksen käsiteltäviä, tulevat tämän lain
voimaanastuttua kunnanvaltuuston käsiteltävi'ksi.
},(} §.
(Poist.) Valtuustolla on oikeus, JOS se havaitsee syytä
olevan:
1) lainan ottamiseen kunnalle (p~t.);
2) kiinteän omaisuuden ostamiseen kunnalle; sekä
3) sellaisen kiinteistön tahi oikeuden myymiseen, panttaamiseen tahi vaihtamiseen, joka lahjan, testamentin tahi
muun laillisen saannon kautta. on tullut kunnan omaksi.
Kolmannessa kohdassa mainittujen päätösten tekoon vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta vaMwuston saapuvilla olevista jäsenistä sitä kannattaa.
17 §.
Jos (poist.) valtuusto päättää hyvaksyä sääntöjä siveellisyyden, raittiuden, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tahi
terveydenhoidon Mistämiseksi kunnassa, olkoon sillä myös
oikeus näiden sääntöjen rikkomisesta määrätä sopivia uhkasakkoja, ei kuitenkaan viittäkymmentä markkaa suurempia.
Sellaisen 'PäätökseTh tekoon vaaditaan kui'tenkirt·, että kaksi
kolmannesta valtuuston saapuvilla olevista jäsenistä sitä
kannattaa•, ja on päätös alistettava kuvernöörin vahvistettavaksi.
Jos valtuusto katsoo suuremman u'hkasakon tarpeelliseksi, pyytäköön kihlakunnanoikeutta sitä korottamaan.
Tällaiset säännöt ja uh'kasakkomääräykset ovat ( poist.)
saatetta,vat yleisöTh tietoon sillä tavalla kuin kunnallisten
ilmoitusten tiedoksiantamisesta on voimassa.
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18 §.
(Poist.) Valtuuston kokoukset ovat pidettävät kunnantalossa tahi muussa valtuuston määrättävässä, soveliaassa paikassa.
Kokoukset ovat julkisia.
Kuitenkin voi valtuusto (poist.) päätöksellä, johon vähintään neljä viidennestä saapuvilla olevista valtuuston jäsenistä yhtyy, julistaa jonkun asian käsiteltävaksi suljetussa
istunnossa.
19 §.
(Poist.) Valtuutetut kutsuu kokoukseen 'Puheenjohtaja.
Kutsumuksessa tulee olla ilmoitus kokouksen ajasta ja
paikasta ynnä kokouksessa käsiteltäviksi tulevista asioista;
ja on kutsumus tiedoksipantava kunnantaloon tahi muuhun
valtuuston määräämään soveliaaseen paikkaan sekä ilmoitettava valtuutetuille muulla valtuuston määrättävällä tavalla.
,Tos jäävi tahi muu syy estää 'PUheenjohtajaa antamasta
kutsumusta, antakoon sen varapuheenjohtaja tahi, jos hänelläkin on este, kunnallislautakunnan puheenjohtaja.
Valtuuston kokous :pidetään aikaisintaan neljäntenätoista
päivänä, lukien sen päivän aamusta, jona kutsumus on tiedoksipantu, mutta jos asia on tavallista kiireellisempi eikä
koske uutta verotusta tahi veron korotusta, saa sen ottaa käsiteltäväksi aikaisintaan kahdeksantena päivänä kutsumuksen
tiedoksipanosta.
V altunsto voi, milloin 8e kafJsoo sen välttämättömäksi,
ottaa käsiteltäväk8een sellaisenkin asian, jota ei ole ilmoituksessa mainittu, jos alsiaJn kiireellisyys sitä vaatii.

20 §.
(Poist.) Valtuuston kokouksia on pidettävä niin usein
kuin asianhaarat vaativat, mutta ainakin neljä kertaa vuodessa seuraavina aikoina:
huhtikuussa, jolloin päätetään kunnallislautakunnan
ja muid·en hallintokuntain edellisen vuoden hallinnosta antamasta kertomuksesta ja tilinteosta sekä tilintarkastajain sen
johdosta antamasta lausunnosta;
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kesäkuussa, jolloin valitaan jäsenet keskuslautakuntaan
ja vaalilautakuntiin kunnan yleisiä vaaleja ja ·kansanäänestystä varten;
syyskuussa, jolloin valitaan kunnallislautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet sekä
jäsenet taksoitus- ja tutkijalautakuntiin ynnä virkailijat
muihin vuoden lopussa avoimiksi tuleviin kunnan toimiin; ja
marras- ta~ joulukuussa kunnan meno- ja tuloarvion vahvistamista varten seuraavaksi vuodeksi.

21 §.
Jos virkamies taikka yksityinen henkilö tahtoo ( poist.)
valtuuston kokoonkutsuttavaksi ilmoittamaansa asiaa varten,
anokoon sitä kirjallisesti valtuuston 'PUheenjohtajalta, jonka
tulee tutkia anomus. Jos hän sen hylkää, antakoon, jos
vaaditaan, kirjallisesti päätöksensä 'Perusteluineen ja samalla
myös semmmsen valitusosoituksen, kuin 71 § :ssä sanotaan.
22 § {uusi).
Valtuusto saakoon, milloin tarpeelliseksi havaitsee, asettaa erityisen valiokunnan asioita valmistarnoon. Jos sellainen valiokunta on asetetttt, saakoon valtuuston puheenjohtajakin, milloin se asiaa viivyttämättä voi tapahtua, jättää
asian sen valmisteltavaksi.
23 § (2'2 §).
Kunnanvaltuusto älköön asiaa käsiteltäväksi ottako älköönkä päätöstä tehkö, ellei vähintään kaksi kolmannesta
valtuutettujen koko lukumäärästä ole saapuvilla.
24 § (23 §).
Jos ( poist.) valtuuston kokouksessa jotakin asiaa ei saada
määräpäivänä loppuun käsitellyksi, esittäköön puheenjohtaja
ennen kokouksen loppumista päätettäväksi asian käsittelyn
jatkamista varten toisen päivän. Siitä ei tarvitse silloin
erittäin ilmoittaa.

25 § (24 §).
Puheenjohtajan tulee (poist.) valtuuston kokouksessa esitellä-åsiat ja johtaa keskustelua sekä katsoa, ettei muita kuin
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ilmoitettuja asioita päätetä. Jos nostetaan kysymys jostakin, uudesta -asiasta, älköön sitä ratkaistako, ennenkuin
uudessa kokouksesssa, edelläkäyneen ilmoittamisen jälkeen,
paitsi 19 §:n viimeisessä momentissa mainitUJSsa tapauksesssa.
Puheenjohtaja ·pitäköön kokouksessa myös huolta järjestyksestä ja saakoon, varoitettuans,a, toimittaa pois kuuntelijan, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy semmoinen epäjärjestys, jota puheenjohtaja ei voi ehkäistä, hajoittakoon hän kokouksen.
Jos puheenjohtaja on poissa, astuu hänen sijaansa varapuheenjohtaja. J.os viimemainittukin on poissa, valitsee valtuusto keskuudestaan siksi kerraksi puheenjohtrujan.
Jos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tahi jäsen ( poist.)
ilman pätevää estettä jää tulematta kokoukseen, taikka ilman sellaista s~ytä lähtee kesken pois, maksakoon kunnan
yleiseen kassaan sakkoa, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kymmenen sekä jäsen viisi markkaa. Jos kokous läsnäolevien vä'hälukuisuuden vuoksi jää pitämättä tahi on kesken
lopetettava, olkoon sakko poissaoleville kaksinkertainen.
(Poist.) Valtuuston kokouksissa ;pitää kunnallislautakunnan puheenjohtajan tahi sen, jonka lautakunta siihen keskuudestaan valitsee, olla saapuvilla antamassa valtuustolle tarpeellisia tietoja; ja on hänellä oikeus ottaa osaa keskustelui- hin, mutta ei päätöksiin, ellei hän myös ole valtuuston jäsen.
Kunnallislautakunnan puheenjohtajan tahi hänen sijaisensa poissaolo e1 ·estä asioita käsittelemästä eikä päätöksiä
tekemästä.
26 § (25 §).
Sittenkun asiasta on (poist.). valtuuston kokouksessa keskusteltu ja puheenjohtaja julistanut keskustelun päättyneeksi, tehköön hän semmoisen äänestysesityksen, että vastaus
,jaa" taikka ,ei" ilmaisee valtuuston päätöksen.
Kun vastaus on annettu, ilmoittakoon puheenjohtaja,
mikä hänen käsityksensä mukaan on tullut •päätökseksi, .ia
vahvistakoon sen, ellei muuta äänestystä vaadita, vasaranlyönnillä. Jos äänestystä vaa-ditaan, toimitettakoon se julkisesti ja nimenhuudolla.
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.S~ mielipide, jonka puolesta enimmät äänet on annettu,
tulkoon valtuuston rpäätökseksi, paitsi milloin päätöksen tekoon tämwn lain mukaan vaaditaan määräenemmistö. Äänten jakautuessa tasan (poist.) tulee se mielii.pide päätökseksi,
johon puheenjohtaja yhtyy.
Kun äänestyksen tulos on saatu selville, julista:koon puheenjohtaja päätöksen.

27 § (26 §).
Vaalit, jotka ovat valtuuston, kunnallislautakunnan,
taksoituslautakunnan tahi muiden kunnallisten hallintokuntain toimi1tettavat (poist.), tlapahtukoot suhteellista
vaalitapaa noudattamalla, jos valittavia on kaksi tai useampia ja jos neljännes vaaliin osaa ottavista sitä vaatii.
Jos yksi on valittava tai milloin enemmistövaalitapaa
muuten käytetään, tulee valituksi se tai ne, jotka vaalissa ovat
saaneet enimmät äänet.
Vaalit toimitetaan suljetuilla Hpuilla. Äänten mennessä
tasan ratkaisee arpa.

28 § (27 §).
Valtuuston kokouksissa kirjoittaa pöytäkirjan puheenjohtaja tai hänen j-ohdollaan valtuuston sitä varten valitsema
henkilö.
Milloin pöytäkirjaa ei voida heti tarkis-taa, voi valtu,u.• to
antaa puheenjohtajan ja vähintään kahd·en aina kerraksi
sitä varten valitun jäsenen toimeksi pöytäkirjan tarkistamisen valtuuston määrättävänä päivänä.
Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäkirjantekijä sekä, tarkistuksen heti tapahtuessa, vähintään kaksi
valtuuston jäs·entä, ja muutoin tarkistajat. Jos tarkistajista yksi tahi useammat kieltäytyvät pöytäkirjaa allekirjoittamasta, väittäen, ettei se sisällöltään vastaa sitä, mitä
valtuuston kokouksessa on tapahtunut, merkitköön puheenjohtaja sen pöytäkirjaan ja lykätköön ( poist.) tarkistamisen
valtuuston seuraavaan kokoukseen. Tarkistettu pöytäkirja
on (poist.) edeltäpäin ilmoitettuna päivänä valtuuston kokoushuoneessa julkiluetta va.

24

1917.- S. V. M.- Eduskuntaesitysmiet. N:o 5.

rSillä, joka on ollut valtuuston kokouksessa käsiteltyä:
asiaa päättämässä, olkoon oikeus heti (poist.) ilmoittaa vastalause tehtyä päätöstä vastaan. J'os vastalauseen tekijä
tahtoo saada vastalauseensa perusteltuna :pöytäkirjaan liitetyksi, antakoon sen kirjallisesti pöytäkirjantekijälle vnmeistään pöytäkirjan tarkistamistilaiswudessa.

29 § (28 §).
Jos ( poist.) valtuuston päätös koskee jotakin henkilöä yksityisesti, on se todistettavasti annettava hänelle tiedoksi
kokouksen pöytäkirjanotteella, johon on liitettävä osoitus,
miten päätökseen haetaan muutosta.
Tiedonannon toimittajan tulee :pöytäkirjanotteeseen merkitä antopäivä (poist.) sekä nimensä, ammattinsa ja kotipaikkansa.
·
30 § (29 §).
Valtuuston päätös voidaan julistoJa kiireellisenä täytäntöönpantavaksi, jos kolme neljännestä läsnä olevista jäsenistä
sen kiireelliseksi julistamist~ kannattaa; ja on siitä päätöksessä nimenomaan mainittava. (Poist.) Täytäntöönpanoa älköön silloin estäkö se, ettei päätös ole saanut lainvoimaa,
ellei muutoksenhakeminen sen kautta kävisi hyödyttömäksi
tahi kuvernööri, huomatessaan päätöksen lainvastaiseksi, näe
olevan syytä täytäntöönpanemista kieltää.
31 § (30 §).
Puheenjohtaja :pitäköön huolta siitä, että valtuuston päätökset ( poist.) joutuisasti ( poist.) toimitetaan kunnallislautakunnan tahi niiden viranomaisten ja henkilöiden tiedoksi,
joiden asiana päätösten täytäntöönpano on.
Lähetettävät toimituskirjat (poist.) allekirjoittaa puheenjohtaja sekä kunnankirjuri, .missä sellainen on.
32 § (31 §).
Kunnalliset ilmoitukset saatetaan kuntalaisten tiedoksi
julkipanolla kunnantalossa tai muussa valtuuston määrättävässä, soveliaassa paikassa (poist.).
(Poist.) Valtuusto päättäköön, ovatko kunnalliset ilmoituk-set muullakin tavoin· saateltavat kuntalaisten tiedoksi.
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3 LUKU.
K untain edustajain kokoukset.
33 § (32 §).
(Poist.) Asiat, jotka lain mukaan voidaan ottaa (poist.)
valtuuston kokouksessa käsiteltäviksi, ovat, paitsi milloin
kunnat ovat yhteisen kunnallishallinnon alaisia, käsiteltävät ja ratkaistavat kuntain edustajain kokouksessa, (poist.)
kun asia on katsottava yhteiseksi eri kunnille tahi niiden
osille taikka kun eri kunnat ovat keskenään sopineet, että
yhteisesti neuvottelevat ja päättävät asiasta.
(Poist.)
34- § (33 §).
Kuntain edusta,jain kokous 'Pidetään paikassa ja aikana,
joista ( poist.) valtuustot ovat keskenään sopineet, tahi jotka
kuvernööri, valtuustojen ollessa eri mieltä, ilmoituksen siitä
saatuaan on määrännyt.

35 § (34 §).
(Poist.) Valtuuston kokouksessa, joka pidetään vähintään
seitsemää päivää ennen määrättyä kuntain edustajain kokousta, tulee valtuuston (poist.) valita kWI'tnan vaalikelpoisista jäsenistä yhteti.seen kokoukseen nii'll, monta edustajaa,
että niiden lukumäärä on kuudennes valtuuston jäsenten luvuo.ta. Milloin näiden lukumäärä ei ole jaollinen kuudella,
on edustajain lukua lisättävä yhdellä.
Samalla kertaa on myös valittava. varaedustajia, joita pitää olla vähintään (poist.) kolmannes edustajain lukumäärästä.
Näin toimitetusta edustajain ja varaedustajain vaalista ei
saa erikseen valittaa.
36 § (35 §).

Edustajain ja varaedustajain vaalista on eri kuntien valtuustojen pöytäkirjanotteilla hyvissä ajoin annettava tieto
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edustettujen kuntien yhteiselle toimikunnalle, jos sellainen
on olemassa, mutta muussa tapauksessa sen kunnan va1tuuston 1.mheenjohtajalle, jonka viirissä kuntain edustajain kokous :pid1etään; ja olkoot nämä pöytiäkirjanotteet siten valituille valtlllkirjoina.

37 § (36 §).
Jos edustaja tahi kutsumuksen saanut varaedustaja ilman laillista estettä jää kuntain edustajaiu kokoukseen saapumatta, maksakoon ( poist.) sakkoa neljäkymmentä markkaa. Jos kokous läsnäolevien vähälukuisuuden vuoksi jää
pitämättä tahi on kesken lopetettava, olkoon sakko kaksinkertainen ja korvatkoot poisjääneet yhteisvastuullisesti saapuville tulleiden edustajain palkat ja matkakulungit sekä
muut kokouksesta johtuvat kustannukset.
Tässä pykälässä mainittuun sakkoon ja seuraamukseen
tuomitsee sen paikkakunnan alioikeus, j.ossa edustajain kokous on pidetty; ja olkoon virallinen syyttäjä velvollinen
syytettä ajamaan, jos se hänelle syytteeseen pantavaksi ilmoitetaan.
38 § (37 §).
Kuntain edustajain kokouksen avaa edustettujen kuntien
yhteisen toimikunnan määräämä henkilö tai sen kunnan valtuuston :puheenjohtaja, jonka piirissä yhteinen kokous pidetään; ja siinä on puheenjohtajana se, jonka edustajat keskuudestaan valitsevat.
Kofous on päätöksenvoipa, kun vähintään kolme neljännestä siihen valituista edustajista on saapuvilla,.
Kullakin edustajalla on yksi ääni ja, päätökseksi tulee se
mielipide, jota useammat äänet kannattavat, mutta äänten
mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.
Kuitenkin on asiassa, jossa kunnanvaltuuston päätökseen
vaaditaan määräenemmistö, sellainen myös kuntain edustajain kokouksessa vaadittava.
Vaalit toimitetaan suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä
tasan ratkaisee arpa.
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39 § (38 §).
Kuntain edustajain kokouksessa kirjoittaa pöytäkirjan
puheenjohtaja tai hänen johdollaan se, jonka kokous siihen
valitsee, ja on pöytäkirjassa lueteltava kaikki kokouksessa
saapuvilla olevat sekä siitä poisjääneet edustajat.
Pöytäkirjan tarkistuksen, eUei se heti voi tapahtua, toimittavat valitut tarkistajat kokouksen määrättävänä päivänä. Sen allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjankirjoittaja sekä, jos pöytäkirja heti fJarkistetaan,
yksi edustaja kustakin kunnasta, mwtta muussa tapauksessa
tark~stajat.
Pöytäkirja on asiakirjoineen säilytettävä sen
kunnan valtuuston puheenjohtajan luona, jonka piirissä yhteinen kokous on pidetty.
Neljäntoista päivän kuluessa kokouksen jälkeen on pöytäkirjasta lähetettävä oikeaksi todistettu jäljennös kullekin
kokouksessa edustetulle kunnalle, asianomaisen valtuuston
puheenjohtajan toimesta vi~pymättä kuntalaisten tietoon saatetta vaksi sillä tavalla kuin kunnallisten ilmoitusten · tiedoksiantamisesta on voimassa.
Lähetettävät toimituskirjat (poist.) allekirjoittaa kokouksen puheenjdhtaja.

40 § (3'9 §).
Kuntain edustajain kokouksen päätös saatetaan täytäntöön, niinkuin kdkous tämän lain säännösten mukaisesti on
määrännyt, jollei erityisesti ole toisin säädetty.
Jos edustajain kokous jättää tehtäviä jonkun tai joidlenkin henkilöiden tai toimikuntien toimeksi, saakoon se siten
valitsemilleen henkilöille ja toimikunnille hyväksyä ohjesääntöjä.

41 § (40 §).
Palkan ja matkakustannusten korvauksen yhteiseen kokoukseen valitulle -edustaja,lle määrää ja suorittaa edustajan
valinnut kunta.
,
Muut kokouksesta johtuvat kustannukset suoritetaan kokouksen päätöksen mukaan.
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42 § (41 §).
(Poist.)
J-os kuvernööri katsoo tarpeelliseksi kuntain lausunnon
tai selityksen asiasta, jota kuntain edustdjain ko,kous on
käsitellyt ja jota varten se on asetta'111Ut yhteislen toimikunnan, pyytäköön lausuntoa tältä toimikunnalta; ja olkoon tämän asia:na, asianhaarojen mukdJan, myöskin pyytää eri kuntia lausumaan asiasta mielensä tahi kokoontumaan edustajain kokoukseen, mikäli katsovat sen tarpeelliseksi.
43 § (42 §).
'Muuten olkoon kuntain edustajain kokoukseen nähden soveltuvilta kohdin noudatettava, mitä tässä laissa on säädetty
kunnanvaltuuston kokouksesta ( poist.).

4 LUKU.
K unnallisZautakunta.
H § (43 §).
Kussakin (poist.) kunnassa tulee olla kunnallislautakunta, joka tässä laissa olevain säännösten ja niiden määräysten mukaan, joita kunnanvaltuusto tahi muu viranomainen laillisesti ( poist.) noudatettaviksi antaa, huolehtii kunnan hallinnosta, valvoo sen yhteisiä etuja sekä panee täytäntöön valtuuston päätökset ja määräykset.
Kunnallislautaknnnalle knuluvaa hallintoa varten on valtuuston jaettava kunta piireihin, joista jokainen on lautakunnan jonkun jäsenen valvonnan alaisena.
45 § (44 §).
Kunnallislautakunnassa on IJuheenjohtaja ja varaiJuheenjohtaja sekä kunnanvaltuuston päätöksen mukaan vähintään
neljä jä;sentä, jotka kaikki valtuusto valitsee (poist.) vaalikelpoisten kunna:n jäsenten joukosta, ja samalla ( poist.) tarpeellisen määrän varajäseniä.
Näihin toimiin älköön kuitenkaan valittako tuomaria,
kruununvoutia, nimismiestä, poliisia tai ulosottoaiJulaista,
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ei myöskään kunnallislautakunnan tai kunnmn hallintoa varten asetetun muun hallintokunnan virka- tai palvelusmiestä,
joka on velvollinen tekemään toimestaan tiliä. Virka- ja palvelusmiestä älköön vastoin tahtoaan velvoitettako ottamaan
vastaa,n tointa kunnallislautakunnassa.
46 § (45 §).
Kunnallisia utakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali toimitetaan kolmeksi vuodeksi. Lautakunnan jäsenistä eroaJa vuosittain kolmannes siinä järj'estyksessä kuin kunlllallisessa vaalilaissa kunnanvaltuutetuista
säädetään.
Valitun kieltäytymisoikeudesta ja eroamisesta olkoon voimassa, mitä (poist.) valtuutetuista on siinä suhteessa tämän
lain ( poist.) 11 ja 13 § :ssä ( poist.) sekä kunnallisen vaalilain
43 §:ssä säädetty.
47 § (46 §).
Jos kunnallislautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tahi jäsen on valittu (poist.) valtuuston puheenjohtajaksi
tahi varapuheenjohtajaksi, tulee hänen luopua lautakunnasta.

48 § (47 §).
Toimitetusta kunnallislauta kunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalista lähettäköön (poist.) valtuusto kuvernöörille kirjallisen ilmoituksen.
49 § (48 §).
Kunnallislautakunta kokoontuu niinä aikoina ja siinä
paikassa kuin se itse määrää, niin myös milloin puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tahi lautakunnan jäsenten enemmistö tekee siitä puheenjohtajalle esityksen.
Kokouksen kutsuu kokoon puheenjohtaja lautakunnan
päättämällä soveliaalla tavalla.
50§ (49 §).
Jos kunnallislautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja jäävin tahi muun pätevän syyn takia ovat estetyt
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saapumasta määrättyyn kokoukseen tahi ottamasta osaa jonkin asian käsittelyyn, tulee lauta:kunnan valita (poist.) jäsenistään joku toinen siksi kertaa puhetta johtamaan.
>Semmoisessa ta;paukSJessa, kuin myös silloin kun jäsenelle
on sattunut este, tulee sen, joka ~siten on estetty, kutsua varajäsen kokoukseen.

51 § (50 §).
Mitä tulee kunna!llislautakunnan päätöksenteko-oikeuteen, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, 'jäsenen tahi kutsutun varajäsenen kokouksesta poissaoloon, kuin myös äänestysesityksen tekemisen ja päätöksen tekemisen järj-estykseen,
on soveltuvilta kohdin noudatettava, mitä 23, 25 ja 26 §:ssä
kunnanvaHuustosta on säädetty, kui,tenkin niin .että kokouksessa esitetyt asiat voidaan kohta ratkaista.
Kunnallislautakunnan päätös, kun se koskee jotakin 'h·enkilöä yksityisesti, on annettava tiedoksi niinkuin 29 §:ssä
kunnanvaltuuston päätöksestä on säädetty. Muussa tay,auksessa on päätös, milloin lautakunta asian laatuun nähden harkitsee tarpeelliseksi siitä kuntalaisille ilmoittaa taikka
jotta päätös saisi lainvoiman, saatettava kuntalaisten tiedoksi
sillä tavalla kuin kunnallisten ilmoitusten tiedoksiantamisesta on voimassa.
52§ (M §).
Kunnallislautakunnan kokouksissa kirjoittaa pöytäkirjan puheenjohtaja taikka hänen johdollaan kunnankirjuri,
missä sellainen on, (poist.) tai muu l:autakunnan ottama hen1
kilö.
Puheenjohtaja pitää huolta kirjeenvaihdosta, kir.ioittaa
kirjekonseptit, asiapäiväkirjat ja luettelot antamistaosa todistuksista, vastaanottaa lautakunnalle osoitetut kirjoitukset
ja. esitykset, katsoo että tilikirjain pito käy säännöllisesti,
hoitaa lautakunnan asiakirjoja ja laatii niistä luettelot, käyttäen apunaan kirjuria, jos sellainen on.
Puheenjohtaja ja jäsenet saavat toimestaan 'palkkaa kunnanvaltuuston 'päättämän määrän.

Kunnallislait.

81

53§ (52 §).
Pöytäkirja on heti ta·hi viimeistään seuraavassa lautakunnan kokouksessa tarkistettava.
Lautakunta voi kuitenkin antaa :puheenjohtajan ja vähintään kahden aina kerraksi sitä varten valitun jäsenen toimeksi :pöytäkirjan· tarkistamisen lautakunnan määrättävänä
:päivänä.
Pöytäkirjan allekirjoittavat :puheenjohtaja ja pöytakirjantekijä sekä, tarkistuksen heti ta:pahtuessa, kaksi lautakunnan
jäsentä ja muutoin :pöytäkirjan tarkistajat.
Lähetettävät toimituskirjat (poist.) allekirjoittaa :puheenjohtaja sekä kunnankirjuri, missä sellainen on.
54 § (53 §).
Kunnallislautakunnan puheenjohtaja antaa niiden tietojen nojalla, joita hänellä on (poist.) kunnassa asuvien kuntalaisten tilasta ja oloista, tarvittaessa täysivaraisuuden- tahi
varattomuudentodistuksia sekä muita todistuksia, joista erittäin on säädetty; ja on (poist.) todistus lautakunnan sinetillä vahvistettava.

55§ (54 §).
Kunnan rahojen ja muid·en varojen sekä muun kunnalli-

sen hallinnon hoidosta vastaavat kunnallislautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet yleisen lain mukaan.
56§ (55 §).
A vuksensa saa,:pi kunnallislautakunta, milloin ( poist.)
valtuusto katsoo sen tarpeelliseksi, ottaa kirjurin, erityisen
rahastonhoita;jan sekä katsastajia ja muita toimihenkilöitä.
Satunnaisiin tar:peisiin ja kiireellisi.ssä tapauksissa saakoon kunnaUislautakunta kuitenkin, ilman vaUu,u~,yton päätöstä, ottaa tarvitta'Via apulaisia, mutta olkoon velvollinen
ilmoittamaan toimenpiteensä valtuuston hyväksyttäväksi seuraavt1JSsa kokouksessa.
Mainitut toimihenkilöt ja a:pulais·et, jotka :palkataan
(poist.) valtuuston harkinnan mukaan, toimivat ku.nnallislautakunnan vastuulla ja sen antamia määräyksiä seuraten.
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57§ (5'6 §).
Kunnallislautakunnan tulee valmistella ne asiat, jotka
se valtuustolle lähettää, sekä pyydettäessä antaa valtuustolle
ja muille viranomaisille lausuntoja kuntaa koskevissa
asioissa.
58§ (57 §).
Kunnallislautakunnan on rpidettävä huolta kunnan köyhäinhoidosta (poist.), ellei kunta ole uskonut sitä tointa erityiselle köy häinhoitohallitukselle.

59 § (58 §).
Kunnallislautakunnan asiana on, e1lei valtuusto ole asettanut erityistä terveyslautakuntaa, valvoa' yleistä terveydentilaa kunnassa, kuin myös (poist.) terveyden- ja sairaanhoitoa; ja tulee sen niissä sekä niiden yhteydessä olevissa,
kuten rok01tusta, kätilötointa ynnä ihmisten ja kotieläinten
kulku- ja tarttumatauteja koskevissa asioissa noudattaa, mitä
niistä erikseen säädetään.
Kunnallislautaku:rman tulee erittäin pitää huolta siitä,
että mielisaimille hankitaan soveliasta hoitoa, ja että ne
varattomat, jotka ovat tulleet mielisairaiksi tahi muuten
sairastuneet, saavat kunnan kustannuksella (poist.) tarpeellista hoitoa ja huolenpitoa.
Samoin tulee lautakunnan .valvoa, että sokeille, kuuromykille ja viallisille henkilöille, jotka eivät voi itseänsä hoitaa,
(poist.) toimitetaan tarpeellista hoitoa ja, mikäli mahdollista, tarpeenmukaista opetusta.
1

60 § (59 §).
Kunnallislauta'kunnan velvollisuuksista, mikäli ne koskevat holhoustointa ja sen {poist.) yhtey;dessä olevia asioita,
on erikseen sääd.etty.
61 § (60 §).
Kunnallislautakunnan tulee ( poist.) kokonaisuudessaan
ja sen jäsenten {poist.), kunkin piirissään, valvoa järjestystä kunnan alueella, estää ilkivaltaa ja yleisen lain tahi

33

Knnnallislait.

vahvistettuj,en järjestyssääntöjen rikkomista sekä sitä varten saada apwa (poist.) 56 § :n mukaan asetetuilta henkilöillä
tahi muilta kunnan jäseniltä, siinä järjesty ks€ssä ja sillä
tavalla kuin kunnanvaltuusto (poist.) määrää.
Mainittuja tehtäviä toimittaessaan lautakunta saakoon
myös ( poist.) apua paikkakunnan järjestysviranomaisilta, ja
on lautakuntakin puolestaan ( poist.} velvollinen toimimaan
yhdessä näiden kanssa, milloin järjestysvalta yksinään ei voiehkäistä ilkivaltaa tahi epäjärjest;ysta.

62 § (61 §).
Kunnallislautakunnan jäsenten tulee, kunkin piirinsä
puolesta, olla saapuvilla kunnassa pidettävässä henkikirjoituksessa ja huolehtia §iitä että, jos tehdään todellisuudesta
•
poikkeavia ilmoituksia, ne oikaistaan.
Lautakunnan tulee myöskin avztsiaa viranomaisia tilastollisten tietojen kokoamisessa niiden määräysten ja kaavakkeiden muka;an, joista määräyksiä on olemassa tai joita asianomaiset la.utakunnaUe toimittavat.
63 § (62 §).
Ellei kunnan yhteisen niin kiinteän kuin irtaimenkin
omaisuuden hoitoa ja hallintoa ole annettu erityisen toimikunnan tehtäväksi, pitää kunnallislautakunta siitä huolta,
ja on lautakunnan pidettävä omaisuudesta tarkkoja luetteloja. Tässä toimessaan tulee lautakunnan erittäin valvoa, että kunnan maaomaisuutta hyvin hoidetaan, että
sen huoneet ja rakennukset kelvollis,esti ra.kennetaan ja pidetään kunnossa, kuin myös että kunnan lainajyvästöjä, makasiineja ja muita laitoksia, kassoja, rahastoja, lahjoituksia
ynnä muita rahoja ja varoja asianmukaisesti (poist.) hoidetaan ja käytetään.
64- § (63 §).
KU'nnalli:slauilakun:ta hoitaa ( poist.) kunnan raha-asioita
ja suorittaa asianmukaisesti määrätt;yjå tai myönnettyjä, kun3
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nalta meneviä maksuja, jollei erityisesti (poist.) ole toisin
säädetty.
Kunnan· yhteisiin tarpeisiin milärättyjen suoritusten
maksunpanossa ja kannossa sekä tilinteossa nouda.ttakoon
lautakunta, mitä siitä nykyään on voimassa tai vastedes
säädetään.
Niistä sakoista, joita kunn.allisviranomainen on poissaoloista tuominnut, tulee kunnallislautakunnan tehdä yksityiskohtainen lueiJtelo, jonka mukaan l1autakunuan (poist.)
tulee kanta.a sakot ja tehdä niistä tiE.

65 § (64 §).
Ne erityiset, 4 § :ssä mainitut lautakunnat, hallintokunnat tai henkilöt, joita kunnanvaltuusto on asettanut erityisiä toimeenpano- tai hallintotoimia varten, ovat lähinnä kunnat'hslautakunnan valvonn,an alaisia, ja niid·en tulee sitä
varten vuosittain ennen helmikuun 15 päivää kunnallislautakunnalle antaa hallinnostansa viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta tilit ja kertomukset, jotka ovat laadittavat valtuuston antamain määräysten mukaan.
Jos kunnallislautakunta huomaa, että nämä lautakunnat,
hallintokunnat tai henkilöt ovat tahallansa, huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä tehneet virheen, ilmoittakoon lautakunta asian kunnanvaltuustolle, jollei ojennusta muuten
voida saada aikaan.
66 § (65 §).
Toimestansa tulee kunnallislautakunnan vuosittain ennen
maaliskuun 15 päivää .a·ntaa (poist.) valtuustolle kertomus
viimeksi kuluneelta kalenterivuodelta, valtuuston tarkempain määräysten mukaan.
67 § \66 §).
· Asianomaisen papin ja lääkärin oikeudesta erityisiä kysymyksiä !käsiteltäessä otta·a osaa kunnallislautakunnan tahi
muun kunnalli,sta tarkoitusta varten asetetun hallintokunnan toimintaan olkoon voimassa, mitä siitä muualla on säädetty.
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68 § (67 §).
Se, joka kunnwssa wsuu tai oleskelee, olkoon velvollinen
saapumaan kunnallislautakunnan eteen, kun hänen kuulustamistansa järjestysasioissa tai ·asioissa, joista hän on velvollinen lautakunnalle tekemään tiliä, pidetään tarpeellisena
ja hän kunnallislautakunnan jäsenen tahi jonkun muun, lauta:kunnan siihen määräämän henkilön kantta on todistajain
läsnä ollessa vähintäänkin neljä,ä päivää ennen saanut ilmoitettua asiaa varten sinne kutsumuksen.
Jos ·näin kutsuttu jää tulematta eikä näytä laillista estettä, mabakoon kunnan yleiseen kassaa,n sakkoa kuusi
markkaa ja. olkoon kahdentoista markan sakon uhalla velvollinen uutena määräpäivänä tulemaan saafJuville.
Jos niskoittelevalle on tästä lautakunnan päätöksestä todistettavasti annettu tieto eikä hän sittenkään ole sa.apunut,
pyytäköön lautakunta paikkakunnan nimismieheltä virkaapua poisjääneen noutamiseen.

(5 LUKU

poist.).

5 (6) LUKU.

llmoittaminen, alistaminen ja valitukset.
69 § (uusi).
Kunnanva.ltuttston tai kansanäänestyksen kautta syntynyt päätös on, päästäksensä voimaan, alistettava Senaatin
tarkastettavaksi ja vahvistettavaksi, kun päätös koskee uusia
maksuja yleisestä liikkeestä, kuten tie-, silta-, satama- ja
lauttarahoja tai muutoksia entisiin. Sellainen alistws on lähetettävä läänin kuvernöörinvirastoon Senaattiin toimitettavaksi.

70 § (71 §).
Kunnanvaltuuston twi kansanäänestyksen kautta syntyneestä päätöksestä on tieto toimit·ettava Senaatille, kun pää-

•
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tös koskee sellaisen kiinteän omaisuuden tahi oikeuden myymistä, panttaamista tahi vaihtamista, joka lahjan tahi testamentin kautta on tullut kunnan omaksi ja on
määrätty käytettäväksi sen yhteiseksi hyödyksi jotakin erityistä tarkoitusta varten, niin myos lkun se koskee sellaista
välipuhetta tahi sopimusta, joka ,vaikuttaisi sen oikeuden
muuttamista tahi supistamista, 'mikä kunnalla on s,ellaiseen
kiinteistöön tahi etuun.
·
Senaatille toimitettava tieto lähetettäköön läänin kuvernöörin kautta.
(72 § poist.)

71 § (73 §).
Joka ei tyydy ( poist.) valtuuston, kunnallislautakunnan
tai tutkijalautakunnan taikka tämän lain 21 § :ssä säädetyssä
tapauksessa ( poist.) valtuuston I>Uheenjohtajan antamaan
päätölrs>een, saakoon siitä tehdä kirjallisen valituksen, joka
ynnä valituksenalainen päätös on valittajan itsensä tai hänen laillisesti valtuuttamansa asiamiehen annettava läänin
kuvernöörinvir.a,stoon, muualta kolmenkymmenen, mutta Ahvenanmaalta ja Lapin kihlakunnasta neljänkymmenenviiden
päivän kuluessa; ja luetaan tämä aika:
1) jos päätös on julkiluettu 28 §:ssä sanotussa järjestyksessä taikka tiedoksipantu 39 § :n 3 momentissa ja 51 § :ssä
säädetyllä tavalla, siitä päivästä, jona sellainen julkilukeminen taikka tiedo'ksipano on tai>ahtunut;.
2) jos (poist.) valtuuston tahi kunnallisl,autakunnan päätös koskee jotakin henkilöä yksityisesti sekä 21 § :ssä mainitussa tai>anksessa tiedonant®äivästä, tätä päivää kuitenkaan
lukuunottamatta, -sekä
3) kun valitus koskee tutkijalautakunnan rpäätöstä, siitä
päivästä, jona se julistettiin.
V alittajan tulee samalla valitukseen liittää selvityS! siitä,
mistä päivästä·valitusaika on luettava.
Jos vali ttaja laiminlyö, mitä tässä on määrätty, olkoon
menettänyt puhevaltansa päätöstä vastaan (poist.).
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72 § (74 §).
Kun asianomat·s1a määrätään v.a-lituksen johdosta kuulusteltaviksi, lähettäköön kuvernööri niin pian kuin suinkin
asiakirjat (poist.) .valtuuston, kunnallislautakunnan tahi tutkijalautakunnan •puheenjohtajalle, aina sen mukaan onko valtuusto tai mikä mainituista viranomaisista (poist.) päätöksen tehnyt, ja puheenjohtajan tulee kuvernöörin asettaman
(poist.) määräajan kuluessa lähettää kuvernöörille 3Jsianomaisen selitys tahi lausunto.·
Jos asianomaisia määrätään kuulusteltaviksi kuntain
edustajain kokouksen päätöksestä tehdyn valituksen johdosta, kutsukoon kokouksen pu'heenjohtaja, ellei erityistä
toimikuntaa ole asetettu selityksen antamista varten, asianomaiset edustajat kokoontumaan siihen paikkaan ja sinä
aikana, kuin hän määrää, vaadittua selitystä antamaan. Sellainen kutsumus on toimitettava tiedoksipanolla eri kunnissa
32 §:ssä 'säädetyllä tavalla.
Sittenkuin kuvernööri on ratkaissut asian, on päätös
asianmukaisessa järjestyksessä toimitettava valittajalle ja
siitä kirjoitettava päätökseen todistus, jota paitsi jäljennös
päätöksestä on annettava sille edellä mainituista puheenjohtajista, jolle asia kuuluu, ja samalla sii.hen merkittävä, milloin valittaja on saanut päätöksen, sekä niinikään, milloin
jäljennös on annettu mainitulle puheenjohtajalle; ja on päätös sitten viipymättä esitettävä !kunnanvaltuuston tahi asianomaisten kunnallisviranomaisten kokouksessa ja pidettävä
silloin kuntalaisten tahi asi,anomaisen vim.noma.isen tietoon
saatettuna.
73 § (75 §).
Jos valitus tehdään siitä, ettei 'Päätös ole laillisessa järjestyksessä .syntynyt tahi että se on ristiriidassa yleisen lain
tai asetusten kanssa tahi muuten menee päättä/jäin toimivaltaa ulommaksi, saapi kuvernööri, jos näkee olevan syytä,
kieltää •päätöksen täytäntöönpanon.
Jos valitus perustuu siiihen, että jonkun yksityisen oikeutta on päätöksellä loukattu, ja valitus hyväksytään, olkoon oikaisu sille eduksi, joka valitti, mutta jääköön päätös
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muutoin voimaan, jollei se ole ristiriidassa yleisen lain tahi
asetusten kanssa, jolloin kuvernööri määrätköön 'Päätöksen
kokonansakin kumotuksi.
74 § (76 1§).
Kuvernöörin päätökseen saapi, mikäli erityisten as1am
varalta ei ole nimenomaan toisin säädetty, hakea muutosta
Senaatin Talousosastossa ennen kello kahtatoista kuudentenakymmenentenä päivänä pää.töksen tiedok,sisaamisesta lukien,
sitä päivää kuitenkoon lukuunottamatta; j.a olkoon silloin
noudatettava, mitä muutoksen hakemisesta yleensä on säädetty, kuitenkin niin että valituksen myös saa valitusajan
kuluessa wntaa läänin kuvernöörinvira;stoon sieltä perille
toimitettavaksi.
75 § (77 § 1 mom.).
Sellaiset tässä luvussa mainitut valitukset, jotka kohdistuvat kunnanvaltuuston tekemiin päätöksiin, ottakoon tässä
laissa tarkoitettu ylempi viranomainen tutkittaviksi ja ratkaistaviksi ainoastaan siltä osalta, mikä koskee päätöksen
laillismLtta.
'

6 LUKU (uusi).
Kansanäänestys.
76 § (77 § 2 mom.).
Valtuuston päätöksen tarkoituksenmukaisuus voidaan
alistaa kansanäänestyksellä ratkaistavaksi, jos vähintään
kahdeskymmenesosa niistä kunnan jäsenistä, jotka valtuutettujen vaalia varten viimeksi laaditun vaaliluettelon mukaan olivat äänioikeutettuja, kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kuin valtuuston päätös on julkiluettu, valtuuston
puheenjohtajalle jätetyssä kirjoituksessa sitä vaatii.
Kansanäänestykseen ei voida vedota:
1) valtuuston -toimittamista vaaleista,·
2) valtuuston päätöksistä sen sisäisissä järjestysasioissa;
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3) valtuuston päätöksistä, jotka koskevat tilintekoa ja
tilinpäästöä taikka tulo- ja' menoarvion vahvistamista; s-ekä
4-) valtuuston päätöksistä, jotka se 30 §:ssä määrätyssä
järjestyksessä on julistanut kiireellisinä_ täytäntöön pantaviksi.
Kansanäänestys toimitetaan kuten laissa kansanäänestyksestä siitä säädetään.
77 § (u·usi).
Kansanäänestyksellä syntyneestä päätöksestä ei ole valitusoikeutta.
Jos kansanäänestys on tapahtunut lainvastaisesti, saatakaan kuitenkin hakea kuvernööriltä äänestyksen ku·moamista
sen ajan kuluessa äänestyksen tuloksen julkaisemisesta, kuin
muutoksen hakemisesta k~Wnnanvaltu'IJI.Storn päätökseen on
säädetty.
Jos kansanäänestys edellisessä momentissa mainitusta
'syystä kumotaan, on valtuuston viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin uuden kansanäänestyksen toimeenpanemiseks·i.

7 LUKU.
Erityisiä säännöksiä ..
78 §.
Kauppala, jolla on oma hallitus, olkoon eri kuntana tai

luettakoon se siihen maalaiskuntaan, jonka piirissä se on.
Jos kysymys nostetaan maalaiskunnan kanssa yhdessä
olevan kauppalan muodostamis·esta eri kunnaksi, ,iätettäköön
siitä hakemus kuvernöörille; ja tulee kuvernöörin sen johdosta kuulustaa kauppalaa ja sitä maal~iskuntaa, jossa kauppala on sekä oman lausuntonsa ohella alistaa asia Senaatin
päätettäväksi. (Poist.)
79 §.
Kauppalan yhteisten asiain hoidosta olkoon soveltuvilta
kohdin noudatettavana, mitä kaupunkien kunnallislaissa säädetään. Jos kauppala ei ole eri kuntana, älköön kauppalan-
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valtuusto kuitenkaan määrätkö kauppalan asukkailta kannettavaksi sen lisäksi, mitä he kunnan yhteisiin menoihin
suorittavat, tuloveroa, mikäli kauppalalla voimassa olevain määräysten mukaan on oikeus sen kanta~iseen, enempää
kuin kaksi prosenttia maksuvelvollisten verotettavista tuloista viimeisen taksoituksen mukaan.
80 §.
Jos joku kunnan osa on kansakoulu- tai köyhäinhoitoasioita taikka muuta yleistä tarkoitusta varten erinäisten
asetusten nojalla erotettu eri" piiriksi, käsiteltäköön sen asiat
piirin yhteisissä kokouksissa. Näissä kokouksissa ovat oikeutetut äänivaltaa käyttämään ne piirin jäsenet, jotka ovat
9 §:n mukaan oikeutetut ottamaan osaa kunnanvaltuutettujen vaaliin.
Tällaiset kokoukset kutsuu ja avaa ensi kerralla kunnanvaltuuston ·puheenjdhtaja tahi se, jonka valtuusto siihen määrää, ja niissä johtaa puhetta se, jon'ka •piirin jäsenet keskuudestaan vahintään yhdeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi siihen (poist.) valitsevat. Älköön näin valittu puheenäohtaja
(poist.) oerotko, ennenkuin uusi puheenjohtaja on hänen sijaansa valittu.
Jos piirin erityisiä tarpeita varten kannettava vero, yhteenlaskettuna kunnan yleisen tuloveron kanssa, nousee yli
kolmen 11rosentin maksuvelvollisten verotuksenalaisista tuloista viimeisen taksoituksen mukaan, on veron kantamista
koskeva ehdotus otettava käsiteltäväksi kahdessa perättäin
seuraavassa kokouksessa ja katsottava 'hyväksytyksi, jos jälkimä~sessä kokouksessa, josta erikseen on ilmoitettava, vähintään kaksi kolmannesta läsnäolevista sitä kannattaa.
Muutoin olkoon soveltuvilta kohdin noudatettavana, mitä
kunnanvaltuuston kokouksista on säädetty.
81 § (81 § 1 mom.).
Jos kahdella tahi useammalla maalaiskunnalla on yhteinen kunnallishallinto ja asia koskee ainoastaan yhtä näistä
kunnista, ottakoot sen asian käsittelyyn osaa ainoastaan
siitä kunnasta valtuutetuiksi valitut.
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82 § (81 §:n loppumomentit).
Jos kysymys nostetaan kunnan eroamisesta yhteisestä
kunnallishallinnosta, ratkaistakoon asia ( poist.) kansanäänestyksellä (poist.), kuitenkin aikais~ntaan yhden vuoden
kuluttua siitä, kun kys,ymystä ensi kerran valtuustossa käsiteltiin.
Jos kansanäänestykseJJ. tulos kustakin kunnasta erikseen
osoittaa, että kunnat joko kaikki tai joku niistä haluaa erota
yhteisestä kunnallishall1nnosta, pantakoon päätös toimeen ja
siitä lähetettäköön läänin kuvernööriHe ilmoitus sillä tavalla kuin 2 §:n 8 momentissa on siinä mainit·usta ilmoituksesta säädetty.
Ne eroavain kuntain yMeiset taloudelliset asiat, jotka
eroamisen johdosta tulevat ratkaistaviksi, ovat sovinto-oikeudessa käsiteltävät, ellei niistä voida sopia ja jos joku kunta
niiden jättämi&tä sovinto-oikeuden ratkaistaviksi vaatii.
Tällaiseen sovinto-oikeuteen on kunkin yhteisessä kunnallishallinnossa olleen kunnan valittava kaksi jäs·entä ja näiden
yhdessä puheenjohtaja. J·os sovinto-oikeuden puheenjohtajasta ei voida sopia, pyydettäköön kihlakunnanoikeutta,
jonka alainen joku kunnista on, S'e määräämään.
(Poist.)
83 § (82 §).
Jos niiden toimihenkilöiden lisäksi, jotka kunnallislautakunta on 56 § :n mukaan kunnan palvelukseen ottanut, tarvitaan mnita sellaisia kunnallishallintoa tahi kunnan yhteisiä
tarpeita varten, olkoon kunnanvaltuuston vallassa päättää,
onko ja millä ehdoilla sellaisia henkilöitä kunnan (poist.)
palvelukseen otettava, ja tulee valtuuston myöskin vahv~staa
näin otetuille tarpeen vaatiessa ohjesäännöt.
84 § (83 §).
Kunnanvaltuuston sekä kunnallislautakunnan ja valtuuston valitsemain (poist.) hallintokuntain puheenjohtajain tulee pitää huolta, että pöytäkirjat ( poist.) liitteineen sekä ni~stä
tehdyt luettelot ynnä muut asiakirjat säilytetään sillä tavalla
ja siinä paikassa, kuin valtuusto määrää, ja pitää niitä kunta-
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laisten saatavilla sekä toimesta erotessaan jättää ne seuraajillensa.
(Poist.) Kunnan jäsen ollwon, jos hän sitä pyytää, oikeutettu saamaan oikeruksi todistetun jäljennöksen sellaisista
asiakirjoista tahi otteen mainittujen viranomaisten kokouksissa tehdyistä pöytäkirjoista ( poist.). Valitusasioissa on toimituskirja ( poist.) annettava joutuisasti ja ainakin ennienkuin puolet kunkin tapauksen varalta säädetystä määräajasta
on (poist.) kulunut.
Valtuuston asiana on määrätä, onko asiakirjoista lunastusta suoritettava ja kwinka p~ljon. Älköön wnastusta kui"
tenkaan otettako niistä asiakirjoista, jotka annetaan kunnan
yhteisiä ta.rpeita varten tai asia,nomrnisille virkamiehille tahi
yleisille asiamiehiUe, älköönkä silloinkaan kun kunnanvaltuuston tahi kunnallislautakunnan päätös un pöytäkirjanotteella tiedoksi annettava sille, jota päiiltö's koskee.

(84 § poist.)
85 §.
Poist.) Sakot, joita kunnanvaltuusto tahi valtuuston valitsemat lautakunnat (poist.) lain nojalla poissaolosta. määräävät, menevät kunnan yleiseen kassaan ja ulosotetaan, ellei
niitä hyvällä makseta, sillä tavoin kuin kunnallisveroista on
säädetty.
(Poist.) Tämän lain nojalla annettujen järj·estyssääntöjen
ja määräysten rikkomisesta tuomitsee sakkoihin yleinen OIkeus.
(86 ·§ poist.)

86 § (87 '§).
(Poist.) Jos kunnallisessa ( po'ist.) toimessa tai palveluksessa oleva on tässä toimessaan hukannut wcnoja taikka osottanut viipillisyyttä tahi muuta epärehellisyyttä, on kunnanvaltuustolla oikeus pidättää hänet tehtävänsä toimittamisesta,
ja on asia viipymättä jätettävä tuomioistuimen käsiteltäväksi
sekä siitä ilmoitettava läänin kuvernöörille.
87 § (uwsi).

Jos kunnanvaltu~~ston päätös on alistettava valtion viranomaisen vahvistettavaksi, on alistuminen toimitettava vasta
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sitten kun määräaika kansanäiinestyksen vaatimiseen on wtnpeen; ku.lunwt, ilman että sitä on vaadittu. Jos asia tulee kansanääneS'f;y ksell'ä ratka~tavak'si, on alistaminlen · toimitettava
sitten kuin äänestys on toimibettu .
.. "'...,

88

§' (88 §

1-m~'n:.):-'

. ---· ·- ..

Tämä laki (poist.) kumoaa maalaiskuntain kunnallishallinnosta kesäkuun 15 päivänä 1898 annetun asetuksen 1, 2,
3, 4, 5, 7 ja 8 luvun sekä saman asetuksen 83 § :n 2 momentin ja 94 §:n, paitsi mikäli niissä säädetään manttaaliin pantua vmaata ja laitoksia koskevien asiain käsittellfstä, samoinkuin kaikki muut tämän lain kanssa ristiriidassa olevat säännökset (poist.). Sanotun asetuksen 6
luvussa mainitut kuntakokouksen ja sen f!Simiehen tehtävät
kuulukoot tästedes kunnanvaltuustolle, ja sen puheenjohtajalle ja noudatettakoon kuuluttamisesta ja ilnwituksista tämän lain määräyksiä,· sekä olkoot taksoitus- ja tutkijalautakunnan jäsenet poissaolastaan kokouksista sen seuraamuk8en
alaiset, joka tämän lain 25 §:ssä kunnanvaltuuston jäsenille
on säädetty. Niinikään valitettakoon päätöksistä, jotklt'htmnanvaltuusto antaa taksoituslu1etteloa vastaan tehtyjen muistu.tusten johdosta, edelleenki'li sillä tavalla kuin edellämainitussa asetuksessa on säädetty.
Manttaaliin pantw~ maata koskevien asiain käsittelemistä varten kut8i'Wkoon kunnanvaltuuston puheenjohtaja enSlma~sen kokouk8en tämän lain voimaanastumisen jälkeen ja pitäköön huolta, että kokous valibsee niissä aiioissa
äänivaltaisista kunnan jäsenistä itselleen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, ollen vaaZi aina kolmivuosittain uudistettava; valitun puheenjohtajan tehtävistä on voimassa, mitä
kuntakokouk8en puheenjohtajan tehtävistä tällaisissa asioissa on aikaisemmin säädetty. Aänestystä varten tälla~sa
asioi<S>Sa on laadittava erityinen äänestysluettelo.

'89 § (88 § 2, 3 j.a 4 mom.).
Tämä laki astuu ~mmaan
kuun
1•9-.

päivänä
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Kunnanvaltuutetut ovat kuitenkin jo vuonna 19- valittavat sillä tavalla ja siinä järjestyksessä kuin tässä laissa s,ekä.
kunnallisessa vaalilaissa säädetään.
Niiden kunnallisten toimihenkilöiden ja hallintokuntien,
jotka aikaisemman lainsäädännön mukaan ovat asetetut, tulee edelleenkin olla toimessa, kunnes vastaavat vaalit ovat
tämän lain mukaan suoritetut ja valitut ryhtyne..et toimeensa;
ja on valtuuston tällaisiin vaaleihin viipymättä tämän lain
voimaanastuttua ryhdyttävä.

Kunnallislait.
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KatJ.pnnkien kunnallislaki.
1 LUKU.

Yleisiä säännöksiä.

1 §.
Kukin kaupunki siihen kuuluvine alueineen on eri kunta,
jonka jäsenten tulee tämän lain mukaan ja lain muuten
määräämissä rajoissa hoitaa kunnan yhteiset talous- ja
järjestysasiat, mikäli ne voimassa olevain lakien tai asetusten mukaan eivät ole julkisen viranomaisen käsiteltäviä.
2 §.
(PoiJSt.)
Jos kaupunki- ja maJalaiskunba halu!avat yhteistä toimintaa jossakin asiassa, kokoontukoot niiden edustajat yhte1se,en
kokoukseen siitä päättämään, niinkuin md.alai:skuntain kunnallislaissa on säädetty.
Sama oikeus olkoon kaupunkikunnilla keskenään.

3 §.
Kaupunkikunnan jäsen on jokainen:
jolla kaupungissa taikka sen alueella on tahi tulee olla
asunto ja kotipaikka; (poist.)
joka siellä harjoittaa elinkeinoa, liikettä tahi ammattia;
taikka
joka siellä omisbaa fialon, tontin tahi maata.

4 §.
Kaupunkikunta käyttää päättämisvaltaansa kaupunginvaltuuston, raastuvankokouksen, kansanäänestyksen ja kuntain edustajain kokauksen kautta.
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Toimeenpano ja hallinto ku~luu, maistraatin valvonnan
alaisena, rahatoimikamarille ja muille lautakunnille, hallintokunmille tai henkilöille ( poist.) S'en mukaan kuin tässä
lalS'sa tahi muuall,a siiiidetäiifn.
5 §.
Kaupungin yhteistä omaisuutta, olkoonpa se tuloa kiinteästä omaisuudesta, liikkuvaa pääomaa tahi jokin tuloa
tuottava oikeus, samoinkuin valtion kaupungille myöntämiä
varoja, on (poist.) pidettävä varoina, joilla kaupungin yhteisiä m{3noja suoritetaan, ja hoidettava niinkuin tässä jälempänä sanotaan, ellei jonkin tapauksen varalta ole toisin säädetty.
Omaisuutta, joka on jonkun erityisen väestöluokan hyväksi tai e:rikoi'st'la tarkoituksiJa varten ~pungille luovutettu~
on hoidettava ja käytettävä siitä voimassa olevain määräysten mukaan.
Niitä menoja varten, joihin varoja 1 momentissa mainittujen varojen lisäksi tarvitaan kaupungin yhteiseksi hyödyksi tahi s·en erityisiin tarpeisiin, määrätköön kunta veroja
suoritettavaksi ( poist.) voimassaolevien tai vastedes säädettävien p·erusteiden mukaan.
6 §.
Tämä laki ei muuta niitä kunnallisia oikeuksia ja
velvollisuubia, jotka perustuslaissa taikka erioikeuksissa;
joilla on perustuslain voima, ovat eriksensä joillekuille kaupunkikunnan jäsenille määrätyt. (Poist.) Kaikki muut
kunnalliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka ennen vuotta
1875 'ovat kuuluneet porvari.stolle ja talonomistajille yhteisesti taikka kummallekin erikseen, jäävät edelleen kaikk:ien
kaupunkikunnan jäsenten yhteisiksi.

2 LUKU.
Kwupun,qinv.altwu;sto.
7 §.
Valtuutettuja valitaan kaupungissa, jonka väkilukl'\

Qtl:
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enemmän kuin

"
"
"

"
"
"

"
"

"
,"

"

2,000 tai vähemmän
6,000,
2,000, vaan ei yli
10,000,
6,000,
" " " 20,000,
10,000,
" " " 50,000,
20,000,
"
" " 100,000,
50,000,
" " " 150,000,
100,000,
" " "
150,000
••

0.

0

••••

0

0

0

••••

0.

15
24
30

a,s
42
48
54
60

Valtuutettujen varajäseniä valitaan niin monta kuin
kunnallis·essa vaalilaissa sääd-etään.
8 §.
Kaupunginvaltuutetut sekä vähintään neljä Elintarkastajaa ja yhtä monta vamtilintark,astajaa, joiden. vaali toirnitetaam V(altuutettujen vaalin yhteydessä, valitaan välittömillä ja suhteellisilla vaaleilla.
Vaaleissa on kaikilla vaalioikeutetuilla yhtäläinen äänioikeus.
Älköön äänioikeutta valtuut·etun kautta käyi;€ttäkö.
Vaaleista ja niiden toimittamisesta säädetään tarkemmin
kunnallisessa vaalilaissa.

9 §.
Kaupunginvaltuutetut ja varajäsenet valitaan kolmeksi
vuodeksi. Valituista eroaa vuosittain kolmannes siinä järjestyksessä kuin kunnallisessa vaalilaissa on sää:detty.
(Poist.)
Va:ltuusbon aJSiana olkoon päättää tilintarloastaja:in luvusta sekä heidän eroamisjärjestyksestänsä.
10 §.
Oikeus ( poist.) valita valtuutettuja ja tilintark.astajia
(poist.) on jokaisella kaupunkikunnan jäsenellä, sekä miehellä että naisella, jolla on Suomen kansalaisoikeus ja joka
ennen vaalivuoden alkua on täyttänyt kaksikymmentä vuotta
sekä on viimeksi toimitetussa henkikirjoituksessa kaupungissa hengillekirjoitettu,
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VaalioikieuUa vailla on kuitenkin:
1) se, joka lain voiman voittaneen oikeruden päätöksen
mukaan on holhouksen alaisena;
2) se, joka lainvoimai$en tuomibn nojalla on .kJanJsalaisluottamu!sta v'ailla taikka on helvoton maian palvelukseen tai
toisen asiola ajamaan; j.a
3) se, joka on todistettu syypääksi siihen, että hän kunn.alli~>'issa vaaleissa on ostanut tai myynyt ääniä, aina kolmann,en kalenberivuoden loppuun siitä lukien kuin liopnlUnen
tuJomio asiasta a:nnettUn.
(Poist.) Venäjän kansalaisten ( poist.) kunnallisista oikeuksista on voimassa, mitä siitä erittäin on säädetty tai
vastedes säädetään.
lil §.
Vaalikelpoinen ( poist.) valtuutetuksi ja kunnan muihin
luottamustoimiin, mikäli niistä ei ole erittäin säädetty, on
jokainen kunnassa asuva henkilö, joka on oikeutettu valtuutettuja valitsemaan.
(Poist.)
Näihin toimiin älköön kuitenkaan valittako kuvernööriä,
lä'äninsihteeriä, lääninkamreeria, varalääninsihteeriä, varalääninkamreeria, maistraatin jäsentä, maistraatin ja poliisikamarin virka- tai palvelusmiestä eikä yleistä syyttäjää
eikä myöS>kään kaupungin rahatoimilaitoksen tai muuta sellaista virka- tai palvelusmiestä, joka on toimestansa tilintekovei vollinen.
12 §.
(Poist.) Valtuutetuksi valittu älköön kieltäytykö toimeen ryhtymästä, ellei hän ole täyttänyt kuuttakymmentä
vuotta.
Joka kolmena.lähinnä edellisenä vuoten~ on toiminut valtuutettuna tahi (poist.) kaupungin asiain toimeenpanoa ja
hallintoa varten asetetun hallintokunnan puheenjohtajana, on
kuitenkin oikeutettu kolmen seuraavan vuoden kuluessa nauttimaan vapautta valtuutetun toimesta.
Jos valittu näistä syistä kieltäytyy, astuu varajäsen hänen SIJaansa.
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Jos kieltäytymisen perusteeksi ilmoitetaan kivuloisuus
taikka siviili-, sotilas- tahi kirkollisvirka tai- palvelus, perheolot tahi jokin muu syy, tutkikoon (poist.) valtuusto
ilmoitetun esteen.
Jos kieltäytyminen hyväksytään, astuu varajäsen ( poist.)
tilalle.

13 §.
(Poist.) Valtuut€tut saavat toimestaan korvausta valtuuston harkinnam mukaan, kuitenkin vähintään viisi markkaa kokoukselta ja niin että palkkio kaikille valtuutetuille
on sama.n.suuruinen.
14 §.
Valtu>utetut valitsevat k,eskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan (poist.j. Älköön valittu kieltäytykö, ellei hän jo s,aman kolmivuotiska:uden aikana ole
ollut samassa toimessa.
Jos pruheenjohtaja tahi va:rapuheenjohtaja kuolee, muluttaa pois tahi muun ~aillisen .syyn takia eroaa e:nnen toimik,autensa loppumisba, v.alittakoon toinen henkilö hänen sijaa~a jälellä olevaksi ajaksi. Sama olkoon laki, jos valtuuston puheenjohtaja tai oo:r:apuheenjohtaja valitaan rrakatoimikamlafrin pruheenjohtajaksi tai '/Jarapuheenjohtajaksi.
Toimitetusta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalista antakoon valtuusto maistraatin kautta kuvernöörille
kirjallisen ilmoituksen.
Valtuuston asiana on puheenjohtajan palkkion määrääminen.
15 § (uusi).
Jos tehdään valitus valtuuston puheenjohtajan ta·hi varapuheenjohtajan vaalista tahi siitä, että niistä toimista ikieltäytymistä ei ole hyväksytty, hoitakoon valittu; kuitenkin
tointa, kunnes valitus on lopullisesti ratkaistu ja, jos uusi
vaali määrätään toimitettavaksi, toinen 'On valittu ja toimeensa ryhtyy.
4
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16 § (15 §).
(Poist.) Valtuuston kokoukset ovat julkisia.
Kuitenkin voi valtuusto (poist.) päätöks-ellä, johon vähintään neljä viidennestä saapuvilla olevista valtuuston jäsenistä yhtyy, julistaa jonkun asian käsiteltäväksi sulj.etussa
istunnossa.
17 § (16 §).
(Pois.t.) Valtuuston tulee kokoontua puheenjohtajan
kutsumuksesta, milloin hän sen katsoo asiain käsittelemistä
varten tarpeelliseksi, taikka kun vähintään neljännes valtuutetuista tahi kuvernööri tai maisti'aatti sitä häneltä pyytää.

Kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Joulukuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa päätetään kunnan tulo- ja menoarvion
vahvistamisesta seuraavaksi vuodeksi, valitaan henkilöt nii- ·
hin kunnallisiin toimiin, jotka vuoden lopussa tu.levat avoimiksi, ja jäsenet taksoitus- ja tutkijalautakuntiin sekä käsitellään joulukuun 8 päivänä 1873 kunnallishallituksesta
kaupungissa annetun asetuksen 54- §:ssä mainitut asiat.

1<8 § (17 §).
Kutsumus (poist.) valtuuston kokoukseen on valtuuston
määrättävällä tavalla julkaistava ja valtuutetuille ilmoitettava.
Kutsumuksessa tulee olla ilmoitus kokouksen ajasta ja
paikasta ynnä kokouksessa käsiteltäviksi tulevista asioista.
Kutsumus sellaiseen kolioukseen, jossa valitaan jäseniä
kaupungin taksoitus- ja tutkijalauta.kuntaan sekä määrätään
taksoituslautakunnan jäsenten luku, tai vahvistetaan kaupungin meno- ja tuloarvio seuraavaa vuotta varten, tai tutkitaan kaupungin tilintarkastajain antamaa kertomusta, on annettava vähintään neljätoista päivää ·ennen kokousta. Kutsumus kaikkiin muihin valtuuston kokouksiin voidaan antaa
viimeistään kokouksen edellisenä päivänä.
Kokousten ajasta on kirjallinen ilmoitus kaupungin
maistraatille ja rahatoimikamarin puheenjohtajalle annettava.
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(18 § poist.)

19 §.
{Poist.) Valtuusto älköön asiaa käsiteltäväksi ottako
älköönkä päätöstä tehkö, ellei vähintään kaksi kolmannesta
valtuu~ttuj.en koko lukumäärästä ole saapuvilla.
Jos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tahi jäsen (poist.)
ilman pätevää estettä jää tulematta kokoukseen (poist.),
taikka ilman sellaista syytä lähtee kesken pois, maksakoon
kaupunginkassaan sakkoa, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kymmenen sekä jäsen viisi markkaa. Jos kokous läsnäolevien vähälukuisuuden vuoksi jää pitämättä tahi on kesken
lopetettava, olkoon sakko poissaoleville kaksinkertainen.
20 §.
(Poist.) Valtuuston kokouksessa ( poist.) älköön asiata
otetta:ko ( poist.) päätettäväksi ennernkui'n Sle on ollut rahatoimikamarin tai 4 §:n 2 morn:,entissa mm:n~tun toimikunna-n,
hallintokunnan tai to,imihenkilön tai 29 §:ssä saFitun valiokunnam taikka erityislesti valitun v.almistiW$vaUokuritnan
valmisteltavana, paitsi jos kii'rleelliset asianhl!IJrat jo'8sakin [ftpauks.essa tO'isin vaativat.
21 §.
Maistraatin ja rahatoimikamarin puheenjohtajat taikka,
jos heille sattuu este, se jäsenistä, jonka maistraatti tai rahatoimikamari on ·siihen määrännyt, ovat velvolliset olemaan
saapuvilla (poist.) valtuuston kokouksissa antamassa tarpeellisia tietoja; ja on heillä oikeus ottaa osaa k·eskusteluihin,
mutta ei päätöksiin, elleivät he Slamalla ok valtwU,ston jäseniä. Heidän poissaolonsa ei estä asian käsittelyä valtu;u,stossa.

22 § (2.2 § 1~5 mom.).
Sit~nkun asiasta on valtuuston kokouksessa keskusteltu
ja puheenjohtaja julistanut keskustelun päättyneeksi, tehköön hän semmoisen äänestys·esityksen, että vastaus ,jaa"
taikka ,ei" ilmaisee valtuuston päätöksen.
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Kun vastaus on annettu, ilmoittakoon puheenjohtaja,
mikä hänen käsityksensä mukaan on tullut päätökseksi, ja
vahvistakoon sen, ellei muuta äänestystä vaadita, vasaranlyönnillä. Jos äänestystä vaaditaan, toimitettakoon se julkisesti ja nimenhuudolla.
Se mielipide, jonka puolesta enimmät äänet on annettu,
tu~koon vaUuuston päätökseksi, paitsi milloin päätöksen tekoon tämän bain muk001n vaaditaan määräenemmistö. Äänten jakautuessa baSlan tulee se mielipide päätökseksi, johon
11uheenjohbaja yhtyy.
Kun vaUuuston on päätettävä :seUat'sen kiinteistön tahi
oik.e:uden myymisestä, panttaamisesta tahi vaihtamisesta,
joka lahjan testamentin tahi muun laillisen saannon kautta
on tullut kunnan omaksi, v:aaditaan päätöksen tekoon, että
vähintään kaksi kolmannesta valtuuston soopuvilla olevista
jäsenistä sitä kannattaa.
Kun äänestyksen tulos on saatu selvine, julfJstakoon puheenjohtaja päätöksen.

23 § (22 § 6 ja 7 mom.).
{Poist.) Vaalit, jotka ovat valtuuston, ta"/e.soituslautakunnan tahi muiden ku~nnallisten hallintokunt,ain toimitettwvat,
tapahtukoot suhteellista vaalitapaa noudattamalla, jos valittavia on kaksi ta:i wseampia ja jos neljännes vooliin osaa
ottavisb(t sitä vaatii.
Jos yksi on valittava tai milloin enemmistövaalitapaa
muuten käytetään, tu.lee vaUtuksi se tai n:e, jotka vaalissa
ovat saaneet enimmät äänet.
SuhteeUiset ja vaadittaessa mttutkrin vaalit toimitetaan
snljetuilla lipuilla. Aänten mennessä tasan rotkaisee arpa.
24 § {uusi).
Valtuuston päätös voidaan julistaa kiireellisenä täytäntöönpantavaksi, jos kolme neljännestä läsnä olevista jäsenistä
sitä kannattaa; ja on tämä päätöksessä nimenomaan mainittava. Täytäntöönpanoa älköön silloin ,estäkö se, ettei päätös
ole saanut lainvoimaa, ellei muutoksenhak,emin,en sen kautta
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kävisi hyödyttömäksi tahi kuvernööri, huomatessaan päätöksen la:invastai$eksi, näe ole1,an syytä täytäntöönpanemista
kieltää.
2~ § (23 §).
(Poist.) Valtuuston kokouksissa kirjoittaa pöytäkirjan
( poist.) valtuuston {poist.) valitsema sihteeri.
Milloin pöytäkirjaa ei voida heti tarkistaa, voi valtuusto
antaa puheenjohtajan ja vähintään kahden aina kerraksi sitä
varten valitun jäsenen toimeksi pöytäkirjan tarkistamisen
valtuuston määrättävänä päivänä.
Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja s~hteeri
sekä, tarkistuksen heti tapahtuessa, vähintään kaksi valtuuston jäsentä, ja muutoin tarkistajat. .T os tarkistajista yksi
tahi useammat kieltäytyvät pöytäkirjaa allekirjoittamasta,
väittä,en, ettei se si~ällöltään vastaa sitä, mitä valtuuston kokouksessa on tapahtunut, merkitköön puheenjohtaja sen pöy~
täkirjaan ja lykätköön (poist.) tarkistamisen valtuuston seuraavaan kokoukseen. Tarkistettu pöytäkirja on (poist.) edeltäpäJin ilmoitettuna päivänä valtuuston kokouf'lhuoneessa tai
muussa valtuuston määrättävässä paikassa julkiluettava.

(Poist.)
26 § (2,4 §).

Sillä, joka on ollut valtuuston kokouksessa käsiteltyä
asiaa päättämässä, olkoon oikeus heti ilmoittaa vastalause_
tehtyä päätöstä vastaan. Jos vastalauseen tekijä tahtoo saada
vastalauseensa perusteltuna pöytäkirjaan liitetyksi, antakoon
sen kirjallisesti sihteerille viimeistään pöytäkirjan ,ta:rkista.
m i-stilais1J!Udessa.

27 § (25 §).
(Poist.) Valtuuston päätös ratkaistussa asiassa on, niin
pian kuin se on tarkistettu, maistraatil1e kirjallisesti ilmoitettava.
Lähetettävät toimituskirjat (poist.) allekirjoittaa puheenjohtaja sekä varmentaa nimellään siheeeri.
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28 § (26 §).

(Poist.) V altuutetuilla on oikeus maistraatilta saada
niitä asiakirjoja ja tietoja, jotka he tarpeellisiksi katsovat.
29 § (2'l §).
(Poist.) Valtuusto saakoon, milloin tarpNllliseksi havaitsee, asettaa erityisiä valiokuntia asioita valmistamaan.

30 § (28 §).
Puheenjohtaja pitäköön ( poist.) valtuuston kokouksessa
huolta järjestyksestä ja saakoon, varoitettuansa, toimittaa
pois kuuntelijan, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos
( poist.) syntyy semmoinen epäjärjestys, jota puheenjohtaja
ei voi ehkäistä, hajoittakoon hän kokouksen.

3 LUKU.

Maistraatti.
31 § (29 §).

Maistraatin tulee valvoa, että kaupungin yhteistä
omaisuutta, tuloja, etuja ja oikeuksia asianmukaisesti hoidetaan sekä ( poist.) että toimeenpanoa varten asetetut lautakunnat, hallintokunnat tai henkilöt {poist.) panevat täytäntöön valtuuston tekemät päätökset .
.Jos maistraa tti havaitsee, että joku ( poist.) valtuuston
tekemä päcitös on lakia, voimassa olevia asetuksia tai määräyksiä vastaan, taikka että alistaminen tai ilmoittaminen
on laiminlyöty, milloin sen olisi pitänyt tapahtua, olkoon
velvollinen kieltämään apunsa tämmöisen päätöksen toimeenpanemiseen. .Sellaisessa tapauksessa tulee maistraatin kirjallisesti ilmoittaa ( poist.) valtuustolle, ettei pääJtöstä käy
toimeenpaneminen ja esiintuoda (poist.) syyt siihen.
Asianomaisella on valta semmoisesta kiellosta valittaa
siinä järjestyksessä, joka on· säädetty muutoksen hakemisesta maistraatin päätöksiin.
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32 § (30 §).
Maistraatti saa tehdä (poist.) valtuustolle ehdotuksia
kaupungin yhteisistä asioista.
33 § (31 §).
Esitykset ja lausunnot, joita (poist.) valtuusto tai eri
tarkoituksia varten asetetut toimikunnat valtion viranomaiselle antavat, ovat lähetettävät maistraatin kautta.

34- § (32 §).
Maistraatin kokoonpanosta, velvollisuuksista ja tehtävistä julkisena viranomaisena sekä tuomioistuimena talousja järjestysasioissa kuin myös mu~den virk'a- ja palvelusmiesten asettamisesta kaupungin ja kunnallishallinnon tarpeita varten olkoon voimassa, mitä siitä ·erikseen on säädetty.
35 § (33 §).
Kaupungissa, jossa. ei ole maistraattia, olkoot kaikki ne
tehtävät, jotka sanottu viranomainen tämän lain kautta .on
saanut toimeksensa, ( poist.) kaupunkiin erityisesti asetetun
hallituksen hoidettavina.

4 LUKU.

Raastuvankokous.
36 § (34 §).
Raastuvan1mkous pidetään pormestarin, neuvosmiehen ja
maistraatinsihteerin vaal~ja varten.
.Sellainen kokous pidetään maistraatissa pormestarin tai
hänen sijaisensa toimiessa puheenjohtajana.
37 § (35 § 1 mom.).
Oikeutettuja ottamaan osaa raastuvankokoukseen ovat
kaikki ne kunnan jäsenet, jotka ovat kaupunginva.ltuutettujen vaalia varten viimeksi laadittuun vaaliluetteloon äänioikeutetuiksi merkityt; ja on tätä vaaliluetteloa käytettävä
äänestysluettelona.
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38 § (35 § 2 ja 3 mom. sekä 36 §).
Kaikilla vaalioikeutetuilla on yhtäläinen äänioikeus.
Älköön vaalioikeutta valtuutetun kautta käytettäkö. ·
· (Poist.)
Vaali toimitetaan suljetulla lipulla. Ää11ten jakaantuessa
tasan ratkaisee arpa.
1

39 § (37 §).
Raastuvankokouksen kutsuu kokoon maistraatti.
Kutsumus, jonka tulee sisältää tieto siitä, mitä varten
kokous pidetään, on annettava vähintään neljätoista päivää
ennen ja julkaistava sillä tavalla kuin kaupungin kunnallisten ilmoitusten tiedoksiantamisesta on voimassa.
40 § (38 §).
Ennenkuin raastuvankokous pää.tetään, ilmoittakoon
maistraatti ajan, milloin kokouksessa tehty pöytäkirja tulee
julkisesti tarkistettavaksi. 'Tarkistukseen ei tarvita muuta
kutsumusta.

5 LUKU.
Ilmoittaminen, alistaminen ja valitukset.

41 § (39 §).
Kaupnnginvaltuttston tai kansanäänestyksen kautta syntyneestä päätöksestä on tieto toimitettav,a Senaatille, kun päätös koskee sellaisen kiinteän omai,suuden tahi oikeuden myymistä, panttaamista tahi vaihtamista, Joka lahjan tahi testamentin kautta on tullut knnnan omaksi ja on määrätty käytettäväksi sen yhteiseksi hyödyksi jotakin erityistä tarkoitusta varben, niin myös kttn se koskee !sellaista välipuhetta
tahi sopimusta, joka vaikuttaisi sen oikeuden muuttamista
tahi supistamista, mikä kunnalla .on sellaiseen kii'nteistöön
tahi etuun.
Päätökset, jotka koskevat uusia maksuja yleis,estä liikkeestä, kuten tie-, silta-, satama- ja lauttarahoja, tai muutok-
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sia entisiin, ovat voimaan päästäkseen alistettavat Senaatin
t•ahvist.ettaviksi.
Sellaiset ilmoitukset ja alistukset ovat lähetettävät maistmatin kautta läänin kuvernöörinvirastoon, jonka tulee toimittaa nE> Senaattiin (poist.)
42 § (40 §).
Kuvernöörin vahvistettavaksi on ,alistettava ne päätökset, jotka koskevat yleisiä määräyksiä siveellisyyden, raittiuden, terveydenhoidon sekä järjestyksen ja turvallisuuden
edistämistä kaupungissa.
(Poist.)
Tällaiset määräykset ovat saatettavat yleisön tietoon sillä
tavalla kuin kunnallisten ilmoitusten tiedoksiantamisesta on
voimassa.

43 § (4lt§) .
•Toka ei tyydy ( poist.) valtuuston tekemään päätökseen,
saakoon siitä tehdä kirjallisen valituksen, joka ynnä valituksenalainen päätös on. ( poist.) valittajan itsensä tait hänen laillisesti valtuuttamansa asiamiehen annettava läänin kuvernöörinvirastoon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä,
jona valittaja sai päätöksestä tiedon, sitä päivää kuitenkaan
lukuunottamatta; ja tulee valittajan samalla valitukseen liittää todistus päivästä, jona päätös hänelle tiedoksi annettiin
{poist.).
J·os valittaja laiminlyö, mitä tässä on määrätty, olkoon
menettän11t puhevaltansa päätöstä vastaan.
Valittajan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä sinä päivänä. jona se on 25 §:n mukaan julkiluettu.

H § (42 §).
Jos siitä valitetaan, ettei päätös ole laillisessa järj.estyksessä tehty taikka että se on ristiriidassa yleisen lain tai asetusten kanssa taikka muuten menee ( poist.) valtuuston toimivaltaa ulommaksi, saa kuvmnööri, jos näkee syytä olevan
{poist.), kieltää päätöksen täytäntöönpanon.
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Jos valitus perustuu siihen, että valittajan yksityinen oikeus on päätöksellä tullut loukatuksi, ja semmoinen valitus
hyväksytään, olkoon oikaisu sille eduksi, joka on valittanut,.
mutta muutoin pysyy päätös voimassa, ellei sen havaita olevan ristiriidassa yleis•en lain tai asetusten kanssa, jolloin kuvernööri määrätköön päätöksen kokonansakin kumotuksi.
45 § (43 '§).

Se, joka on tyytymätön maistrrmt1n päätökseen tämän lain
alaan kuttluvissa asioissa, saa hakea siihen m1wtosta kuvernöörinvirastossa kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoks·iantamisesta lukien.
Joka tahtoo valittaa raastuvankokmtksen päätöksestä,
tehköön sen kirjallisella. valituksella, joka viimeistään kolmantena'kymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun vaalitoimituksesta tehty pöytakirja tarkistettiin, sitä päivää lukuunottamatta, on läänin kuvernöörinvirastoon annettava.
(Poist.) Pormestarinvaalia koskevista valituksista on
erikseen säädetty.
46 § (44 §).
Kuvernöörin päätökseen saa hakea muutosta Senaatin
Talousosastossa viimeistään ennen kello kahtatoista kolmantenakymmenentenä päivänä päätöksen tiedoksisaamisesta,
sitä päivää kuitenkaan lukuunottamatta; ja noudatettakoon
siinä, mitä sellais,esta muutoksen hakemisesta yleensä on säädetty, kuitenkin niin, että valituksen myös saa valitusajan
kuluessa antaa läänin kuvernöörinvirastoon sieltä perille toimitettavaksi.
47 § (45 § 1 mom.)
Sellaiset tässä luvussa mainitut valitukset, jotka kohdistuvat kaupunginvaltuuston tekemiin päätöksiin, ottakoon
tässä laissa tarkoitettu valtion viranomainen tutkittaviksi ja
ratkaistaviksi ainoastaan siltä osalta, mikä koskee päätöksen
laillisuutta.
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6 LUKU (wusi).
Kansanäänestys.
48 § (45 § 2 mom.).
Valtuuston päätöksen fJarlco~tuksenmulcaistbus voidaan
alistaa lcansanäänesty lcsellä ratk:aistav:alcsi. Jos lcaupungissa
on valtuutettujen vaalia varten viimeksi laaditnn vaaliluettelon mukaan ollut enintään viisituhatta äänioilceutettua, ion
kymmenennen osan leaikista mainitun ääniluettelon mukaan
äänioikeutetuista sellaista alistamista vaadittava. Jos äänioiketttettujen luku on suurempi, tulee vootilain luvun olla
kahdeskymmene'sosa äänioilceutettttjen luvusta, ~ei kuitenkaan
'uähemmän kuin viisisataa. Plerustelht vaatimus valtuuston
päätöksen kumoamisesta on kirjallisesti annettava valtuuston
puheenjohtajalle kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä
kuin vaJtuttston päätös on julkilu.ettu.
Kansanäänestykseen ei voida vedota:
1) valtuuston toimittamista vaaleista;
2) valt?tuston päätöksistä sen sisäisissä järjestysasioissa;
3) ·valtuuston päätöksistä, jotka koskev>at tilintekoa ja
tilinpäästöä taikka tulo- ja menoarvion vahvistamista; sekä
4) valtuuston päätöksistä, jotka se 24 §:ssä määrätyssä
järjestyksessä on julistanut kiireellisinä täytäntöön pantaviksi.
Kansanäänestys toimitetaan kuten laiss'a ka1n'Sanäänestyksestä siitä säädetään.
49 § (uu.si).
Kansanäänestyksellä syntyneestä päätöksestä ei ole valitusoikeutta. Jos kansanäänestys on tapahtunut lainvastaisesti, saatakoon kuitenkin hakea kuv.ernöå~iltä äänestyksen
kttmoamista sen ajan kuluessa äänestyksen tuloksen julkaisemisesta, kuin muutoksen hakemise8ta kaupu,nginvalf:uuston
päätökseen on vaadittu.
Jos kansanäänestys edellisessä momentissa mainitusta
syystä kttmotaan, on valtuuston viipymättä ryhdyttävä toimenpitet"siin uuden kansanäänestyksen toim1eenpanemiseksi.
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7 (6) LUKU.

Erityisiä säännöksiä.
(46 ja 47 §§ poist.).
50'§ (23 § 7 mom.).
sekä valtwnston valitsemain hallintoktmtain puheenjohtaj:ain tttlee pitää httolta, <että pöytäkirjat
liitteineen sekä niistä tehdyt luettelot ynnä muut asiakirjat
hyvin säily(;l(]tään ja kuntalaisten saatavilla tarptO,en muka:an
pidetään, sekä toimesta erotessaan jättää ne seurtaajillensa.
(Poist.) Kunnan jäsen ( poist.) olkoon, jos hän sitä pyytää, oikeutettu saama:an oikeaksi todistetun jäljennök};en sanotuista asiakirjoista tah-i otteen mainitiJuj.en viranomais-een
kokottksissa tehdyistä pöytäkirjoista. Valitusasioissa toimituskirja on annettava joutttisasti ja ainakin enn:enkutn puolet kunkin tapauksen var:alta 'säädetystä mää.räajasta on kulunut.
Valtuuston asiana on määrätä, onko asixlkirjoista suoritettava lunastusta ja kuinka paljon. Älköön lunastu,s~a kuitenkaan otettåko ni·istä asiakirjoista, jotka anwetaan kunnan
yhteisiä tarpeita varten tai asianomaisille virkamiehille tahi
yleisille asiamiehille, älköönkä sillolnkaan kun valtuuston
päätös on pöytäkirjanotteella tiedoksi 'annettava sille, jota
11äätös koskee.
Kaupunginvaltut~ston

51 § {uusi).
Sakot, joita kunnanvaltuttsto tahi valtuuston valitsemat
lautakunnat lain nojalla poissaolasta määräävät, menevät kunnan yleiseen kassoon ja ulosoteta;an, ellei niitä hyvällä makseta, sillä tavoin kuin kunnallisveroista on säädetty.
52 § (uusi).
Jos kunnallisessa toimessa tai palvelukse'Ssa olleva on tässä
toimessaan hukannut varoja taikka OS'ottanut vilpillisyyttä
tahi muuta epärehellisyyttä, on valtuustolla 'oiklens pidättää
hänet tehtävän.<:ä toimittamisesta, ja on asia viipymättä jä-
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tettävä tuomioistuimen käsibeltäväksi sekä siitä ilmoitettava
lääm:n kuvernöörille.
53 § {uusi).
Kauptmloikunnan edustajat kuntain edusta(j'ain kokoukseen v,alitsee kauptmgin,valtuusto, ja on vaaliin nähden sovel~ettava, mitä maal:aiskuntain kunnallislaissa on siitä säädetty.
54 § (uusi).
Jos valtuuston päätös on alishet~aV!a valtion viranomaisen vahvistettavaksi, älköön alis~sta tehtäkö ennenkuin
määräaika kansanäänestyksen vaatimiseen on umpeen kulunut tai kansanäänestys päätöksen hyväksynyt.
55 § (48 §).
Tämä laki (poist.) kumoaa kunnamshallinnosta kaupungissa joulukuun 8 päivänä 1873 annetun asetuksen 1, 2, 3, 4
ja 6 luvun sekä kaikki muut tämän lain kanssa ristiriidassa
olevat säännökset. Sanotun asetuksen 5 luvussa mainitut
raastuvankokouksen tehtävät kuuluvat tästedes kaupunginvaltuustolle, ja noudatettakoon kuuluttamisesta ja ilmoituksista ,tämän lain määräyksiä; sekä olkoot taksoitus- ja tutkijalautakunnan jäsenet poissaolastaan kokouksista sen seuraamuksen alaiset, joka tämän lain 19 §:ssä kaupunginvaltuusmiehille on säädetty.
Tämä laki astuu voimaaru
kuun - päivänä

19-.
Kaupunginvaltuutetut ovat kuitenkin jo vuonna 19- valittavat sillä tavalla ja siinä järjestyksessä kuin tässä laissa
sekä kunnallisessa vaalilaissa säädetään.
Niiden kunnallisten toimihenkilöiden ja hallintokuntien,
jotka ovat aikaisemman lainsäädännön mukaan asetetut, tulee edelleenkin olla toimessa, kunnes V!aStaavat vaalit ovat
tämän lain mukaan suoritetut ja valitut ryhtyneet toimeensa;
ja on valtuuston tällaisiin vaaleihin viipymättä tämän lain
voimaan astuttua ryhdyttävä.
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Laki kansanäänestyksestä.
(1 § poist.)
1 § {uusi).
Kansanäänestys, josta maalaiskwntain ja kaupunkikuntain
hunnallislaeissa säädetään, on toimitettava sillä tavalla ja
siinä järjestyksessä kuin tämä laki määrää.

2' § {uusi).
K vun lakiin perustuva v~aatimus kansanäänestyksestä on
valtu~tston puheenjohtajalle jätetty, määrätköön valtuusto
äänesty hsen toimitettavaksi viimeistään kahden htukmtden
kuluessa siitä kuin päätös tehtiin. Kansanäänestykseen kutsukoon valtuusto kuntalaiset kuulutuksella, joka sisältäii
myös äänestysesityksen, ja on kuulutus julkaistava sillä tavalla kuin kunnallisten ilmoitusten t~edoksiantamisesta on
voimassa.

3 § (4 §).
Äänestys saa tapahtua valtuuston päätök~en hyväksymisestä tai k~tmoamisesta ainoastaan hyväksyvätn ja hylkäävän ehdotuksen välillä (poist.).
4 § (3 §).
Oikeutettuja ottamaan osaa kansanäänestykseen ovat
kaikki ne kunnan jäsenet, jotka kunnanvaltuutettujen vaalia
varten viimeksi laadittuun vOJaliluetteloon ovat äänioikeutetuiksi merkityt; ja on tätä vooliluetteloa käytettävä äänestysluettelona.
Kullakin äänioikeutetulla on yhtäläinen äänio'ikeus.
1'yönantajan tai hänen sijaisensa tulee . järjestää työnsä
niin, etteivät hänen palveluksessaan olevat henkilöt t1tle estetyiksi käyttämästä äänioikeuttaam; jos hän tätä vastaan rikkoo, rangalstakoon sakolla.
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5 § (2 § 1 mom.).
Kansanäänestyksen toimittavat kunnallisia vaaleja varten asetetttt vaalilautakunnat ja keskuslautakunta, krunnanvaltuuston antamien ohjeiden muk®n. Aänesty's toimitefJonn
erikseen kussakin niistä äänestys!alttei:SfJa, joihin kunta on
kunnallisen vaalilain mukoon jaettu.

6 § (2 § 2,, 3 ja 4 mom.).
(Poist.)
Toimitushuoneeseen on vaalilautakunnan toimesta asetettava nähtäville äänestysesitys sekä ha'llkittava äänestyslippuja, joista toisiin on painettu sana ,jaa" ja toisiin sana ,ei".
Vaalilautakunta pitäköön myös huolen siitä, että äänestys
on salainen (poist.).

7 § (5 §).
Kun äänestäjä tahtoo käyttää äänestysoikeuttaan, ilmoittautukoon vaalilautak1mnalle, ottakoon äänestyslipun (poist.),
ta.ittakoon sen (poist.) sekä vieköön (poist.) leimattavaksi ja
:pankoon ( poist.) vaaliuurn:a:an.
Äänestyslautakunta merkitsee luetteloon, että äänestäjä
on äänestysoikeuttaan käyttänyt.

8 § (6 §).
Äänestystoimituksen ( poist.) alkamisesta, keskeyttämisestä, päättymisestä, äänestyslippujen lask,emisesta, pöytäkirjasta ja lippujen kuoreen sulkemisesta sekä keskuslautakunnalle lähettämisestä ja keskuslautakunnan tehtävistä nouda<tettakoon, mitä kunnallisessa vaalilaissa siinä suhteessa on
sanottu.
(7 § poist.)

9 § (8 §).
Jos äänestäjä on lippuunsa merkinnyt nimikirjoituksensa
tai jonkun muun ( poist.) merkin tai jos ( poist.) lippu on leimaamaton, on sellainen lippu mitätön.
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10 § ('9· §).
Sittenkuin keskuslautakunta on kaikki sille saapuneet
äänestysliput jakanut jaa- ja ei-ryhmiin, laskekoon se ne
ja merkitköön kumpaisenkin ryhmän luvun pöytäkirjaan sekä
lähettäköön pöytäkirjan asianmukaisesti allekirjoitettuna
kunnan valtuustolle.
11 § (10 §).
Päätöksenä pidetään sitä ehdotusta, jonka hyväksi yksinkertainen äänten enemmi,stö on annettu. Äänten jakautuessa
tasan, katsottakoon valtnuston päätös hyväksytyksi. AStbissa,
joissa valtuuston päätökseen vaaditaan määräenemmistö, on
sellainen myöskin kansanäänestyksessä 'vaadittava.
Päätös on saatettava kuntalaisten tiedoksi sillä tavalla
kuin kunnallisten ilmoitusten tiedoks~antamisesta on voimassa.
(11 § poist.)
12 § (uusi).
,.
Mut{ten noudatettakoon kansanäänestystä toimitetta;essa
soveltuvilta kohdin mitä kunnallisessa vap.lilaissa vaalien toimittamisesta säädetään.
13 § {uusi).
Tämä laki astuu voimaan ........ kuun
19 ..

päivänä
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Kunnallinen vaalilaki.
1 LUKU.
Ä ä n e s t y s a l u e 'e t j ,a v a a 1 i v i r a no m a i s e t.
1 §.
Maalaiskuntain kunnallislain 7 § :ssä ja kaupunkien kunnallislain 8 § :ssä säädetty valtuutettujen ja tilintarkastajain
vaali on alotettava 4 päivänä joulukuuta ja loppuun toimitettava samana tai, jos valtuusto niin määrää, seuraavana
päivänä.
2 §.
Kunta on yhtenä vaalipiirinä, ja jakakoon valtuusto sen
äänestysalueisiin samojen perusteiden mukaan kuin valtiopäiville toimitettavaa edustajain vaalia varten. r.I.'ätä jakoa
noudatettakoon, vaikka päätöksestä olisikin valitettu, kunn<es valituksen johdosta annettu päätös on saanut lain voiman.

3 §.
Vaalra toimittamaan valitsee valtuusto joka kolmas vuo,;i kesäkuussa kunnan vaalikelpoisista henkilöistä keskilslautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä jäsentä ynnä
neljä varajäsentä, sekä, jos kunta on jaettu äänestysalueisiin, erikse'en k~takin äänestysaluetta varten vaalilautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi jäsentä ynnä kolme
varajäsentä, ja kestää heidän toimikautensa kunnes uudet
lautakunnat on valittu.
Jos keskuslautakunnan tahi vaalilautakunnan puheenjohtaja, jäsen tai v,arajäsen kuolee tahi poismuuton tai muun
laillisen syyn tähden eroaa ennen toimikautensa päättymistä, on täydennysvaali toimitettava.
( 4 '§ poist.).
5
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2 LUKU.

Vaaliluettelo (poist.).

4- § (5, §).
Vaaliluettelon kullekin äänestysalueelle tehköön alueen
vaalilautakunta elokuun kuluessa. Vaaliluetteloon on otettava sen vuoden henkikirjan mukaan kaikki ne äänestysalueella asuvat kunnan jäsenet, jotka ennen kuluvan vuoden
alkua ovat täyttäneet kaksikymmentä vuotta. Jos sellainen
syy on tietty, jonka vuoksi jollakulla luetteloon merkityllä
henkilöllä ei ole vaalioikeutta, on se merkittävä luetteloon
hänen nimensä kohdalle. Vaalilautakunta allekidoittakoon
vaalil uettelon.
Kaupungissa tehköön maistraatti tarpeellisen vaaliluettelon kullekin äänestysalueelle.
Asianomaisen henkikirjoittajan on kunakin vuonna ennen
elokuun alkua vaalilautakunnalle toimitettava säädettyä maksua vastaan luettelo kaikista kuluvan vuoden henkikirjan
mukaan äänestysalt~eella asuvista henkilöistä, jotka vuoden
alkaessa ovat täyttäneet kaksikymmentä vuotta. LU,ettew kirjoitetaan kaavakkeille, jotka Senaatti sitä varten vahvistaa.
Asianomainen papisto ja seurakuntain johtajat sekä kruununnimismies ja kaupunginviskaali ovat velvolliset antamaan
vaalilautakunnalle tarpeelliset tiedot.

5 § (6 §).
Vaaliluettelon pitää syyskuun 1 päivästä alkaen saman
kuun 15 päivän loppuun asti olla, asianmukaisen valvonnan
alaisena, tarkaStettavaksi esille pantuna sopi'vassa paikassa
äänestysalueella, mistä on tieto annettava sillä tavalla kuin
kunnallisten ilmoitusten tiedoksz'antam~esta mt ViOimassa.
6 § (7 §).
Jos joku äänioikeutettu kunnan j'äsen on jätetty pois vaaliluettelosta ja tahtoo pyytää oikaisua, tehköön sen kirjallisesti tai suullisesti vaalilautakunnan kokouksessa 2 päivänä
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lokakuuta tai antakoon oikaisuvaatimuksensa kirjallisesti sitä
ennen vaalilautakunnan puheenjuhtajalle. Jos joku arvelee,
t.ttä toinen henkilö oikeudettomasti on vaaliluetteloon otettu,
ja tahtoo pyytää oikaisua, on oikaisuvaatimus tehtävä kirjallisesti viimeistään syyskuun 20 päivänä vaalilautakunnan
puheenjohtajalle.
Jos kirjoitus sisältää vaatimuksen, että joku vaaliluetteloon otettu on siitä poistettava, antakoon puheenjohtaja
viimeistään syyskuun 24 päivänä hänelle siitä ti.edon, ilmoittaen että hänellä on tilaisuus osotetussa paikassa ottaa selkoa kirjoituksesta ja viimeistään syyskuun kuluessa antaa
vaalilautakunnalle kirjallinen selityks-ensä.
Sellainen tiedonanto jätetään kuoressa, johon vastaanottajan nimi ja asuinpaikka on merkitty, postin kautta toimitettavaksi; kuitenkin on vaalilautakunnalla valta toimittaa se hänelle muullakin tavoin. Tiedonanto on sitä paitsi
tiedoksiantava sopivaan paikkaan maalla valtuuston kokoushuoneeseen ja kaupungissa raatihuoneeseen.
Vaaliluetteloa vastaan tehdyt muistutukset esitellään ja
ratkaistaan vaalilautakunnan kokouksessa lokakuun 2 päivänä.
Joka ei tyydy vaalilantakunnan ratkaisuun, hakekoon
ennen lokakuun 15 p.äivää siihen muutosta läänin kuvernööriltä, jonka tul·oo viipymättä käsitellä asia ja antaa päätöksE:stään tieto vaalilautaknnnalle, ja toimittakoen lautakunta
päätöksestä tiedonannon tiedoksipanolla kuten 3 momentissa
on säädetty.
Kuvernöörin päätökseen saa hakea muutosta Senaatin Talousosastossa viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluessa
kuv·ernöörin päätöksen antopäivästä, sitä päivää kumminkaan
lukuunottamatta; ja nondatettakoon siinä, mitä sellaisesta
muutoksen hakemisesta yleensä on säädetty, kuitenkin niin
että valituksen myös saa valitusajan kuluessa jättää läänin
kuvernöörinvirastoon sieltä perille toimitettavaksi.
Senaatin Talousosasto toimituttaa kuvernöörin kautta.
vaalilautakunnalle asiasta antamansa päätöksen.
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7 § (8 §).
Ellei vaatimusta vaaliluettelon muuttamisesta ole säädetyn ajan kuluessa vaalilautakunnalle annettu, merkitköBn
tämä luetteloon todistuksen siitä, että luettelo on lainvoin'lainen.
Jos muutosta on vaadittu, tulee lautakunnan, sittenkun
s-en vaatimuksen johdosta antama päätös on saanut lain voiman taikka lopullinen päätös tehtyihin valituksiin on vaalilautakunnalle saapunut, merkitä vaaliluetteloon mainituista
päätöksistä johtuvat oikaisut, minkä jälkeen luetteloon on
kirjoitettava todistus, että sitä näin oikaistuna on vaalissa
noudatetta.va. Älköön vaalin toimittamista kuitenkaan .estäkö
taikka sen kumoami,sta aiheuttako se seikka, ettei lopullista
päätöstä vaaliluettelon oikaisemisesta tehtyyn vaatimukseen
ole ennen vaalipäivä:ä ehditty antaa tai vaalilautakunnan tietoon saattaa.

3 LUKU.
V a 1 i t s i j a y h d i s t y; k s e t.
8 § (9: §).
Kun muutamat vaalipiirin vaalioikeutetuista allekirjoittamanaan asiakirjalla ovat sopineet määrätyssä vaalissa
äänestämään yhtä tai useampaa kirjoituksessa mainittua henkilöä, on sellainen valitsijayhdistys oikeutettu keskuslautakunnalta pyytämään yhdistyksen ehdokaslistan julkaisemista sekä sen ottamista siihen vaalilippuun, jota vaalissa
on käytettävä. Asiakirjan allekirjoittajia tulee olla vähintään niin monta kuin kunnassa on valtuutettuja, älköönkä
sama henkilö allekirjoittako useampaa kuin yhden sellaisen
asiakirjan.
9 § (10 §).
Asiakirja, jolla valitsijayhdistys perustetaan, olkoon päivätty ja sisältäköön valtuutuksen yhdelle yhdistyksen jäsenelle olemaan sen asiamiehenä sekä ehdokaslistan, jossa saa
olla enintään niin monta nimeä, kuin vaalissa on valittava
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valtuutettuja, lisättynä kolmanneksella näiden lukumäärästä,
ja on ehdokkaitten nimi sekä ammatti tahi toimi selvästi
mainittava.

10 § (11 §).
Pyyntö valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta tul~e asiamiehen kirjallisesti jättää keskuslautakunnalle
viimeistään 5 päivänä marraskuuta ennen .kello kahtatoista
päivällä. Hakemukseen on liitettävä asiakirja, jolla valitsijayhdistys on perustettu. Hakemuksessa tulee asiamiehen
vakuuttaa että ne henkilöt, joiden nimet <lvat allekirjoituksina sanotussa asiakirjassa, ovat kunnassa vaalioikeutetut ja
ttttä he omakätisesti ovat sen allekirjoittaneet.

4 LUKU.
K e s k u s l a u t a k u n n a n v a l m i s t a v a t t o i m e nP i t e e t v a ·a l i a v a r t ·en se k ä v a a l i l i p u t.
11 § (12 §).
Keskuslautakunta antakoon hyvissä ajoin tiedoksi, kuka
vastaanottaa asiakirjat sekä milloin ja missä se tapahtuu.
Ilmoitus on julkaistava sillä tavalla kuin muitten kunnallisten ilmoitusten tiedoksiantamisesta on voimassa, sekä tiedoksipanolla keskuslautakunnan kokoushuoneessa.
Keskuslautakunta kokoontuu ainakin marraskuun 5 ja 12
päivinä sekä (poist.) va1alin jälkeisenä päivänä.

12 § (13 §).
Marraskuun 5 päivänä keskuslautakunta tarkastaa ne hakemukset, jotka valitsijayhdistyst~n puolesta ovat jätetyt, ja
saattaa ne vaalioikeutettujen tietoon sillä tavalla kuin
muut kunnalliset ilmoitukset sekä sitäpaitsi tiedoksipanolla
keskuslautakunnan kokoushuoneessa. .Tos havaitaan, ettei
hakemus ole asianmukaisesti tehty tai valitsijayhdistys laillisesti perustettu, annettakoon asiamiehelle tieto, ettei hakemukseen ole suostuttu, ja ilmoitettakoon samalla hylkäämisen
s;vyt. Asiamiehellä on kuitenkin oikeus vielä seitsemän rpäi-
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vän kuluessa sen jälkeen oikaista ne kohdat, jotka aiheuttivat
hakemuksen hylkäämisen.
Marraskuun 12 päivänä tarkastetaan ne muutokset, jotka
asiamies 1 momentissa mainitun oikeuden nojalla on tehnyt.
Tämän jälkeen laaditaan vaalissa käytettävä vaalilippu,
joka on saatettava va,alioikeutettujen tietoon (poist.) samalla
tavoin kuin 1 momentissa säädetään sekä sitäJ?aitsi tiedoksipanolla kunkin äänestysalueen vaalihuoneustossa'. Sellaisia
vaalilippuja, keskuslautakunnan toimesta kelpaamattomiksi
leimattuina, annettakoon myös, mikäli mahdollista, jokaisen
valitsijayhdistyksen a:,siamiehelle yhtä monta kappaletta,
kuin siinä asiakirja:ssa, jolla valitsijayhdistys on perustettu,
on ~allekirjoittajia.
Vaalien jälkeisenä päivänä alotetaan äänten laskeminen,
joka. on niin pian kuin mahdollista loppuun saatettava.

13 § (14 §).
Vaalilippuun otetaan laillisesti perustettujen valitsijayhdistysten ehdokaslistat siinä järjestyksessä, kuin ne ovat jätetyt, kukin varustettuna järjestysnumeronaan sekä erotettuina toisistaan selvillä viivoilla.
Vaalilipussa ei saa olla mitään muuta kuin yhteinen otsakirjoitus, josta käy selville, mitä vaalia varten vaalilippu on
laadittu, sekä kaikki ehdokaslistat järjestysnumeroineen.

u

§ (15 §).
Keskuslautakunta monistuttakoon sen jälkeen joutuisasti
vaalilipun ja lähettäköön vaalilippuja kunkin äänestysalueen
vaalilautakunnalle tarpeellisen määrän kuoressa, johon on
merkittävä tieto niiden luvusta.

5 LUKU.
Vaalit.

15 § (16 §).
Vaalitoimitus 'alkaa kullakin äänestysalueella vaalipäivänä kello yhdeksän aamulla sekä jatkuu kello kahdeksaan
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illalla tai kauemminkin jos vaalilautakunta katsoo sen tarpeelliseksi, keskeytyen kerran päivässä enintä&.n kahden tunnin väliajaksi, vaalilautakunnan määräyksen mukaan.
Työnantajan tai hänen sijaisensa tulee järjestää työnsä
niin, etteivät hänen •palveluhessaan olevat henkilöt tule
estetyiksi käyttämästä vaalioikeuttaan; jru hän tätä vastaan
rikkoo, rangaistakoon sakolla.
16 § (17 §).
Äänestysalueen vaalilautakunnan asiana on ryhtyä kaikkiin vaalien toimittamista varten tarpeellisiin toimiin sekä
valvoa, että vaalihuoneustossa on nähtävänä riittävä määrä
vaalilipun jäljennöksiä.
Erittäin tulee olla .huolta pidetty siitä, ettei kukaan saa
vaalilippua, ennenkuin hän on havaittu vaalioikeutetuksi,
sekä että valitsija saattaa täysin säilyttämällä vaalisalaisuuden vaalilippuunsa merkitä, miten hän äänestää, ja että tätä
varten tarpeelliset apuneuvot ovat saatavissa.
Vaalilautakunta katsokoon myöskin, että kyllin tilava
paikka vaalihuoneen vieressä on tarjona niille valitsijoille,
jotka odottavat vuoroansa vaalihuoneeseen päästäkseen, ja
että tämä paikka suljetaan kellonlyömällä, jolloin vaalitoimitus on ilmoitettu illalla 'keskeytettäväm ltahi lakkautetta.van. Milloin toimitus päivällä keskeytetään, suljetaan odotuspaikka, jos vaalilautakunta sen tarpeelliseksi katsoo.
17 § (18 §).
Älköön vaalihuoneustossa taikka sen vieressä pidettäkö
puheita, älköönkä painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia julkipantako tahi valitsijoille jaettako.
18 § (19 §).
Vaalitoimituksessa tulee äänestysalueen vaalilautakunnan
puheenjohtajan, juuri ennen äänestyksen alkua, näyttää läsnäoli.ioille, että vaaliuurna on tyhjä., sekä sitten avata se
kuori, jossa lautakunnalle lahetetyt vaaliliput ovat.
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19 § (20 §).
Valitsija, joka 'haluaa vaalioikeuttansa käyttää, ilmoittautukoon äänestysalueen vaalilautakunnalle saadakseen vaalilipun.
20 § (21 §).

Vaalissa merkitköön valitsija viivalla sen ehdokaslistan,
jota hän tahtoo äänestää.
Äänestäjällä ei ole oikeutta millään tavalla muuttaa vaali11mmun otettua ehdokaslistaa, jota hän äänestää.
21 § (2'2 §).
Tehtyään äänestysmerkin vaalilippuunsa vieköön valitsija sen kokoontaitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi ja
pankoon leimatun vaalilipun vaaliuurnaan.
22 § (23 §).
Sittenkuin valitsija on pannut vaalilipun uurnaan, merkittäköön vaaliluetteloon, että hän on käyttänyt vaalioikeuttansa.

23 § (24 §).
Jos vaalitoimitus keskeytetään, on vaaliuurna suljettava vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vähintään yhden
jäsenen sinetillä sekä pantava varmaan talteen. Kun toimitusta sitten jatketaan, tulee lautakunnan ennen sinettien poistamista tarkastaa, että ne ovat ehjät.
Kaikill.a ~iillä yaEtsijoilla, jotka ovat tull.eBt saapuvi.Ue
ennen vaalitoi.J;Uituksen keskeyttämiseen tai äänestyksen lopettamiseen määrättyä kellonlyömää, olkoon oikeus antaa
äänensä, ennenkuin toimitus keskeytetään tai äänestys julistetaan päättyneeksi.
2-l § (25 §).
Niinpia,n kuin äänestys on päättynyt, o;tetaan annetut
vaaliliput uurnasta ja lasketaan aukaisematta. Samaten las.-
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ketaan niiden henkilöiden lukumäärä, jotka vaaliluetteloon
tehtyjen mel)kintöjen mukaan ovat vaalioikeuttaan käyttäneet.
Kaikki annetut vaaliliput pannaan sen jälkeen kestävään
kuoreen, jonka vaalilautakunnan puheenjohtaja ja vähintään
yksi jäsen sinetillään huolellisesti sulkevat.
Ku~;>reen kirjoitetaan sitten osote ki8Skuslautakunnal1e ja
1llerkitää:r;1 tieto ~ähety ksen s,isäll;y ksestä.
25 § (26 §).
J: os an.~ef(tuja vaa,lilippuja ei voida heti laskea, sentähden
että aika on. pitkälle kulunut, menetellään vaaliuu:r:nan suhteen kuten 23 § :ssä on sanottu, ja. toimitetaan annettujen
vaalilippujen laskeminen ja kuoreen paneminen seuraavana
päivänä.
26 § (27 :§).

Vaalitoimituksessa telree joku äänestysalueen vaalilautakunnan jäsenistä pöytäkirj·an, johon merkitään toimituspäivä,
~autakunnan läsnäolevat jäsenet, kellonlyömät,: jolloin toimitus alkoi ja keskeytyi sekä äänestys julistettiin päättyneeksi,
sekä annett~jen vaalilippujen ja vaalioikeuttaan käyttäneiden
lukumäärä, minkä ohessa kuoreen sulkemisessa käytettyjen
sinettien painoskuvat pannaan pöytäkirjaan.
Toimitus lopetetaan siten, että pöytäkirja julkiluetaan ja
vaalilautakunnan puheenjohtaja siihen merkitsee, että pöytäkirja on oikea, minkä jälkeen .tälmä pannaan ~keskuslauta
ku:t;~nalle osoitetulla päällf:'kirjoituks~lla varustettuun kuoreen.
27 § (28 §).

Äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajan ja jonkun jäsenen tulee Yhdessä niin pian kun mahdollista joko itse
viedä tai postin kautta toimittaa sekä 24- § :ssä mainitut vaaliliput että vaalipöytäkirja eri kuorissa keskus1autakunnalle.
(29 § poist.).
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6 LUKU.
Äänten la·skeminen ja vaalin tuloksen
m ä ä r ä ä m i n e n.
28 § (30 §).
Niinpian kuin jonkun äänestysalueen vaalili11ut ovat saapuneet keskuslauta·kunnalle, ovat kuoret avattavat ja vaaliliiJut laskettavat sekä saatu luku verrattava äänestya&lueen
vaalilautakunnan 'Pöytäkirjassa mainittuun.
Sen jälkeen ovat vaaliliput avattavat ja siten järjestettävät, että ne, joissa valitsijat ovat antaneet äänensä saman
ehdokaslistan puolesta, yhdistetään yhdeksi ääniryhmäksi.
29 § (31 §)
Jos joku niistä, joita valitsija on äänestänyt, ei ole vaalikeliloinen tahi ei ole selvästi nimitetty, olkoon kuitenkin valitsijan ääni voimassa toisiin nähden.
Jos valitsija on vaalililiussaan merkinnyt useam11ia
kuin yhden ehdokaslistan,
tahi pannut vaalilippuun nimikirjoituksensa tai muun
asiaankuulumattoman merkin,
tahi käyttänyt muuta kuin vaalilautakunnalta saatua
vaalilippua,
tahi, jos vaalilipussa ei ole asianomaisen vaalilautakunnan leimaa, olkoon sellainen vaalilippu mitätön.

30 § (321 §).
Ääniryhmän äänimäärä on sen hyväksytt;}njen vaalilippujen luku.
Jos kahden tahi useamman ääniryhmän ehdokaslistoissa
on sama nimi ensimäisenä, muodostavat nämä ääniryhmät
yhdistetyn ääniryhmän, jonka äänimäärä on siihen kuuluvien
yksinkertaisten, 28 §:n 2 momentissa mainittRien ääniryhmien äänimäärien summa.
31 § (33 §).
Kunkin yhdistetyn tahi yksinäisenä olevan ääniryhmän
äänimää-rä jaetaan vuoroonsa yhdellä, kahdella, kolmella ja
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niin edespäin, tarpeen mukaan, korkeintaan ääniryhmän ehdokkaiden luvulla.
Näin saadut osamäärät kirjoitetaan perätysten sarjaan
suuruutensa mukaan, suurimmasta alkaen, ja merkitään kunkin osamäärän kohdalle, minkä yhdistetyn tahi yksinäisenä
olevan ääniryhmän osamääristä se on otettu. Yhtä suurien
osamäärien keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.
Tämän osamääräsarjan alusta erotetaan niin monta lukua
kuin vaalissa on valittava valtuutettuja.
3.2 § (34 §).
Kukin yhdistetty tahi yksinäisenä oleva ääniryhmä saa
täyttää niin monta paikkaa valtuustossa kuin sen osamääriä
on 31 § :n 3 momentin mukaan erotettu.

33 § (3;51 §).
Yksinäisenä olevan ääniryhmän ehdokaslistasta erotetaan,
sen alusta alkaen, niin monen ehdokkaan nimi kuin ääniryhmälle 32 § :n mukaan tulee paikkoja valtuustossa, ja ovat
nämä ehdokkaat valtuutetuiksi valitut.
34 § (316 §).
Yhdistetylle ääniryhmälle tulevista paikoista valtuustossa t.äyttää ensimäisen se ehdokas, jonka nimi on ensimäisenä kaikissa yhdistetyn ääniryhmän muodostavien yksinkertaisten ääniryhmien ehdokasJistoissa, ja. katsotaan hän
valituksi sen yksinkertaisen ääniryhmän puolesta, jonka
ää.nimäärä on suurin.
Muut yhdistetylle ääniryhmälle tulleet paikat valtuustossa jaetaan ääniryhmään kuuluvien yksinkertaisten ääniryhmien kesken niin kuin 31, 32 ja 33 §:ssä säädetään,
jolloin kunkin ääniryhiJlän äänimäärä jaetaan vuoroansa
yhdellä, kahdella, kolmell'a j. n. e., saadut osamäärät järjestetään sarjaan suuruutensa mukaan, sarjasta erotetaan, sen
alusta alkaen, niin monta osamäärää, kuin yhdistetyllä ääniryhmällä vielä on oikeus täyttää valtuuston paikkoja, .ia
kullekin yksinkertaiselle ääniryhmälle tulee niin monta
paikkaa valtuustossa, kuin sen osamääriä on erotettu.
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35 § (37 §).
Ehdokas, jonka nimi on erotettu kahdesta. tahi useammasta ehdokaslistasta, katsotaan valituksi sen yksinkertaisen
ääniryhmän puolesta, jonka ehdokaslistassa hänen nimensä
järjestykseen nähden varhemmin ilmaantuu. Jos hänen nimellään kahdessa tai useammassa ehdokaslistassa on järjestykseen nahden sama asema, katsotaan hän valituksi sen yksinkertaisen ääniryhmän puolesta., jonka äänimäärä on suurempi, mutta jos näiden äänimäärä on sama, ratkaisee arpa.
36 § (38 §).
Kun ääniryhmä, 35 § :n säännöksiä sovellettaessa, on kadottanut sen puolesta valituksi katsotun valtuutetun, astuu
hänen sijaansa valtuutetuksi ääniryhmän ensimäinen, vielä
käyttämättä oleva ehdokas.
,Jos tämä säännös on sovellettava kahteen tahi useampaan
ääniryhmään, alotetaan siitä yksinkertaisesta ääniryhmästä,
jonka äänimäärä on suurin, ja jatketaan järjestykses~ä ääni"r;y"hmien suuruuden mukaan.

37 § (3~ §).
Ellei ääniryhmän ehdokaslistassa ole 36 § :n säännöksiä
sovellettaessa tarvittavaa määrää nimiä, täytetään avoimeksi
jäänyt paikka, milloin ääniryhmä kuuluu yhdistettyyn
ääniryhmään, ;;iitä ääniryhmästä, jonka osamäärä lähinnä
olisi erotettu, jos 34 §:n 2 momentissa mainittua osamäärien
erottamista olisi jatkettu, ja milloin ääniryhmä on pysynyt
yksinäisenä, siitä ääniryhmästä, jonka osamäärä lähinnä olisi
erotettu, jos 31 § :ssä mainittua osamäärien erottamista olisi
jatkettu.

38 § (40 §).
Valtuutettujen varajäseniksi v'alitaan kustakin yksinkertaisesta ääniryhmästä kolmannes sen puolesta valittujen
valtuutettujen luvusta tahi, jos siten syntyy murto-osia,
lähinnä suurempi kokonaisluku, ja erotetaan tåtä vaden
kunkin yksinkertaisen ääniryhmän ehdokaslistasta eteenpäin
järjestyksessä niin monta nimeä, kuin ääniryhmä saa valita
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varaJaseniä, sivuuttamaHa ainoastaan n~iden ehdokkaiden
nimet, jotka jo ovat valitut valtuutetuiksi.
39 § (41 §).
Kun laskeruistoimitus keskeytetään, pitää kaikki vaalilipll.t ja laskelmat niin säilytettämän, ettei kukaan keskuslautakuntaan kuulumaton saa niitä käsiinsä.
40 § (42: §).
Keskuslautakunnan laskemistoimituksessa tehdään pöytäkirja, jossa erikseen on mainittava mitättömien vaalilippujen luku kussakin äänestysalueessa, sekä valitut henkilöt ja kustakin ääniryhmästä valitut varajäsenet järjestyksensä mukaan. Pöytäkirjaan on liitettävä kaikki vaalin tulosta laskettaessa syntyneet laskelmat, jotka keskuslautakunnan puheenjohtajan tulee sinettisiteellä toisiinsa yhdistää.
41 § (43 §).
Keskuslautakunnan kokouksissa, joita pidetään vaalilippujen laskemista ja vaalin tuloksen määräämistä varten,
ovat valitsijayhdistysten asiamiehet oikeutetut olemaan saapuvilla.

( 44 § poist.).

42 § (45 §).
Vaalin tulos julkaistakoon samalla tavalla kuin muutkin
kunnalliset ilmoitukset.

7 LUKU.
E rity i siä

s ä ä n n ö k s i ä.

43 § (4'6 §).
Jos valtuuston jäsen kuolee, muuttaa pois taikka muun
laillisen· tai· valtuuston hyväksymän syyn takia et·oaa ennen
toimikautensa loppumista, astuu hänen sijal.leen ensimäinen
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vielä käyttämättä oleva varajäsen siitä yksinkertaisesta ääniryhmästä, jonka puolesta poistunut {poist.) on valittu.
Ellei ääniryhmässä ole varajäseniä, astuvat sijaan, jos
ääniryhmä kuuluu yhdistettyyn ääniryhmään, pienimmän
siihen kuuluvan yksinkertaisen ääniryhmän varajäsenet järjestyksensä mukaan, sen jälkeen lähinnä pienimmän ja niin
edespäin, ja jos ääniryhmä on ollut yksinäisenä, pienimmän
yksinkertaisen ääniryhmän varajäsenet ehdokaslistan järjestyksessä ja niin edespäin_
Varajäsen Qn toimessa sen ajan, mikä poistuneella olisi
ollut jälellä.
44 § (47 §).
Jos joku tahtoo valittaa valtuutettujen vaalista, tehköön
sen samassa järjestyksessä, kuin valitetaan valtuuston päätöksistä. Valitusaika luetaan vaalin tuloksen julbisupäivästä.
4-5 § (4& §)_
Jos valitus hyväksytään ja uusi vaali määrätään, tulee
keskuslautakunnan viipymättä ryhtyä uuden vaalin toimittamiseen. Valitut pysykööt kuitenkin toimessaan, kunnes
uusi vaali on toimitettu.

4-6 § (49 §).
Jos tässä laissa jotakin tapausta varten säädetty mäl:~rä
päivä sattuu pyhäpäiväksi, pidettäköön seuraava arkipäivä
määräpäi vänä.
(Poist.)
47 § (50 §).
Kunnan tilintarkastajain ja varatilintarkastajain ( poist.)
vaalissa on noudatettava tätä lakia, kuitenkin niin että valitsijayhdistyksen ehdoka-slistassa saa olla enintään niin
monta nimeä kuin vaUJlissa on valittava tilintarkastajia JR
varatilintarkastajia yhteensä.
1

<m

4-B §
§).
Suhteellisissa vaaleissa, jotka ovat valtuuston toimitettavat, jätetään ehdokaslistat valtuuston puheenjohtajalle val-
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tuuston määrättävänä aikana, ja on muuten .soveltuvilta kohdin noudatettava tämän lain määräyksiä. Ke'Skuslautakuntana toimii valtuuston valitsema vaalilautakunta.
49 § (5~ §).
Kun kunnassa ensi kerta tämän lain mukaan valitaan
vB~ltuutetut, asettaa maistraatti kaupungissa ja kunnallislautakunta maalla keskuslautakunnan ja äänestysalueiden
vaalilautakunnat, jotka pysyvät toimessa kunnes valtuusto
on uudet lautakunnat valinnut. Muutoin tä:ssä laissa valtuustolle vaaliin nä:hden määrätyt tehtävät toimittavat maistraatti ja kunnallislautakunta.
Näissä vaaleissa valitaan niin monta va;,ltuutettua kuin
maalaiskuntain ja kaupunkien kunnallislaeissa säädetään.
Valtuutetuista eroaa vuosittain kolmannes, ensimäisen
vuoden lopussa ne, joiden nimet muodostavat ensimäisissä
vaaleissa valittujen viimeisen kolmanneksen, toisen vuoden
lopussa ne, joiden nimet muodostavat mainituissa vaaleissa
valittujen viimeisen edellisen kolmanneksen, sitten vuoroonsa.
Varajäsenet pysyvät toimessaan niin kauan ktdn se
ryhmä, jolle heidät on varajäseniksi Vlalittu.
50 § (5!3 §).
Keskuslautakunnan ja vaalilautakunnan jäsenten palkkiot sekä muut vaalista johtuvat menot suorittaa kunta.

51 § (uusi).
Tämä laki astuu voimaan ........ kuun .. päivänä 19 . . .
Jos tässä laissa mainittuja määräaikoja ensimäisenä vuonna,
jolloin vaalit tämän lain mukaan ov.at toimitettavat, ei voida
sovelluttaa vaalivalmistu.ksissa, on määräpäivät siirrettävä
se• mukaan kuin SenaJatti tarkemmin määrää.

Helsingissä 2 päivänä ihieinäJruuta 1917.
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Vastalause.
Kun Suuri va:liiOkunta on käsitellyit ,Kautpum.lkien kun"
naltlisilakia" asettaanalnsa jaoston .(jdlloe valiokunta suorastaan
ilman edelläkäynytitä kä:sittelyä on lähet'tänyt la!kiehdotuksen) laatima•ssa mulodossa ennenkuin lalkiehdtotuksen ruoltsinkielinen teksti on ,oHut käsil\lä 1eilkä siitä hu01limatta 01le suostunut vaaiimulkseen toisen käls:tt.elyn toimittamiseslta, joka
iioisistakin syistä oli taxtpeelllinen, minkä vuoksi valiokunnan
kaikki purvarilliset jäsenet .aivarn muutamaa poikik~usta lu'kuuno!ttama'tta vaatiw:vtkin sitä, kats'avat altl<e~kirjoittaneet
täytyväns.ä ,panna valkava•n vas·tailau·soon semmoista menettelyä 'vastruain.
Hel>sing]s·sä 2 päivänä heinäikuuta 1917.

G. G. Rosenqvist.
Johannes Storbjörk.
Gustaf Gädda.

Jenny af Forselles.
A. J. Bäck.
Eirik Hornborg.

Helsingissä, Suomen Senaatin kirjapainogsa, 1917.
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S u o m e n E d u s k u n n a n eduskuntaesityksen johdosta päättämät e h d o t uk se t
maalaiskuntain kunnallislaiksi, kaupunkien
kunnallislaiksi,laiksi kansanäänestyksestä sekä
kunnalliseksi vaalilaiksi. ~
Näillä valtiopäivillä on tehty ·eduskuntaesitys voimassa
olevan kunuallislainsäädännön uudi·stamisesta.. Tämän esityksen, joka sisältää ·ehdotukset ma·alaiskuntain kunnallislaiksi, kaupunkien kunnallislaiksi, laiksi kansanäänestyksestä ja kunnalliseksi vaalilaiksi, on Eduskunta säädetyssä
järjestyksessä käsitellyt.
Kun Suomen kansalaisille 1'906 vuoden V.altiopäiväjärjestyksellä vakuutettiin yleinen ja yhtäläinen valtiollinen
äänioikeus, kävi entistäkin räikeämmäksi se epäkohta, että
laajoilta kansankerroksilta toisella, valtiolliseen elämään wrrattavaUa yhteiskuntaelämän alalla, nimittäin kunnallisella,
melkein kokonaan puuttuu vaikutusvalta.
Voimassa olevan kunnallis·en lainsäädännön perusteella .
on kunnallisten asiain hoito k<eskittynyt pääasiassa varakkaan luokan käsiin. Seurauksena siitä on ollut, että varattomain yhteiskunnan jäsenten edut eivät ole kunnan asioista
päätettäessä tulleet riittävästi· huomioon otetuiksi. Tämän
sangen suurta tyytymättömY'yttä herättäneen asiaintilan takia on kunnallisen lainsääd'ännön alana uudistusten tarve
~äynyt välttämättömäksi. Näiden epäkohtien poistamiseksi
on varattomatkin kunnanjäsenet oikeutettava ottamaan osaa
kunnallisten asiain hoitoon.
Viipymätöntä uudistamis.ta vaativat myös voimassa olevien kunnallislakien verotusta koskevat säännökset, mutta on
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ne tällä kertaa täytynyt jättää käsittelemättä, kun tarpeellisia esitöitä ei ole suoritettu.
Käytäessä ratkaisemaan kunnallisten äänioikeusolojen
uudistust-a ei ole oikein asettaa kunnan jäsenen varallisuuden suuruutta määrä:ämään hänen osanotto-oikeuttansa kunnan asiain päättämiseen ja hoitoon. V eronmaksuun perustuvat äänioikeusrajoitukset eivät ole paikallaan siitäkään
syystä, että kunnan varoja ei hankita yksin tuloveroilla, vaan
myös kunnan omistamien tuloatuottavain laitosten ja· oikeuksien kautta, eivätkä tuloveroa maksavat kunnan jäsenet näiden välity kseUä kartuta kunnan varoja sen enemmän kuin
muut. Kunnallinen äänioikeus on niin ollen annettava kuntalaisille veronmaksuvelvollisuudesta riippumrutta. Niinikään on oikeudenmukaista, että nai.set, mitä kunnalliseen
äänioikeuteen tulee, saatetaan y~denvertaisiksi miespuolisten
kuntalaisten kanssa.
Mitä äänioikeus-ikär·ajaan tulee, on Eduskunta päättänyt,
että äänioikeus, eräin lai~:>sa tarkemmin määrätyin poikkeuksin, on oLeva niillä kunnan jäsenillä, jotka ennen vaalivuoden alkua ovat täyttäneet 20 vuotta, kOISka henkilö
jo 15-vuotiaana on oikeutettu hallitsemaan, mitä hän itse ansaits~e, ja 16-vuotiaana on velvollinen suorittamaan henkilöllistä veroa sekä '18-vuotiaana on rilmsoikeudellis·esti täysin vastuunalainen teoistaan. Sitäpaitsi on vielä huomioon
otettava, että, vaalien tapahtuessa vuosittain vasta syksyllä,
valitsijoista useimmat silloin jo ·ovat 21 vuotta täyttäneitä.
Vaalikelpoisuuteen nähden ·on Eduskunta asettunut sille
kannaHe, että vaalikelpoinen kunnan toimiin on ·oleva jokainen kunnanjäsen, jolla on kunna.Uinen äänioikeus. Ainoaksi
yleiseksi lisäehdoksi on asete~u ,se, että valitun täytyy olla
kunnassa asuva.
Voimassa olevain kunnallisasetusten mukaan käyttävät
kunnan jäsenet päätösvaltaansa maaUa ja pienemmissä kaupungeissa jok·o valits·emainsa valtuutettujen kautta tai välittömästi ottamalla osaa kunnallisten asiain käsittelyyn ja
ratkaisemiS'een, maalla kuntakokouk<sissa ja kaupungeissa
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raastuvankokouksissa. Kun naihin kokouksiin, ehdotetun
yleisen äänioikeuden tultua käytäntöön, voisi monasti ottaa
ösaa tuhatmäärin kansalaisia, tulisi asiain käsittely niissä
käymään pitkälliseksi ja hankalaksi. Tämän vuoksi Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksiin määräyksen, että kunnallista päätäutövaltaa käyttää valtuusto. Päätösvallan siirtäminen valtuustolle ei varmaankaan tule laimentaniaan qnnallisten asiain harrastusta, koska vuosittain uudistuvat vaalit tulevat sitä ylläpitämään. Kun vaaleissa sitäpaitsi sovellutetaan suhteellista vaalitapaa, tulee vähemmistöjenkin vaikutus yhteisten asiain hoitoon oikeudenmukaisesti turvatuksi.
Päätettäessä eräis·tä laissa tarkemmin mainituista kysymyksistä on ratkaisu ta:pahtuva ·kansanäänestyksellä,
jolla niinikään on ratkaistava kunnan jäsenten asianmukais€Sti esittämä vaatimus siitä, että valtuuston joss-akin asiassa
tekemä pä.ätös tarkoitustaan vastaamattomana kumottaisiin.
Eräitä tehtäviä on kaupungissa jäänyt myöskin raalStuasetuksissa,
vankokoukselle. Koskoa. nimittäin .erinäisissä
..
joita ehdotus kaupunkien lrnnnallis.laibi ei tulisi muuttamaan, ka·upunkien eräid·en virkamiesten vaalit -on määrätty
toimitettavaksi raastuvankok:oUJmsessa, on ollut välttämätöntä. sanottuun lakiin ot.taa määräyksiä, jotka tekevät raastuvankokousten pitämisen näitä asioita varten edelleen mahdolliseksi.
Kunnallinen itsehallinto-oilmus edellyttää, että kunta,
valtion viranomaisista riipumatta, saa määrätä ja hoitaa
talous- ja j.ärjestysasiansa, mikäli ne yleisen lain mukaan
eivät kuulu muun viranomais·en toimialaan. Tästä syystä
on Eduskunta hyväksynyt sen periaatteen, että valtuuston
päätöksiä yleensä ei ole alistettava kuvernöörin tai Senaatin
talousosaston vahvistettaviksi.
Välttämättömänä edellytyksenä sellaiselle valtuuston kokoonpanolle, että siinä erilaiset kuntalaisten keskuudessa
vallitsevat mielipiteet ja pyrinnöt tulevat oik·eassa suhteessa
edustetuik:si, on suhtee1linEm vaalitapa. Tämän vaalitavan
käytäntöön ottaminen ei kohtaa mitään vaikeutta, kun kansa
valtiollisten vaalien kautta jo on melkois·est1 siihen pereh·
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t.ynyt. Eduskunta onkin se'n hyväksynyt kunnallisissa vaaleissa käytettäväksi. Vaalita.paa · koskevissaJ säännöksissä on
Eduskunta asettunut pääasiassa samalle kannalle kuin 1908
vuoden toisilla valtiopäivinä hyväksymässään, mutta sittemmin hylätyksi tulleessa asetusehdotuksessa kunnallisista vaaleista.
'
Seuraavassa esitetään perusteluja eräille lakiehdotustelil
yksityiskohdille.

Maalaiskuntain kunnallislaki.
1 §.

2 §.

6 §.

Maalaiskunnan muodostaa jokainen maaseurakunta, jolla
on oma alue, eli siis kukin emä- ja kappelis.eurakunta, mutta
ei niiden alueella oleva. .erikoinen uskonnollinen yhdyskunta
tai kirkollisess'a suhteessa toiseen seurakuntaan kuuluva. talo
tai kyläkunta, jotka kunnalishallinnollisessa suhtE:essa kuuluvat siihen kuntaan·, ~inkä alueella ne ovat. Kuntaa 1 § :ssä
määriteltäessä on seurakunta-käsitt-een pysy;ttäminen katsottu
välttämättömäksi, koska kunnat alueellisesti ovat seurakunnista muodostuneet ja edelleenkin muodostuvat, kunnes ehkä
tapahtuva valtion ja kirkon ero siinä tekee muutoksen.
Kun kysymys kuntien yhtymisestä yhteiseen kunnallishallintoon on kuntien kannalta laajakantoinen, on 2 § :ssä
määrä:tty, että siitä on kansanään.estykseUä päätettävä.
Nykyään voimassa ·olevan asetuksen mukaan ei valtuutetuille valita varajäseniä, vaan toimitetaan täydennysvaali,
jos valtuut.ettu toimikautensa aikana eroo. Suhteellista vaalitapaa noudatettaessa tämä kuitenkin kävisi hankalaksi, jopa,
jos suhteellisuutta mieli säilyttää, mahdottomaksikin siinä
tapauksessa, että vain yksi olisi valiMava. Tästä syystä on
6 § :ään ·otettu määräys, että valtuutettujen vaalin yhteydessä
heille on valittava vara.jäsenet.
Lapin kihlakuntaan kuuluvat ynnä ·eräät lakiehdotuksen
6 § :ssä ma\nitut Suomen pohjoisosassa olevat kunnat,
joissa asutus on erittäin harva ja kulkuneuvot puutteellisia,
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on lakiehdotuks€Ss.a asetettu maan muitten kuntien rinnalla
poikkeusas·emaan siinä, että sanotuissa kunnissa kansanäänestyksellä voidaan määrätä· aset.ettava.ksi suhteellis,esti pienempi määrä kunnanvaltuutett.uja.
Eduskunta on katsonut tärk,eäksi, ·että kunnan tilintarkast.~jatkin valitaan suhteellisilla vaalei.lla, koska se on
omiaan lisäämään luottamusta tilintarkastuksen tehoisuuteen. Lisäämättä tilintarkastajain lukumäärää kovin suureksi
voidaan, vaali järjestää suhteellisilla v8ialeilla tapahtuvaksi,
jos tilintarka.staji-a asetetaan neljä ja heidän varamiehiään
yhtä monta ja määrätään, että heistä puolet vuosittain eroaa,
jolloin vuosittain aina on valittava kaksi tilintar).mstaja~a ja
kaksi varatilintarkastaja1a. Jatkuvaa yhtenäisyyttä tilintarkastustoiminnassa on mahdollisuu& ylläpitää valitsemalla
eroamisvuorossa olevat uudelleen, mikäli siihen muuten mahdollisuutta ja aihetta on. Tämän mukaisesti on lakiehdotuksen 7 § la~dittu.
Kunnanvaltuutettujen ja tilintarkastajain vaalia k<lskevalla, 7 §:n 3 momenttiin sisältyvällä määräyksellä, että
vaalioikeutta ei saa käyttää valtuutetun kautta, Jmten nykyisin, on tahdottu estää kunnassa a&umattomien tai muuten sen
asioista välittämättömien kunnanjäsenten vaikutus vaaleihin.
Kun valtuutetuiksi voidaan valita vähävaraisiakin henkilöitä, on Eduskunta katsonut oikeudenmukaiseksi, että
va:ltuutetut saavat toimestaan korvausta, varsinkin kun v·altuuston kokouksia, melkein kaikkien kunnan asiain' siirryttyä
sen ratkaistavaksi, tulee pidettäväksi niin usein, 'että työstään
elävän henkilön muutoin olisi mahdoton valtuutetun toimeen
rylityä. Samas&a 12· § :ssä, missä tästä säädetään, on valtuus.tolle annettu valta harkita, onko valtuutetuille maksettava
korv~usta myöskin matkakustannuksista.
Eduskunta on hyväksynyt periaatteen, että kunnallislautakuntaan kuuluva henkilö ei saa samalla olla valtuuston puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana. Tämän mukaisesti o_n 13 § :ään otettu määräys, että valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on .erottava tästä toimestaan,
joa hänet valitaan kunnallislautakuntaan; v·altuuston jäse-

7 §.

12 §.

13 §.
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nenä b;iin siitä huolimatta pysyy, mikäli muuta syytä ~roon
ei ole.
14 §.
Kun valtuuston puhoonjohtajaksi tai varapuh~enjohiiajaksi valittu voisi kieltäytyä toimeen ryhtymästä, ennenkuin
vaalista ehkä tehty valitus on tullut ratkaistuksi, on tarpeen
nimenomainen määräys, että valitun tulee hoitaa tointa, kunnes toinen mahdollisesti on tullut valituksi ja toimeen ryhtyy. Tätä tarkoittava säännös on otettu 14 § :ään.
16 §.
Voimassa olevan kunnallisasetuksen mukaan kunnalla ei
ole oHut oikeutila lopulli<sesti päättäru 1,6 § :ssä mainituista
asioista, vaan ovat päätökset olleet alistettavat osaksi kuvernöönn, osaksi Senaatin talousosaston vahvis·tettaviksi. Yleisissä perusteluissa .io huomautetusta kunnallisen itsehallinto-oikeuden laajentamista tarkctittava,sta periaatteesta on
johtunut, että päätökisille näissäkään suh:teissa 'ei ole katsottu
tuollaista vahvistusta tarpeelli<seksi.
Valtuuston päätöksen tekoon vaaditaan määräenemmistö,
kun on kysymys sellais·en kiin·teisitön tahi oikeuden myymisestä, panttaamisesta tai vaihtamisesta, joka ~ahjan, testamentin tai muun laillisen 'Saannon kautta on tullut kunnan
omaksi.
17 §.
Lakiehdotuk,sen 17 § :ssä :tarkoitettujen järjestys- y. m.
sääntöjen antaminen on oikea,staan lainsäädäntövallan· käyttämistä, joka on uskottu: kunnalle. Km?- kunta tämän oikeuden nojalla voi säätää rangaistusuhan, vieläpä sellaisen, joka
kohdistuu myös kunnan alueelle mahdomsesti tuleviin ulkokuntulaisiin, on paikallaan, että tällaisia asioita koskevat
kunnan päätökset alistetaan kuvernöörin vahvistettaviksi,
varsinkin kun täten säännöksiin eri kunnissa. epäilemättä
tulee enemmän yhtenäis:v:vttä. Jotta ei uhkasakkoja aiheettomasti määrättäisi, on välttämätöntä, että niiden tarpeel<lisuudesta kaksi kolmannesta valtuuston saapuvilla olevista
jäsenistä on yhtä mieltä. Kun äskettäin vahvistett_u ·kieltolaki edellyttää kuntain puolelta erityistä valvontaa, on Eduskunta maininnut myöskin raittiuden sellaisena asiana, jonka
edistämiseksi kunta voi hyväksyä sääntöjä.
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Kun erityisen valiokunnan as.ettaminen valmistamaan
asioita on osottautunut hyödylliseksi, on lakiehdotuksen 22
§:ään otettu viittaus s·ellaisen asettamisesta.
Eduskunta on katso~ut, että 27 §:ssä mainj,tut vaalit
ovat toimitettavat suhteellista vaalitapa·a.käyttäien ainoastaan
siinä tapauksessa, oettä vähintään neljännes valtuuston jäs·enistä sitä vaatii, koska tällaisen vaalitavan käyttämisestä ei
ol-e mitään hyötyä, jollei ole melkoista 'erimielisiä vähemmistöä vaaleihin osaa ottamassa. Vaalit on toimitett!l!va S'lllj'etuin lipuin, koska valitsijat siten voivat vapaammin äänestää.
Siihen nähden että kunnan asioissa on sellaisia, joissa päätökset on viipymättä pantava täytäntöön, on 30 §:ään otettu
määräys, joka tekee tämän mahdolliseksi. Tätä määräystä
täydentää kansanäänestystä koskevaan lukuun hyväksytty
säännös siitä, että täJllaisesta päätökses.tä ei saa vedota kansanäänestykseen. -Väärinkäytösten välttämiseksi on :m:ääc
rätty, että päätös voidaan julistaa kiireellisenä täytäntöönpantavaksi vain siinä tapauksessa, että kolme neljännestä
valtuuston läsnäolevista jäsellistä kiireelliseksi julistamista
kannattaa.
Eduskunta on, kuten lakiehdotuksen 312 •§ :stä käy selville,
katsonut tarpeelliseksi säätää, miten •kunnalliset ilmoitukset
saatetaan kuntalaisten tietoon. Koska kuulutusten julkaiseminen kirkossa ei vastaa tarkoitustaan, oD katsottu ti•etoon saattamisen parhait.en tapahtuvan jo nyt tavallisella,
kunnantalos•sa tai muussa valtuuston määrättävässä, sove' liaassa paikassa olevalla ilmoituksella. Kun kuitenkin jo nyt
on yleisenä tapana julkaista kunnalliset kuulutukset myös
sanomalehdissä, on jätetty kunnil~e tilaisuus lisäksi käyttää
tätäkin ·ilmoitustapaa.
Kuntain edustajain kokous on läsnäolevien vähälukuisuuden: tähden toisinaan täytynyt jättää pitämättä tai keskeyttää taikka kokoukseen, joka on kutsuttu asian käsittelyn
jatkamista varten, ei ole saapunut päätösvaltaista. määrää
edustajia. Tällaisten tapausten estämiseksi on M §:ään oi.ettu
rangaistu smääräyk.siä.

22 §.

27 §.

30 §.

32 §.

37 §.
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Eduskunta on pitänyt tarpeellisena mä~rätä, että asiassa,
jossa kunnanvaltuuston päätöksen tekoon vaaditaan määräenemmistö, sellainen myös on vaadittava useampain kuntain
edustajain yhteisessä kokouksessa, koska määräenemmistöä
koskeva vaatimus muuten voitaisiin tehdä tehottomaksi, ottamalla asia ratkaistavaks·i kuntain edustajain yhteisessä kokouksessa. Tämä määräys on otettu lakiehdotuksen 38 § :ään.
69 §.
Liikennemaksut ovat luonteeltaan välillisten verojen kaltaisia. Kun kunti-en ei pitäisi saadå vapaasti omaksi hyväkseen määrätä kuinka rasittavia välillisiä veroja tahansa, jotka
koskevat ulkokuntålai•si:akin, on Eduskunta lakiehdotuk&en 69 § :ään ottanut säännöksen, jonka mukaan liikennemaksujen määräämistä koskeva päätös on, päästäksensä voimaan, Senaatin vahvistettava.
74 §.
Valittamisesta johtuvain kustannusten supistamiseksi ·on
74 §:ssä säädetty, että kuv·ernöörin päätökseen muutosta
haettaessa valituksen sa~ antaa myös kuvernöörinvirastoon.
75 §.
Eduskunta on lakiehdotu~en 715: §:ään ottanut nimen~
omaisen mää.räyksen, että hallintoviranomainen voi tehdyn
valituksen johdosta tutkia ainoastaan, onko valituksenalainen päätös lakiin perus-tuva, mutta ei sen tarkoituks·enmukaisuutta.
76 ja 77 §.
Kansanäänestystä koskevat perustavat säännökset on
Eduskunta yhdistäny·t eri·koiseksi, 6:nneksi luvuksi lakiehdotukseen. Niitten asioitten joukkoon, joista ei voida kansanäänestykseen vedota; on Eduskunta ottanut myöskin ne valtuuston päätökset, jotka koskevat tilintekoa ja tilinpäätöstä
taikka tulo- ja menoarvion vahvistamista, samoin kuin nekin,
jot.ka valtuusto 30 §:ssä sääd·ety.ssä ;)ärjestyksessä on julistanut. kiireellisiksi; tulo- ja menoarvioon otettavia. yksityisiä
eriä koskevat valtuuston päätökset voidaan tästä huolimatta
alistrua kansanäänestykseen. Lainvastaisesti tapahtunut kansanäänestys voidaan kuvernööriin valittamalla saada kumotuksi. Säännöksiä siitä, mitä valtuuston on tehtävä tai mitä
se voi tehdä, jos kansanäänestys on valtuuston päätöksen kumonnut,. ei ole lakiehdotukseen otettu. Valtuuston menettelyn määräävät- silloin asian laa.tu ja olosuhteet _samaan· tapaan
38 §.
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kuin nytkin, milloin valtion viranomainen kumoo valtuuston
päätöksen.
Jotta kuntain eroaminen yhteisestä kunnallishallinnosta 82 §.
ei aiheutt~isi liian äkkinäistä muutosta kuntain yhteisiin
asioihin ja niiden hoitoon, on 812 §:ssä määrät·ty, että kysymys eroamisesta voidaan ottaa ratkaistavaksi ai,kaisintaan
vuoden kuluttua siitä, kun kysymystä ensi kerran valtuustossa käsiteltiin.
Manttaaliin pantua maata ja laitoksia koskevain asiain" 88 §.
käsittelyn säännösteleminen siUe uud-elle 'Pohjalle, jolle
Eduskunnan hyväksymä ma·alaiskuntain kunnallislaki rakentuu, olisi vaatinut ·enemmän aikaa kuin kunnallisen lainsäädännön uudistamisen yhteydessä siihen nyt on ollut käytettävänä. Mainittujen a·siain käsitte1~ jää lakiehdotuksen 88
§:n mukaan senvuoksi pääasiassa
.. tähänastisen lainsäädännön
varaan. Tällä.kin alalla Dlisi kuitenkin saatava aikaan nykyolQjen vaatima uudistus. Eduskunta pitää senvuoksi suotavana, että Ha1lit.us valmistuitaisi Eduskunnalle ensi tilassa
annettava.ksi esit.yksen myöskin mainittujen asiain käsittelyn
uudistamisesta.

Kaupunikien kunnallislaki.
Ne lakiehdotuksen kohdat, jotka ovat samoja kuin maalaiskuntain kunnallislakiehdotuksen perusteluissa kosketellut,
eiväJt enää kaipaa li.s,äperustelua. Eräistä muista kohdista
tahtoo Eduskunta huomauttaa seuraavaa;.
I_.~akiehdotuksen 6 § on muodostettu lausumaan sen, mitä 6 §.
8 päivänä joulukuuta 1873 kunnallishallituksesta kaupungissa annetun asetuksen vastaava pykälä nykyolois~;a sisältää.
Tilintarkastajain lukumäärä kaupungeissa on ehdotettu 8 ja 9 §.
määrättäväksi vähintään neljäksi, jotta. suhteellista vaalitapaa vuosittainkin uudistuvissa vaaleissa voitaisiin soveltaa,
ilman että tilintarkasta.iain toimikausi supistetaan vain yhd·eksi vuodeksi. Jos t.ilintarkastajia on neljä, voidaan heidät
valita kahdeksi vuodeksi, niin että vuosittain kaksi eroaa.
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Valtuuston asiaksi on jätetty lähemmin päättää tilintarkastajain luvusta ja missä järjestyksessä he eroavat. Näitä seikkoja koskevat määräykset Dn otettu lakiehdotuksen 8 ja
9 §:ään.
'
31 §.
Vuoden 1873 asetuks!en 4fi § :n mukaan on maistraatti
kaupungin hallituksena. Tärkeätä tietycsti onckin, että kaupungilla on jokin keskiUäväkin hallintoelin. Tässä koh&n
voidaan ajatella kolmea tapaa, nimittäin: 1) erikoisen
kunnallisosaston muodostamis,ta mai.straattiin, jonka QSaston jälsenet valittaisiin tarpeellista kunnallispoliittista pätevyyttä silmällä pitäen; 2) rahatoimikamarin kehittämistä
kunnan hallitsevaksi keskusvirastoksi; ja 3) jonkunlaisen
kunnallisen keskuslautakunnan järjestäanistä, jossa lautakunnassa tärkeimmät kunnallis·et hallintoalat olicsivat edustettuina. Kysymys kaupunkien hallinnon järjestämisestä
puheenlliolevassa suhteessa on kuitenkin csiksi laajakantoinen,
ettei ole ollut mahdollista sitä tässä yhteydessä ratkaista.
Eduskunta ei senvuoksi olekaan lakiehdotukseen ottanut
mitään säännöstä tässä kohden.
4 luku.
Kunink. vakuutuskirjassa porvaristolle ja kaupung·eille
2,3 päivältä helmikuuta 1789 vakuutetaan näille m\lun muassa
järkähtämätön oikeus ·ehdotta.a pormestareita ja valita raatimiehiä sekä ottaa itseHensä alempia virkamiehiä. Sittemmin
on 8 päivänä joulukuuta" 1873 annetussa asetuksessa säädetty, että tämä oikeus on kuulu,va kaurmnkikuntain kaikille
raastuvankokoukses·sca äänivaltaisilla jäs~ille; ja 6 päivänä
elokuuta 1889 annetun asetuksen mukaan on ·pormestarin,
raatimiehen ja maistraatinsihteerin virkojen täyttämistä
varten kaupungeissa pidettävissä vaaleissa noudatettava niitä
säännöksiä, jotka vaalitapaan ja järjestykseen nähden ovat
voimassa vaalioikeutta ja äänivaltaa yleisessä raastuvankokouksessa käytettäessä. Eduskunnan mielestä ei näitä
raastuvankokouksien tehtäviä voida siirtää kaupunginvaltuustolle edellämainittuja erioikeuksia perustuslain mukaisessa järjestyksessä muuttamatta. Kun kaikki säännökset
raastuvankokousten pitämisen tavasta ja järjestyks-estä, äänioikeuden käyttämisestä niissä ja muusta •sellaicsesta sisältyvät
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kunnallishallinnosta kaupungeissa 8 päivänä joulukuuta 1873
annettuun asetukseen, jonka uusi kaupunkien kunnallislaki
tulisi kumoamaan, on ollut välttämätöntä säilyttää laissa
erityinen 4:s luku raastuvankokouksis·ta, jo&sa sääde:tään,
miten raastuvankokouksia pormestarin, raatimiehen ja maistraatinsihteerin vaaleja varten pidetään, kutka ovat niis,sä
äänioikeutettuja, mit_en raastuvankokoukseen on kutsuttava,
sekä millä tavalla siinä tehty pöytäkirja tarkisietaan.

Laki kansanäänestyksestä.

Aika, jonka kuluessa kansanäänestys sitä koskevan vaatimuksen tekemisen jälkeen on toimeenpantava, on 2• §:ssä
määrätty niin pitkäksi kuin kahdeksi kuukaudeksi siitä
syystä, että kunnallislakien mukaan kunnanvaltuuston päätöbes.tä on kolmenkymmenen päivän valitusaika ja että. kuuiutus, jolla kuntalaiset kutsutaan ää.nestykseen, on julkaistava vähintään neljätoista päi'>;ää sitä ennen.
Mitä kansanäänestyksessä noudatettavaan äänestystapaan
tulee, on 6 § :ssä säädetty, että äänestyslippuja tulee olla
kahta lajia, nimittäin sellaisia, .joihin on painettu sana ,jaa",
ja sellaisia, joihin on painettu sana ,ei". Äänestyslautakuntana toimivan vaaliLautakunnan asiana on valvoa, että äänestys täpahtuu salaisena.
Yhdenmukaisunden saavuttamiseksi on katsottu ta;p,eelliseksi, että asioissa, joissa valtuuston päätökseen vruruditaan
määräenemmistö, sellainen myöskin on kansanääneHtyksessä
vaadittava. Tätä tarkoittava säännög. on otettu lakiehdotuksen 11 §: ään.

2 §.

6 §.

11 §.

Kunnallinen vaalilaki.
Kun on katsottu asiain käsittelylle valtuustossa voivan
koitua haittaa ·siitä, että varajäS'en saisi tilapäisesti täyttää
valtuuston jäsenen paikan, on 43 § :ssä määrätty, että vara-

43 §.
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jä.S.en astuu varsinaisen jäsenen tilalle vain siinä tapauksessa,
että va,rsinainen jäsen j,outuu · poi,stumaan valtuustosta.

• Sen nojaUa, mitä edellä on esitetty, Eduskunta ilmoittaa,

että Eduskunta on hyväksynyt Eduskunnan
myötävaikutukseUa määrättävällä tavalla vahvistettavaksi ja voima!aln sootettavaksi seuraavat
lakiehdotukset:
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Maalaiskuntain kunnallislaki.
1 LUKU.

Yleisiä säännöksiä.

1 §.
Kukin maaseurakunta, jolla on oma alue, on itsekseen eri
kunta.
Kunnan jäsenten tulee tämän lain mukaan ja lain muuten määräämissä rajoissa hoitaa kunnan yhteiset talous- ja
järjestysasiat, mikäili 'ne voimassa olevien lakien tai asetusten mu'kaan eivät ole julkisen viranomaisen käsiteltäviä.

2 §.
Jos kahdella tai useammalla maalaiskunnalla on yhteinen .
kunnallishallinto, pysyköön se edelleenkin sillänsä niin kauvan kuin kunnat siirtä sopivat. Jos joku nii'stä tahtoo erota,
menete1täköön niinkuin 82 §:ssä siitä sam,otaan.
Jos useampia samaan kihlakuntaan kuuluvia maalaiskuntia haluaa yhtyä yhteiseen kunnallishallintoon, olkoon
se luvallista, jos kunnanjäsenten enemmistö kussakin kunnassa erikseen sitä 'kansanäänestyksessä 'Puoltaa.
Kuntain ylhtymis.estä on kunkin kunnanvaltuuston pu·
heenjohtajan läänin kuvernöörille kirjallisesti ilmoitettava
kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä lukien kun !hän sai
tiedon kansanäänestyksen tuloksesta.
Yhteiseen kunnallishallintoon yhtyneiden kuntain valtuutetut kutsuu .ensimäiseen yhteiseen kokoukseen ja 'kokouspa'ikan määrää sen kunnan valtuuston 'Puthe.enjohta:ja, jonka
p'uolelta·yhtymiskysymys on pantu alkuun.

14 1917.- Edusk.lakiehd.- Eduskuntaesitysmiet. N:o 5.
Maalais- ja kaupunkikuntaa älköön yhdistettäkö yhteiseen kunna.llishall'intoon. Mill<>in kuitenkin yhteinen toiminta näiden kesken jossakin asiassa, katsotaan olevan aikaansaatava, olkoon- kunnilla valta yhteisessä edustajakokouksessa siitä päättää.
Maalaiskunnan jakamisesta poi'kkeustap1auksissa erityisiä tarkoituksia varten kunnan yhteis.estä Ihailinnosta suhteessa tai toisessa riippumattomiin piireihin säädetään
muu•a.Ila.

3 §.
Maalaiskunnan jäsen on, siihen katsomatta mihin uskonnoll'iseen. yhdyskuntaan hän kuuluu, jokainen:
jolla kunnassa on ta1hi tulee oHa a.sunto ja kotipaikka;
joka siellä omisba tai viljelee maata tahi hallitsee muuta
kiinteätä omaisuutta; taikka
joka siellä harjoittaa elinkeinoa, liikettä tahi ammattia.

4 §.
Maalaiskunta käyttää rpäättämisvR~ltaansa kunnanvaltuuston, kansanäänestyksen ja, kuntain edustajain kokouksen
kautta. Toimeenpano ja ha1linto kuuluu kunnallisl1autR~kunnalle
ja muille sitä varten va.lituille lautakunnille, lhallintokunn'ille
tahi henkiloille, sen mukaan kuin tässä laissa taihi muualla
säädetään.

5 §.
Maalaiskunnan yhteistä omaisuutta, olkoonrpa se tuloa
kiinteästä omaisuudesta, liikkuvaa pääomaa tahi jokin tuloa
tuottava oikeus, samoinkuin valtion kullinalle myöntämiä varoja, on pidettävä va·roina, jo'illa kunnan yhteisiä menoja
suorittetaan, ja hoid·ettava niinkuin tässä jrälempänä sanotaan,
ellei jonkin tapauksen varalta ole toisin säädetty.
Niitä menoja varten, joihin varoja edellä mainittujen lisäksi tarvitaan kunnan yhteiseksi hyödyksi tahi sen erit'yi-
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siin tarpeisiin, määrätköön kunta veroja. suoritettavaksi voimassa olevien tai vastedes säädettävien perusteiden mukaan.

2 LUKU.

Kunnanvaltuusto.
6 §.
valitaan maalaiskunnassa, jonka
väkiluku,henkikirjan mukaan on:
Kunnanv~ltuutettuja

1,000 tahi vähemmän,
1,000, vaan ei yli 2,000,
2,000,
4,000,
" " " •6,000,
4,000,
" " " 8,000,
6,000~
" " " 10,000,
8,000,
" " 15,000,
"
10,000,
"
" 20,000,
"
15,000,
"
"
"
20,000,

•••

enemmän kuin

"
"

"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

••••

0

0.

0.

0

••

0

0

0

....

•••••

0.

12
15
18
211
214
2r7
30
36
421

Valtuutettujen varajäseniä valitaan niin monta kuin kunnallisessa va•alilaissa säädetään.
La~pin kihlaJrrunnassa sekä Kuolajärven-kunnassa. Kemin
krhlakunta!&, Kuusamon, .Pudasjärven ja Taivalkosken kunnissa Oulun kihlakuntaru ja Suomussalmen kunnassa. Kllljaanin kihla·kuntaa saata.koon kuitenkin kansanäänestyksellä
määrätä pienempikin määrä valtuutettuja asete'ttavaksi, ei
kuitenkaan vähemmän kuin kaksitoista.

7 §.
Kunnanvaltuutetut sekä neljä tiliutarkas:t~aa ja neljä
varatilinltarkastajaa, joiden vaali toimitetaan valtuutettujen
vaalin yhteydessä, valitaan välittömillä ja suhteellisilla vaaleilla.
Vaaleissa on kaikilla vaalioikeutetuilla yhtäläinen äänioikeus.

16 1917. - Edusk. lakiehd. - Eduskuntaesitysmiet. N :o 6.
Älköön vaalioikeutta valtuutetun 'kautta käytettäkö.
Vaaleista ja niid-en toimittamisesta säädetään tatkemmin
kunnallisessa vaalilaissa.

8 §.
Kunnanvaltuulteimt ja varajäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi. V ali tuist'a eroaa vuosittain kolmannes siinä järjestyksessä kuin kunnallisessa vaalilaissa on säädetty.
· Tilintarkastajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
V alituista eroaa vuosittain kaksi, ensimäisenä vuonna ne,
jotka ova.t tulleet vähimmillä äänillä valituiksi, sitten
vuoroonsa; samoin varatilintarkastajista.
9 §.
Oikeus valita valtuut~t.tuja ja tilintarkastajia on jokaisella m'aalais'kunnan jäsenellä, sekä mieihellä että naisella,
· jolla on Suomen kansalaisoikeus ja jok!ll ennen vaalivuoden
alkua on täyttänyt kaksikymmentä vuotta ja joka viimeksi
toimitetussa lhenkikirjoituksessa on kunnassa ihengillekirjoitettu.
V aaiioikeutta vailla on kuitenkin:
. 1) se, joka lain voiman voittaneen oikeuden päätö'ksen
mukaan on holhouksen alaisena;
2) se, joka lainvoimaisen tuomion nojallru on kansalatisluottamusta vailla taikka on kelvoton maan palvelukseen tai
toisen asiaa a,jamaan; ja _
3) se, joka on todistettu syypääksi sii'hen, e'ttä hän kunnallisissa vaaleissa on ostanut tai myynyt ääniä, aina kolmannen kalenterivuoden loppuun siitä lukien kun lopullinen
tuomio. asiasta annettiin.
Venäjän kansalaisten kunnallisista oikeuksista on voimassa, miltä siitä erittäin on säädetty tai vastedes säädetään.

10 §.
Vaalikelpoinen valtuutetuksi ja kunnan muilhin luottamustoimiin, mikäli niistä ei ole erittäin säädetty, on jokainen
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kunnassa asuva henkilö, joka on oikeutettu valtuutettuja valitsemaan.

u §.
Valtuutetuksi valittu älköön kieltäytykö toimeen ryhtymästä, ellei hän ole täyttänyt kuuttakymmentä vuottlll.
Jo'ka kolmena lälhinnä edellisenä vuotena, on toiminut valtuutettun'a taikka kunnallislautakunnan 'Puheenjohtajana tai
jäsenenä ta.hi muun senlaatuisen, kunnan asiain. toimeenpanoa
ja hallintoa varten asetetun hallintakunnan puheenjohtajana,
on kuitenkin oikeutettu kolmen seuraava.n vuoden kuluessa
nauflimaan varpautta valtuutetun toimesta.
Jos valittu näistä syistä kieltäytyy, astuu varajäsen ·hänen sijaansa.
Jos kieliäytymisen perusteeksi ilmoitetaan kivuloisuus
taikka siviili-, sotilas- tahi kirkollisvirka, tai -palvelus, perheolot taikka jokin muu syy, tutkikoon valtuusto ilmoitetun
esteen.
Jos kieltäJytyminen /hyväksytään, astuu varajäsen tilalle .
.12 §.
Valtuutetut saavat korvausta toimestaan valtuuston harkinnan mukaan, kuitenkin vähintään viisi markkaa kokoukselta ja niin että palkkio kaikille valtuutetuille on samansuurninen. Valtuusto harkitkoon myös, onko valtuutetuille
maksettava .korvausta matkakustannuksista ja kuinka paljon; älköön kuitenkaan maksettako enempää kuin yhden hevosen kyytiraha edestakaisin taikka, jos rautatietä tahi höyrylaiva:a saruttaa matkalla käyttää, kohtuullinen. korvaus sen
käyttämisestä.
~

13 §.
Valtuutetut valitsevat vuosittain kesku,udestaan puheenjohtajan ja vara,puheellJohtajan.
Näihin toimiin älköön kuitenkaan valittako kruununvoutia, nimismiestä, poliisia eikä ulosottoapulaista.
2

18 1917. -- Edusk. lali:iehd. - Edus1mutaesitysmiet. N :o 5.
Älköön valittu 'kieltäytykö, ellei hän jo saman kolmivuotiskauden aikana ole ollut s·amassa toimessa.
Jos :puheenjohtaja tahi varW])uheenjohtaja kuolee, muuttaa pois tahi muun laillisen syyn takia eroaa ennen toimikautensa loppumista, valittakoon toinen henkilö hänen sijaansa jälellä olevaksi ajaksi. Sama olkoon laki~ jos valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtllJja valitaan kunnallislautakunnan .puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai jäseneksi.
Toimitetusta puheenjohtajan ja vara:pu1heenjohtajan vaalista antakoon valtuusto kuvernöörille kirjallisen ilmoituksen.
Valtuuston asiana on puheenjohtajan pa1kkion määrääminen.
14 §.
Jos tehdään valitus valtuuston puheenjohtajan tahi varapulheenjohtajan vaalista tahi siitä, että niistä toimista 'kieltäytymistä ei ole hyväksytty, hoitakoon valittu kuitenkin
tointa, kunnes valitus on lorpullisesti ratkaistu ja, jos uusi
vaali määrätään toimitettavaksi, toinen on valittu ja toimeensa ryhtyy.

15 §.
Valtuuston on kes]msteltava Ja :päätettävä seuraavista
asioista, nimittäin:
1) kansakoulujen ja muiden sivistyslaitosten perustamisesta, ~arattomain lasten koulunkäynnin avustamisesta sekä
kansansivistyksen edistämisestä;
2) elinkeinojen kohottamisesta ja ammattitaidon edistämisestä;
3) niistä toimenpiteistä, joita siveellisyyden, raittiuden
sekä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden edistämiseksi
ehkä katsotaan tarpeellisiksi;
4) kunnallisesta terveyden- ja sairaanhoidosta sekä kätilötoimesta;
5) työttömiksi, työ'kyvyttömiksi ja muutoin turva.ttomiksi joutuneitten avustamisesta;
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6) lasten huoltamisesta ja suojeluksesta;
7) tuotantolaitosten perustamisesta ja jo perustettujen
ottamisesta kunnan haltuun;
8) työttömyysrahastojen perustamisesta;
9) köyhäinasianajotoimesta;
10) kunnallisten ammattientarkastajain asettamisesta;
11) työnvälitystoimistojen perustamisesta;
12) asunto-oloja ja asutustoimintaa koskevista. kysymyksistä;
13) kunnan rakennuksista ja laitoksista;
14) lainajyvästöjen sekä samanl,aatuisia tarkoituksia
varten aijottujen railiastojen perustamisesta~ ja hallinnosta;
15) yleisten warranttia antamaan oikeutettujen ta1letusmakasiinien perustamisesta;
16) metsästyksestä ja otuksenpyynnistä sekä kalastuksesta kunnan omistamilla alueilla, niin myös vahinkoeläinten hävittämistä tarkoittavista toimenpiteistä;
17) toimenpiteistä tulipalon ja kulovalban estämiseksi
sekä paloa]JU'y'hdistysten perustamisesta;
18) kunnan meno- ja tuloarvion vahvistamisesta;
i9) varojen hankkimisesta kunnan yhteisiin tarpeisiin
taksoittamalla tahi lainan ottamisella s~kä kunnan rahastojen ja muun yhteisen omaisuuden hallinnosta ynnä tilinpäästön antamisesta;
20) kuntain edustajain kokoukseen lähetettävien edustajain sekä kunnallislautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajail, jäsenten ja varajäsenten vaalista;
21) kunnan keskus- ja vaali- sekä taksoitus- ja tutkijalautakunnan ynnä sellaisten lautakuntien, lhaUituskunti.en ja
henkilöi<len valitsemisesta, joita kunnanislautakunnan lisäksi
ehkä katsotaan tarpeelliseksi toimeenpanoa ja hallintoa varten;
2,2) kunnallishallinnossa noudatettavain ohje- ja johtesääntöjen vahvistamisesta;
23) kuntain välisestä yhteistoiminnasta; sekä
214) muista asioista, jotka saattavat kuulua kunnan yhteiseen toimialaan.
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Valtuuston tulee sitäpaitsi antaa lausuntoja, asioista, joita
kuvernööri tahi muut viranomaiset valtuustolle siinä tarkoituksessa lähettävät.
Ne asiat, jotka erinäisten lakien tahi asetusten mukaan
ovat olleet kuntakokouksen käsiteltäviä, tulevat tämän lain
voimaanastuttua kunnanvaltuuston käsiteltäviksi.

1.6 §.
v.altuustolla on oikeus, jos se havaitsee syytä olevan:
1) lainan ottamiseen kunnalle;
2) kiinteän omaisuuden ostamiseen kunnalle; sekä
3) sellaisen kiinteistön tahi oikeuden m\Yymiseen, panttaamiseen tahi vaihtamiseen, joka lahjan, testamentin tahi
muun laillisen saannon kautta on tullut kunnan omaksi.
Kolmannessa kohdassa mainittujen päätösten tekoon vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta valtuuston saapuvilla olevista jäsenistä sitä kannattaa.
17 §.
Jos valtuusto päättää hyväksyä sääntöjä siveellisyyden,
raittiuden, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tahi terveydenhoidon edistämiseksi kunnassa, olkoon sillä myös
oikeus näiden sääntöjen rikkomisesta määrätä sopivia uhkasakkoja, ei kuitenkaan viittäkymmentä markkaa suurempia.
Sellaisen päätöksen tekoon v!lladitaan kuitenkin·, että kaksi
kolmannesta valtuuston saapuvilla olevista jäsenistä sitä
kannattaa, j.a on päätös alistettava kuvernöörin vahvistettavaksi.
Jos valtuusto katsoo suuremman uhkasakon tarpeelliseksi, .pyytäköön kihlakunnanoikeutta sitä korottamaan.
Tällaiset säännöt ja ulhkasakkomääräykset ovat saatettavat yleisön tietoon sillä tavalla ~uin kunnallisten ilmoitusten
tiedoksiantamisesta on voimassa..
)

18 §.
Valtuuston kokoukset ovart pidettävät kunnantalossa tahi
muussa valtuuston määrättävässä, soveliaassa paikassa.
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Kokoukset ovat julkisia.
Kuitenkin voi valtuusto :päätöksellä, johon vä:hintään
neljä viidennestä saa:puvilla olevista, valtuuston jäsenistä
yhtyy, julistaa jonkun asian käsiteltäväksi suljetussa. istunnossa.

19 §.
Valtuutetut kutsuu kokoukseen :puheenjohtaja.
•Kutsumuksessa tulee olla ilmoitus kokouksen ajasta ja
:paikasta ynnä kokouksessa käsiteltäviksi tulevista asioista;
ja on kutsumus tiedoksipantava kunnantaloon tahi muuhun
valtuuston määräämään soveliaaseen :pailclraan sekä ilmoitettava valtuutetuille muulla valtuuston määrättävällä tavalla.
Jos jäävi tahi muu syy estää ~uheenjohtajaa antamasta
kutsumusta, antakoon sen vara:puheenj.dhtaja tahi, jos hänelläkin on este, kunnallislautakunnan :puheenjohtaja.
Valtuuston kokous ~idetään aikaisintaan neljäntenätoista
:päivänä, lukien sen :päivän aamusta, jona kutsumus on tiedoksi:pantu, mutta jos asia on tavallista kiireellisempi eikä
koske uutta verotusta tahi veron korotu~ta, saa sen ottaa käsiteltäväksi aikaisintaan kahdeksantena :päivänä kutsumuksen
tiedoksi:panosta.
Valtuusto voi, milloin se katsoo sen välttämättömäksi,
ottrua käsiteltäväkseen sellaisen'kin .asian, jota ei ole ilmoituksessa. mainitt~, jos asian kiireellisyys sitä vaatii.
20 §..
Valtuuston kokouksi,a on :pidettävä niin usein kuin asianhaarat vaativat, mutta ainakin neljä kertaa vuodessa seuraa'vina aikoina:
huhtikuussa, jolloin päätetään kunnallislautakunnan
ja muid·en hallintokuntain edellisen vuoden hallinnosta antamasta kertomuksesta ja tiEnteosta sekä tilintarkastajain .sen ·
johdosta antamasta lausunnosta;
kesäkuussa, jolloin valitaan jäsenet keskuslautakuntaan
ja vaalilautakuntiin kunnan yleisiä vaaleja ja kansanäänestystä varten;
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syyskuussa, jolloin valitaan kunnallislautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet sekä
jäsenet taksoitus- ja tutkijalautakuntiin ynnä. virkailijat
muihin vuoden lopussa avoimiksi tuleviin kunnan toimiin; ja
marras- ta] joulukuussa kunnan meno- ja tuloarvion vahvistamista varten seuraavaksi vuodeksi.

21 §.
Jos virkamies taikka yksityinen henkilö tahtoo valtuuston kokoonkutsuttavaksi ilmoiitamaansa asiaa varten, anokoon sitä kirjallisesti valtuuston puheenjohtajalta, jonka tulee tutkia anomus. Jos hän sen hylkää, antakoon, jos vaaditaan, kirjallisesti päätöksensä perust.eluineen ja. samalla. myös
semmoisen valitusosoituksen, kuin 71 § :ssä sanotaan.
2·2 §.
Valtuusto saakoon, milloin tarpeelliseksi 1lavaitsee, asettaa erityisen Vlaliokunnan asioita va.lmistama.an. Jos sellainen valiokunta on asetettu, saakoon valtuuston puheenjohtajakin, milloin se asiaa viivyttämäitä voi ta~pahtua, jättää
asian sen valmisteliJa.vaksi.
2·3 §.
Kunnanvaltuusto älköön asiara käsiteltäväksi ottako älköönkä päätöstä tehkö, ellei vähintään kaksi kolmannesta
valtuutettujen koko lukumäärästä ole saapuvilla.
24 §.
Jos valtuuston kokouksessa jotakin asia,a ei saada määräpäivänä loppuun käsitellyksi, esittäköön puheenjohtaja ennen kokouksen loppumisrta päätettäväksi asian käsittelyn
jatkamista varten toå:sen päivän. Siitä ei tarvitse silloin
erittäiin. ilmoittaa.

2;5 §.
Puiheellljohta.jan tulee valtuuston kokouksessa esitellä
asia•t ja johtaa keskustelua sekä katsoa, ettei muita kuin
ilmoitettuja asioita päätetä. Jos nostetaan kysymys josta-
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kin uudesta asiasta, äl~öön. sitä ratkaistako, ennenkuin
uudessa kokouksesssa, edelläkäyneen ilmoittamisen jälkeen,
paitsi 19 § :n viimeisessä momentissa. mainitussa tap·8iuksessa.
Puheenjohtaja 11itäköön kokouksessa myös huolta järjestyksestä ja saakoon, varoitettuansa, toimittaa pois kuuntelijan, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy semmoinen epäjärjestys, jota •puheenjohtaja ei voi ehkäistä, hajoittakoon hän kokouksen.
Jos 11uheenjohtaja on poissa, astuu hänen sijaansa varapuheenjohtaja. J·os viimemainittukin on poissa, valitsee valtuusto keskuudestaan siksi kerraksi 1mheenjohtrujan.
Jos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja talhli jäsen ilman
pätevää estettä jää tulematta kokoukseen, taikka ilman
seUaista syytä lähtee kesken pois, maksakoon kunnan yleiseen kassaan sakkoa, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaJia
kymmenen sekä jäsen viisi markkaa. Jos kokous läsnäolevien
vähälukuisuuden vuoksi jää pitämättä twhi on kesken lopetettava, ol'koon sakko poissa!oleVIille kaksinkertainen.
Valtuuston kokouksissa ·pitää kunnallislautakunnan
puheenjoili.tajan. tahi S'8ll, jonka lautakunta sii:hen keskuudestaan valitsee, olla saapuvilla antamassa valtuustolle tarpeellisia tietoja; ja on hänellä oikeus ottaa osaa keskusteluihin, mutta ei päätöksiin, ellei hän myös ole valtuuston jäsen.
Kunnallislautakunnan puheenjohtajan tahi hänen sijaisensa poissaolo ei estä asioita käsittelemästä eikä :päätöksiä
tekemästä.

2·6 §.
Sittenkun asiasta on valtuuston kokouksessa keskusteltu ja puheenjohtaja julistanut keskustelun päättyneeksi, tehköön hän semmoisen äänestysesityksen, että vastaus
,jaa" taikka ,ei" ilmaisee valtuuston :päätöksen.
Kun vastaus on annettu, ilmoittakoon puheenjohtaja,
mikä hänen käsityksensä muka;an on tullut •päätökseksi, ja
vahvistakoon sen, ellei muuta äänestystä vaadita, vasaranlyönnillä. Jos äänestystä vaaditaan, toimitettakoon se jul"' kisesti ja nimenhuudolla.
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Se mielipide, jonka vuolesia ·enimmät äänet on annettu,
tulkoon valtuuston päätökseksi, paitsi milloin päätöksen tekoon tämäm lain mukaan. vaaditaan määräenemmi:stö. Åänten jakautuessa tasan tulee se mielipide päätökseksi, johon
puheenjdhtaja yhtyy.
Kun äänestyksen tulos· on saatu selville, julistakoon puheenjohtaja päätöksen.

27 §.
Vaalit, jotka ovat valtuuston, kunn.all!islautaikunnan,
taksoitusloautakunnan tahi muiden kunnallisten ihallintokuntain toimitettavat, ta~pahtukoot suhteellista va;alitapaa
noudattamalla, jos valittavia on kaksi taö.' useampia ja jos
neljännes vaaliin osaa otta;vista. sitä vaatii.
Jos yksi on valittava tai milloin enemmistövaalitapaa
muuten käytetään, tulee valituksi se tai ne, jotka v'a~alissa
ovat .saaneet enimmät äänet.
Vaalit toimitetaan suljetuilla li:puilla. Äänten mennessä
tasan ratkaisee ·arpa.
28 §.
Valtuuston kokouksö.ssa kirjoittaa pöytäkirja.n puheenjohtaja tai hänen johdolla:a:n valtuuston sitä v!llrttm valits,ema
henkilö.
Milloin pöytäkirj·aa ei voida heti tarkistaa, voi valtuusto
antaa puheenjohtajan ja vähintään kahden aina kerraksi
sitä varten valitun jäsenen toimeksi pöytäkirjan tarkistamisen valtuuston määrättävänä päivänä.
Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytäikirjantekijä sekä, tarkistuksen heti tapahtuessa, vähintään kaksi
valtuuston jäs·entä, ja muutoin tarkistajat. Jos tarkistajista yksi tahi useammat kieltäytyvät pöytrukirjaa allekirjoittamasta, väittäen, ettei se sisäl'löltään vastaa sitä, mitä
valtuuston kokouksessa on tapahtunut, merkitköön puheenjohtaja sen ·pöytäkirjaan ja lykätköön tarkistamö.sen valim'!!,ston seumavaan kokoukseen. Tarkistettu pöytäkirja. on edeltäpäin ilmoitettuna päiivänä valtuuston kokoushuoneessa julkiluettava.
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Sillä, jokd on ollut valtuuston kokouksessa käsiteltyä
asiaa. päättämässä, olkoon oikeus heti ilmoittata. vastalauSie
tehtyä päätöstä vastaan. Jos vas.talauseen tekåjä talhtoo
saada vastalauseensa perusteltuna pöytäkirja,an liitetyksi,
antakoon sen 'kirjallisesti 'pöytäkirjantekijälle viimeistään
pöytäkirjan t·arkistaJllliS'tilaiswudes.sa..

2·9 §.
Jos valtuuston päätös koskee jotakin henkilöä yksityisesti, on se todistetta,vasti annettava hänelle tiedoksi kokouksen pöytäkirjanotteella, johon on liitettävä osolitus, miten
päätökseen !haetaan muutosta.
Tiedonannon toimittajan tulee pöytäkirjan.otteeseen merkitä antopäivä sekä nimell!sä, amma.ttinsa ja kotipaikkan&a ..
30 §.
Valtuuston päätös voidaan julistaa 'kiireellisenä täytäntöönp•antavaksi, jos kolme neljännestä läsnä olevista jäsenistä
sen kiireelliseksi julistamista kannattaa; ja on siitä päätöksessä nimenomaan mainittava. Täytäntöönpanoa älköön silloin estäkö se, ettei ·päätös ole s1aanut lain voimaa, ellei muutoksenhakeminen sen kantta kävisi 1hyödyttömäksi ta!hi kuvernööri, huomat-essaan päätöksen lainvastaiseksi, näJe olevan
syytä täytäntöönpanemista kieltää.
31 §.
Puheenjohtaja pit~öön huolta siitä, että valtuuston päätö'kset joutuisasti toimitetaan kunnallislautakunnau tahi niiden viranomaisten ja henkilöiden tiedoksi~, joiden asianw :päätösten täytäntöönpano on.
Lähet-ettävät toimituskirjat allekirjoitlaa puheenjohtaja
sekä kunna.nkirjuri, missä sellainen on.
32· §.
Eunnal1is·et ilmoitukset saatetaan kuntaJaisten tiedoksi
julkipanolla kunnantalossa tai muuss:a vartuuston määrät~
tävässä, sov-eliaassa pailmssa.
Y.altuusto päättäk,öön, ovatko 'kunnalliset ilmoitukset
~muullakin tavoin saatettavat 'kuntalaisten ti~doksi.
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3 LUKU.

Kuntain edustajain kokoukset.
33 §.
Asiat, jotka lain muka·an v01idaan otta.a valtuuston kokouks.essa käsiteltäviksi, ova•t, •paitsi milloin kunnat ovat
yhteisen lmnnallis'hallinnon alaisia, käs1iteltävät ja ratkaistavat kuntain edustajain kokou•ksessa, .kun asia on kllltsottava ylhteiseksi eri 'kunnille tahi niiden osille taikka kun . eri
kunnat ovat keskenään sopineet, että yhteis•esti neuvottelevat
ja päättävät asiasta.
34 §.
Kuntain edustajain. kokous pidetään parikas&a. ja aikana,
joista vailtuustot ·ov·at keskenään so•pineet, ta.hi jotka kuvernööri, valtuustojen ollessa eri mieltä, ilmoituksen siitä saatuaan on määrännyt.

3'5 §.
Valtuuston kokouksessa, joka, pidetään vähintään seitsemää ·päivää ennen määrättyä kuntain edustajain kokoust31,
tulee valtuuston valita kunnan vrualikelipoisista jäsenistä Y'hteiseen kokoukseen niin monta edustajaa, että niiden lukumäärä on kuudennes valtuuston jäsenten luvusta. Milloin
näiden. lukumäärä ei ole jaollinen kuudella, on edustajain
lukua lisättävä yhdellä.
Samalla kertaa on myös valittava. varaedustajia, joita pitää olla välhintään kolmannes edustajoa.in lukumäärästä.
Näin toimitetusta edustajain ja varaedustajain vaalista ei
saa· eriokseen valittaa.
36 §.
Edustajain. ja varaedustajain vaalista on eri kuntien valtuustocien pöytäkirjanotteilla hyvissä ajoin annettava tieto •
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edustettujen kuntien yhteiselle toimikunnalle, jos sellainen
on olemassa, mutta muussa tapauksessa sen kunnan va1tuuston puheenjohtajalle, jonk~ ·piirissä kuntain edus.tajain kokous pidetään; ja olkoot nämä pöy•täkirjillnotteet siten valituille valt81kirjoina.
37 §.

J as edusta.ja tahi kutsumuksen saanut varaedustaja ·ilman Jaillista estettä jää kuntain edustajain kokoukseen saapumatta, m.aksakoon sakkoa neljäkymmentä markkaa. Jos
kokous läsnäolevien vähälukuisuuden vuoksi jää pitämättä
tahi on kesken lopetettava, olkoon sakko kaksinkertainen ja
k!orvatkoot poisjääneet yhteisvastuul1isesti saapuvil'le tulleiden edustajain palkllit ja matka'kulungit sekä muut kokouksesta johtuvat kustannuksBt.
Tässä pykälässä mainittuun saikkoon ja .seuraamukseen
tuomitsee sen paikkakunnan aEoikeus,, jossa edustajain kokous on pidetty; ja olkoon virallinen syyttäjä velvollinen
syytettä ajamaan, jos se hänelle syytteesBen ·pa;ntavaksi ilmoitetaan.

3·8 §.
Kuntain edustaja.in kokouksen .avaa edustettujen kuntien
yhteisen toimikunnan määräämä henkilö tai sen kunnan valtuuston puheenjohtaja, jonka piirissä yhteinen kokous pidetään; ja siinä on puheenjohtajana se, .fonka edustajat keskuudestaan valitsevat.
Kokous on päätöksenvoipa, kun vähintään kolme neljännestä siihen valituista edustajista on saapuvilla.
Kullakin edustajalla on yksi ääni ja päätokseksi tulee se
mielipide, jota useammat äänet kannattavat, mutta äänten
mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.
Kuitenkin on 'asiassa, jossa kunnanvaltuuston päätökHeen
vaaditaan määräenemmiHtö, sellainen myös kuntain edustajain kokouksessa. vll!adö.ttava.
Vaalit toimitetaan suljetuilla lipuilla. Äänten mennessä
tasan ratkais.ee arpa.
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39 §.
Kuntain edustajain kokouksessa kirjoittaa pöytäkirjan
puheenjohtaja. tai hänen johdollaan se, jonka kokous siihen
valits.ee, ja on IJöytä:kirjassa luetelilava kaikki kokouksessa
saapuvilla olevat sekä siitä IJoisjääneet edustajat.
Pöytäkirjan tarkistuksen, ellei se heti voi ta:palhtua., toimittavat valitut tarkistajat kokouksen määrättävänä päivänä. Sen allekirjoittavat kokouksen 'Puheenjohtaja ja pöytäkirjan kirjoittajia sekä, jos pöytäkirja heti tarkistej;aan,
yksi edustaja kustakin kunnasta, mutta muussa tapauksessa
tarkistajat. Pöytäkirja on asia:kirjoineen säilytettävä sen
kunnan valtuuston puheenjohtajan luona, joruka piirissä yhteinen kokous on pidetty.
Neljäntoista päivän kuluessa kokouksen jälkeen on pöytäkirjasta lähetettävä oikeaksi todistettu jäljennös kullekin
kokouksessa edustetulle kunnalle, asianomaisen valtuuston
puheenjohtajan toimesta viipymättä kuntalaisten tietoon saatettavaksi siHä tavalla kuin kunnallisten. ilmoitusten tiedoksiantamisest·a on voimassa.
Lähetettävät toimituskirjat allekirjoit.ta.a kokouksen puheenjohtaja.

40 §.
Kuntain edustajain kokouksen päätös saatetaan täytäntöön, niinkuin kokous tämän lain säännösten mukaisesti on
määrännyt, jollei erityisesti ole toisin säädetty.
Jos edustajain kokous jättää tehtäviä jonkun tai joidenlcin hen:kilöiden tai toimikuntien toimeksi, saakoon se siten
valitsemilleen henkilöille ja toimikunnille hyväksyä ohjesääntöjä.
41 §.
Palkan ja matkakustannusten korvauksen yhteiseen kokoukseen valitulle ·edustaja1le määrää ja suorittaa edustajan
va-linnut kunta.
Muut kokouksesta johtuvat kustannukset suoritetaan kokouksen 'Päätöksen mukaan.
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42 §.

Jos kuvernööri katsoo tarpeelliseksi kuntain lausunnon
tai selityksen •a·siasta, jota kuntain edustajain kokous on
käsitellyt ja jota varten se on asettanut yhteisen toimikunnan, pyytäköön lausuntoa tältä toimi,kunnalta; ja· olkoon tämän asiana, asianhaarojen muk•aan, myöskin ]Jyytää eri kuntia lausuma-an asiasta mielensä ta!hi kokoontumaan edustajain 'kokoukseen, mikäli k·atsovat sen tarpeelliseksi.

43 §.
·Muuten olkoon kuntain edustajain kokoukseen nähden soveltuvilta kohdin noudatettava, mitä tässä laissa on säädetty
kunnanvaltuuston kokouksesta.

4 LUKU.
Kunnallislautakunta.
44 §.
Kussakån kunnassa tul·ee olla kunnallislauta]mn:ta, joka
tässä laissa olevain säännösten ja nriiden määräysten mukaan,
joit·a ·kunnanvaltuusto tahi muu viranomainen laillisesti noudatettaviksi antaa, huolahtiri. kunnan I}J.a!llinmosta, valvoo sen
yhteisiä etuja s·ekä )Janee täytäntöön valtuuston ]Jäätökset ja
määräyks·et.
Eunnallislautakunnalle kuuluvaa hallintoa varten on valtuuston jaettava kunta 1>iireihin, joista jokainen on la.utakunnan jonkun jäsenen valvonnan ala,isena.
45 §.
Kunnallislauta'kunnassa on puheenjohtaja. ja varapuheenjohtaja sekä kunnanvaltuuston päätö~sen mukaan vähintään
neljä jäsentä, jotka kaikki valtuusto valitsee vaalikelipoisten
kunnan jäsenten joukosta ja samalla tarpeellisen määrän
varajäseniä.
Näihin toimiin äJlköön kuitenkaan valittako tuomaria,
kruununvoutia, nimismiestä, 'Poliisia tai ulosottoapulaista,
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ei myösikään kunnallislautakunnan tai kunnan hallintoa varten asetetun muun hallintokunnan virlm- tai paTvelusmiestä,
joka on velvollinen tekemään toimestaam tiliä.. Virka- ja palvelusmiestä älk'öön vastoin tahtoaam velvoitettako ottamaan
vastaa.n tointa kunnallislautakunnassa.
46 §.
Kunnallislautakunnan IJUheenjohta·jan, varapuheenjohtajan ja jäsenten vaali toimitetaan kolmeksi vuodeksi. Lautakunnan jäsenistä eroa•a vuosittain: kolma•nnes siinä järjestyksessä kuin kunnallisessa vaalilaiss·a kunnanvaltuutetuista
säädetään.
: ~"':'"''~!
Valitun kieltäytymisoi'keudesta ja eroamisesta olkoon voimassa, mitä valtuutetuista on siinä suhteessa t~män lain 11
ia• 13 § :ssä sekä kunnallisen vHalilain 43 § :ssä säädetty.
47 §.
Jos kunnallislautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ta'hli jäs.en on valittu valtuuston pulheenciohtajaksi tahi
varapuheenjohtajaksi, tulee hänen luo:pua lautakunna;sta.
48 §.
Toimitetusta kunna:llislautakunnan puheenjohtajan ja vampuheenjohtajan vaalista lä'hettäiköön valtuusto kuV'ernöörille kirjallisen il'moitu'ksen.

49 §.
Kunnallislautakunta kokoontuu niinä aikoina ja siinä
paikassa 'muin s-e itse määrää, niin myös milloin puheendoh~
ta.ia katsoo tarpeelliseksi tahi lautakunnan jäsenten enemmistö tekee siitä puheenjohtajalle esityksen.
Kokouksen kutsuu kokoon puheen'johtaja lautakunnan
päättämällä soveliaa1la tavalla.
50 §.
Jos kunna:llislautaknnnan puheenjohtaja .ia varapuheen,johtaja jäävin tahi muun pätevän syyn takia ovat estetyt
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saapumasta määrättyyn kokoukseen tahi ottamasta osaa jonkin asian käsittelyyn, tulee lautakunnan v-alita jäsenistään
joku toinen siksi kertaa ]mhetta 'johtamaan.
Semmoisessa ta-pauksressa, kuin myös silloin kun jäsenelle
on sattunut este, tulee sen, joka siten on estetty, kutsua varajäsen kokoukseen.

51 §.
Mitä tulee kunnallislautakunnan päätöksenteko-oikeuteen, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenen tahi kutsutun var8..iäsenen kokouksesta poissaoloon, kuin myös äänestysesityksen tekemisen ja päätöksen tekemisen järjestykseen,
on soV'eltuvilta kohdin nou'datettava, mitä 2t3, 2,5 ja 26 §:ssä
kunnanvaHuustosta on säädetty, kui,tenkin niin että kokouksessa esitetyt asiat voidaan kohta ratkaista.
Kunnallislautakunnan päätös, kun se koskee jotakin henkilöä yksityisesrtå., on !llnnettava tiedoksi niinkuin 29 §:ssä
kunnanvaltuuston päätöksestä on säädetty. Muussa tar,auksessa on päätös, milloin lautakunta asian laatuun nähden harkitsee tarpeelliseksi siitä kuntalaisille ilmoittaa taikka
jotta :väätös saisi lainvoiman, saatettava kuntalaisten tiedoksi
sillä tavalla. kuin kunnallisten ilmoitusten tiedoksiantamisesta on voimassa.
52 §.
Kunnallislautakunnan kokouksissa kirjoittaa pöytäkirjan puheenjohtaja taikka hänen jdhdollaan kunuanktirjuri,
missä sellainen on, tai muu lautakunnan ottamm henkilö.
Puheenjohtaja pitää huolta kirjeenvaihdosta, kirjoittaa
kirjekonseptit, asiapäiväkirjat ja luettelot antamistansa todistuksista, v-astaanottaa lautakunnalle osoitetat kirjoituksei
ja esitykset, katsoo että tilikirjain :vito käy säännöllisesti,
hoitaa lautakunnan asiakirjoja ja laatii niistä luettelot, käyttäen apunaan kirjuria, jos sellainen on.
Puheenjohtaja ja .iäs·enei såavat toimestaan IJalkkaa'kunnanvaltuuston päättämän määrän.
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53 §.
Pöytälkirja on heti tahi viimeistään seuraavassa lautakunnan kokouksessa tarkistettava.
Lautakunta voi kuitenkin antaa puheenjohtajan ja vähintään kahden aina kerr!!-ksi sitä varten valitun jäsenen toimeksi pöytäkirjan tarkistamisen lautakunnan määrättävänä
päivänä.
Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja pöytä/kirjantekijä sekä, tarkistuksen heti tapahtuessa, kaksi lautakunnan
jäsentä ja muutoin pöytäkirjan tarkistajat.
Lähetettävät toimituskirjat allekirjoiUaa puheenjohtaja
sekä 'kunnankirjuri, missä sellainen on1.

5:4 §.
Kunnallislauta'kunna<n puheenjohtaja antaa niiden tietojen nojalla, joita 'hänellä on kunna.ss:a asuvien kuntalaisten
tilasta ja oloista, tarvittaessa täysivaraisuuderr- tahi ararattomuuden todistuksia sekä muita todistuksia, joista erittäin
on säädetty; Ja on todistus lautakunnan sinetillä vahvistettava.

5'5 §.
Kunnan raihoj·en ja mud·den varroden sekä muun kunnallisen hallinnon hoidosta vastaavat kunnallislautakunnan_puheenjohtaja .ia jäsenet yleisen lain mukaan.
56: §.
Avuksensa saapi kunna:llislautakunta, milloin valtuusto
katsoo sen tarpeelliseksi, ottaa kirjurin, erityisen rahastonhoitajan sekä katsast:ajiru ja muita toomihenkilöitä.
Satunnaisiin ta~eisiin ja kiire.ellisissä tapauksissa saakoon 'kunnallislautrukunta kuitenkin, ilman valtuuston päätöstä, ottaa tarvittavia apulaisia, mutta; olkoon velvollinen
ilmoittamaan toimen]liteensä valtuuston hyväksyttäväksi
seurruavassa kokouksessa.
Mainitut toimihenkilöt ja apul.aiset, jotka pal;kataan
valtuuston· !larkinnan mukaan, toimivat kunnallislauhalkunnan v·astuulla ja sen antamia määräyksiä seuraten.

..
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57 §.
Knnnallislautakunnan tulee valmistella ne asiat, jotka
se valtuustolle liiliettää, sekä pyydettäessä antaa- valtuustolle
ja muille v.iranomaisiUe lausuntoja kuntaa koskevissa
aSIOISSa.•

58 §.
KunnallislaJitakunnan on pidettävä huolta kunnan köyhäinhoidosta, ellei kunta ole uskonut sitä tointa erityiselle
köyhäilillloitohallitukselle.
59 §.
Kunnallislautakunnan asiana on, ellei valtuusto ole asettanut erityistä terveyslautakuntaa, valvoa yleistä terveydentilaa kunruassa1, kuin myös terveyden'- ja sairaanhoitoa; ja
tulee sen niissä sekä niiden yhteydessä o}evissa, kuten rokotusta, kätil.ötointa. ynnä ihmisten ja kotieläinten kulku- ja
tarthtmatauteja koskevissa asioosrsa noudattaa, mitä niistä
erikseen säädetään.
Kunnallislautakmnnan tulee erittäin pitää huolta siitä,
että mielisairaille hankitaan :Soveliasta hoitoa ja että ne
varattomat, jotka ovat tulleet mielisairaå.ksi tahi muuten
sairastuneet, saavat kunnan kustannuksella tarpeellista hoitoa ja huolenpitoa.
Samoin tulee lautakunnan valvoa, että •sokeille, kuuromykille ja viallisille henkilöille, jotka eivät voi itseänsä. hoitaa.,
toimitetaan tarpeellista hoitoa ja, mikäli maihdollå.srta~, tarpeenmukaisia opetusta..

60 §.
Kunnallislautakunnan velvollisuuksista, mikäli ne koskevat holhous'tointa. ja &en Y'hteydessä olevia asioita, on erikseen säädetty.
61 §.
Kunruallislautakunnan tulee kokonaisuudessaan ja sen·
jäsenten, kunkin piirissään, valvoa järjestystä kunnan alueella, estää ilkivaltaa ja yleisen lain tahi vahvistettujen jär3
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jestyssään'töjen rikko,mista S'ekä sitä varten saada. apua 56 § :n
mukaan asetetuilta henUrilöiltä tahi muilta kunnan jä.seniltä,
siinä järjestyksessä ja sillä tavalla kuin kunnanvaltuusto
määrää.
Mainittuja tab.täviä toimirtt8!ess·aan l~utakunta saakoon
myös apua. paikkakunnan järjestysviranomaisilta, ja on lautakuntakin puolestaan velvollinen toimimaan yhdessä näiden kalliSsat, milloin järjestysvalta yksinään ei voi ehkäistä
ilkivaltaa tahi epi4järjestystä.

62 §.
Kunnallislautaktinnan jäsenten tulee, kunkin piirinsä
puolesta, olla saapuvilla kunnassa pidettävässä henkikirjoituksessa ja huolehtia så.itä että, jos te'hdään todellisuudesta
poikkeavia ilmoituksia, ne oikaistaan.
Lautakunnan tulee myöskin avus,taa viranomaisia tilastollisten tietojen kokoamisessa niiden määräyst·en ja kaavakkeiden mukaan, joista: määräyksiä on olemassa tai joita asåa.nomaiset lautakunnalle toimittavat.
63 §.
Ell-ei kunnan yhteisen niin kiinteän kuin il'taimenkiu
omaisuuden hoitoa ja hallintoa ole annettu erityisen toimikunnan tehtäväksi, pitää kunnallielautakunta siitä huolta,
ja on lautakunnan pidettävä omrui,suudesta tarkkoja luetteloja. Tässä toimessaan tulee hllutakunnan erittäin valvoa,
että kunnan maaomaisuutta hyvin hoidetaan, että sen huoneet ja rakenn111bet kelvollisesti rakennetaan ja pidetään
kunnossa, kuin myös että kunnan lain'R:jyvästöjä, makasiineja ja muita laitoksia, kassoja, rahastoj'a, la,hjoituksi>a ynnä
muita rahoja ja V'lla'oja asianmMaisesti hoidetaan ja käytetään.
64 §.
Kunnallåslautakunta hoitaa kunnan raha-asioita ja suorittrua asia:IlJID.ukaisesti määrättyjä tai myönnettyjru, kunnalta
meneviä. maksuja, jollei erityisesti ole toisin säädetty.
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K '.tnnan yhteiffiin, tarpeisiin määrättyjen suoritusten
ma:ksunrpanossa ja ·kannossa ookä tilinteossa noudattakoon
lautakunta, mitä siitä nykyään on voim:a,ssa tai vwstedes
säädetään.
Niistä sakoista, joita kunnallisviranomainen on poissa·
oloista tuominnut, tulee kunnaHislautakunnan tehdä yksityisko'htaånen luettelo, jonka mukaan lautakunnan tulee kantaa sakot ja tehdä niistä tili.

6·5 §.
Ne erityiset, 4 § :ssä mainitut, lautakunnat, hallintokunnat tai henkilöt, joita kunnanvaltuusto on asettanut erityisiä toimeenpano~ tai hallintotoimia varrten, ovat lähinnä kunnallislautakunnan valvonnan alaisia, ja niiden tulee sitä
varten vuosittain ennen helmikuun 15 päivää kunnallislautakunnalle antaa haHinnostansa viimeksi kuluneelta kalenterå:vuodelta tilit ja kertomukset, jotka ovat laadittavat valtuuston antamain määräysten mukaan.
Jos kunnallislautakunta huomaa, että nämä lautakunnat,
hallintokunnat tai henkilöt ovat taihaUansa, huolimruttomuudesta tai laiminlyönnistä tehneet virheen, ilmoittakoon lautakunta asian kunnanvaltuustolle, jollei ojennusta muuten
voida saada aikaan.
66 §.
Toimestansa tulee kunnallislautakunnan vuosittain ennen
maaliskuun 15 päivää antaa. valtuustolle kertomus viimeksi
knluneelta 'kalenterivuodel'ta, valtuuston tarkempain määräysten mukaan.
67 §.
Asianomaisen ·papin ja lääkärin oikeudesta erityisiä kysymyksiä ikäsiteltäessä ottaa OISaa kunnallislautakunnan tahi
muun kunnallista tarkoitusta· varten asetetun hallintokunnan toimintaan olkoon voimassa, mitä siitä muualla on säädetty.
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68 §.
8~, joka kunnassa aJSUU tai oleskelee, olkoon velvollinen
saapuroaan kunnallislautakunna.n eteen, kun hänen kuulustam~stansa järjesty·sasioissa tai asioissa, joista hän on velvollinen la,utakunnalle tekemään tiliä, pidetään tarpeellisena
ja hän kunnaUislautakunnan jäsenen tahi jonkun muun, lautakunnan siihen määräämän henkilön kautta on todistajain
läsnä ollessa vähintäänkin neljää IJäivää ennen saanut ilmoitettua asiaa varlen sinne kutsumuksen.
Jos näin kutsuttu jää tulematta eikä näytä laillista estettä,, maksakoon kunnan yleisee.n kassaan sakkoa kuusi
markkaa ja olkoon kahdentoista markan sakon u!halla velvollinen uutena määräpäivänä tulemaan saapuville.
Jos niskoittelevllille on täJstä lautakunnan päätöksestä todistettavasti annettu tieto eikä hän sittenkään ole sa.aipunut,
pyytäköön lautakunta paikkakunnan nimismieheltä virkaapua poisjääneen noutl!iilliseen.

5 LUKU.
Ilmoittaminen, alistaminen ja valitukset.
69 §.
Kunnanvaltuuston tai kansaJnäänestyksen kautta syntynyt päätös on, päästäksensä voimaan, alistettava Senaatin
tarkastettavakså. ja valhvistettavaksi, kun päätös koskee uusia
maksuja yleiS"estä liikkeestä, ku~en tie-, silta-, satama- ja
lauttarahoja tai muutoksia entisiin. Sellainen rulistus on lähetettävä läänin kuvernöörinvirastoon Senaattiin toimitettavaksi.
70 §.
Kunnanv.altuuston tai koosanäänestyksen kautta syntyneestä päätöksestä on tieto toimitettava Senaatille, kun päätös koskee sellaisen kiinteän omaisuuden tahi oikeuden myymistä, panttaamista tahi vaihtamista, j-oka lahjan tahi testameitin kautta on tullut kunnan om~si ja on
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määrätty käytettäväksi sen yhteiseksi hyödyksi jota;kin erityistä tarkoitusta. varten, niin myös lkun se koskee sellaista
välipuhetta tahi sopimusta, joka; ,vaikuttaisi sen oikeuden
muuttamista tahi supistamista, mikä kunnaJlla on sellaiseen
kiinteistöön tahi etuun.
Senaatine toimitettava tieto lähetettäköön läänin kuvPrnöörin kautta.
71 §.
Joka ei tyydy valtuuston, ikunnallislautakunn,an tai
tuilkijalautaknnnan taikka tämä;n lain 2'1 § :ssä säädetyssä
tapauksessa valtuuston puheenjolhtajan antamaan pä.äJtökseen, saakoon siitä t.eilidä kirjallisen valituksen, joka; ynnä
valituks-ena·lainen päätös on valittajan itsensä tai hänen
la:il'lisesti valtuuttamansa asiamiehen a.nnettava läJäuin kuvernöörinvirastoon, muualta kolmenkymm-enen, mutta Ahvenanmaalta, ja, Lapin kihlakunnasta neljänkymmenelllViiden
päivän kuluessa; ja luetaan tämä aika:
1) jos päätös on jul'kiluettu 28 § :ssä saruotuss~ järjestyksessä taikka tiedoksipantu 319 § :n 3 momentissa ja 51 § :ssä
säädetyllä tavalla, siitä päivästä, jon.a sellainen julkilukeminen taikka tiedo'ksipano on tapahtunut;
2) jos valtuuston tahi kunnallislautakunna.n päätös
lmskee jotakin henk:ilöä yksityisesti sekäi 211 ·§ :ssä mainitussa tarpauksessa tiedonantorpäivästä, tätä ·päivää kuitenkaan
lukuunottamatta; sekä
3) kun valitus koskee tutkijalauta1kunnan •päätöstä, siitä
päivästä, jona se julistettiin.
Valittajan tulee samalla valituks.een liittää selvitys siitä,
mistä päivästä valitusaika on luettava.
Jos valittaja laiminlyö, mitä tässä on määrätty, olkoon
menettänyt rpuhevaltansa päätöstä vastaan.
72 §.
Kun asianomai·sia määrätään v~aHtuben johdosta kuulusteltaviksi, lähettälköön kuvernööri niin pian kuin suinkin
asiakiTjat valtuustolll, kunnal:liisl.autakunnau tahi tutkijalau-
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takunnan :puheenjd.htajalle, aina sen muikaan onko valtuusto
tai mikä mainituista viranomaisista päätöksen tehnyt, ja puheenjohtrujan tulee kuvernöö,rin as,ettaman määräajan kuluessa lähettää kuvernöörille asianomaisen selitys tahi lausunto.
Jos asianomaisia määrätään kuulusteltaviksi kuntain
edustajain kokouksen :päätöksestä t~hdyn valituksen johdosta, kutsukoon kokouksen puheenjohtaja, ellei erityistä
toimikuntaa ole asetettu selityks·en arutamista varten, asianomaiset edustajat kokoontumaan siihen paikkaan ja sinä
aikana, kuin hän määrää, vaadittua selitystä antamaan. Sellainen kutsumus on toimitettava tiedoksipanolla eri kunnissa.
32 § :ssä säädetyllä tavalla.
Sittenkun kuvernööri on ratkaissut asian, oo pää.tös
asianmukais-essa järjestyksessä toimitettava valittajalle ja
siitä kirjoitettava päätökseen t>Odistus, jota paitsi jäljennös
päätöksestä on annettava sille edellä mainituista puheenjohtajista, jolle a·sia kuuluu, ja samalla sii·hen merkittävä, milloin valittaja on saanut päätöksen, sekä niinikään, milloin
jäljennös on annettu mainitulle puheenjohtajalle; ja on päätös sitten viipymättä.esitettävä !kunnanvaltuuston tahi asianomaisten kunnallisviranomaisten kokouksessa ja pid-ettävä
silloin kuntalaisten tahi a.si·anomaisen vimnomaisen tietoon
saatettuna.
73 §.
Jos valitus tehdään siitä, ettei 'Päätös ole laillisessa järjestyksessä syntynyt tahi että se on ristiriidassa yleisen: lain
tai asetusten kanssa tahi muuten menee päättäijäin toimivaltaa ulommaksi, saapi kuvernööri, jos näkee olevan syytä,
kieltää •päätöksen täytäntöön]Janon.
Jos valitus perustuu siilhen, että jonkun yksity,is,en oikeutta on päätöksellä loukattu, ja valitus hyväksytään, olkoon oikaisu sille eduksi, joka valitti, mutta jääköön päätös
muutoin voimaan, jollei. s·e ole ristiriidassa yleisen lain tahi
asetusten kanssa, jolloin kuvernööri määrätköön •päätöksen
kokonansakin kumotubi.
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74 §.
Kuvernööl'!in päätökseen saatpi, mikäli erityisten as:tam
varalta ei ole nimenomaan toisin säädetty, hakea muutosta
Senaa:tin talousosastossa ennen kello kaht-atoista kuudentenakymmenentenä päivänä päätöksen tiedoksi saamisesta lukielll,
sitä päivää 'kuitenkaan lukuunottamatta,; ja. olkoon silloin
noudatettava, mitä muutoksen hakemisesta yleensä on säädetty, kuitenkin niin että valituksen myös saa valitusajan
kuluessa antaa läänin kuvernöörinvirastoon sieltä peTille
toimitettavaksi.
75 §.
Sellaiset tässä luvussa mainitut valitukset, jotka kohdistuvat kunnanvaltuuston tekemiin päätöksiin, ottakoon tässä
laissa tarkoitettu ylempi viranomainen tutkittaviksi ja ratkaistaviksi ainoa.staan siltä os111lta., mikä koskee päätöksen
laillisuUJtta.

6 LUKU.

Kansanäänestys.
76"§.
Valtuuston päätöksen tarkoituksenmukaisuus voidaan
alistaa kansanäänestykseHä ratkaistavaksi, jos vähintään
kahdeskymmenesosa niistä kunnan jäs,enis·tä, jotka valtuntettuden vaalia va,rten viimeksi laaditun vaa:liluettelon mnr
kaan olivat ääniDikeutettuja, kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun valtuuston päätös on julkiluettu, vaTtuuston
puheenjohtajalle jätetyssä kirjoituksessa sitä vaattii.
Kansanäänestykseen ei voilda vedota;:
1) valtuuston toimitta.mista vaaleista.;
'2) valtuuston päätöksistä sen sisäisissä järjes.tysasioissa;
3) valtuuston päätöksistä, jotka1 koskeva-t tilint~koa ja
tiliinpäästöä taikka tulo- ja' menoarvion vahvistamista; sekä
4) valtuuston päätöksistä, jotka se 30 §:ssä määrätyssä
järjestyksessä on julistanut kiireellisinä täytän~öön pantaviksi.
1
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Kansanäänestys toimitetaan kuten laissa
tyksestä siitä säädetään.

kansanäänes~

77 §.
Kansanään-estyksellä syntyneestä päätöksestä ei ole vali~
tusoikeutta.
Jos kansanäänestys· on tapahtunut lain vastaisesti, saatalkoon kuitenkin hakea kuvernööriitä äänestyksen kumoamista
sen ajan kuluessa äänestyksen tuloksen julkaisemisesta, kuin
muutoksen hakemisesta kunnanvaltuuston päätökseen on
säädetty.
Jos kansanäänestys edellisessä momen.tiss'a maiinitusta
syystä kumota.an, on valtuuston viiJ)ymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin uuden kansanäänestyksen toimeenpanemis.eksi.

7 LUKU.
Erityisiä säännöksiä.
78 §.
Kauppala, jolla o.n oma haHitus, ol'koon •eri kunilana, trui
luettakoon se siihen maalaiskunta,an, jonkru piirissä se ollJ.
Jos kysymys nostetaan maalaiskunnan kanssa yhdessä
olevan kauppalan .muodostacrnisesta eri kunnaksi, jätettäköön
siitä hakemus kuv·ernöörille; ja tulee kuvernööcin sen johdosta kuulustaa kau'P·palrua ja sitämaalaiskuntaa,, jossa kauppala on, sekä oman lausuntonsa ohella aliE>taa asia. Senaartin
päätettäväksi.

. 79 §.
Kauppalan yhteisten asiain hoidosta olkoon soveltuvilta
kohdin noudatettavana, mitä kaupunkien kunnallislaissa säädoetään. Jos kauppala ei ole eri kuntana, äl'koön kaupJ)alanvaltuusto kuitenka•an mäarätki:i kaupl};>a1an asukkailta kannettavaksi sen lisäksi, mitä he kunnan yhteisiin menoihin
suorittavat, tuloveroa, mikäli kauppalalla voimassa olevain määräysten mukaan on oikeus sen kantamiseen, enempää
kuin kaksi prosenttia maksuvelvollisten verotettavista~ tuloista viimeisen taksoituksen mukaan.
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80 §.
Jos joku kunnan osa on kansakoulu- tai köyhäinhoitoasioita taikka muuta yleistä tatkoitusta varten erinäisten
asetusten nojalla erotettu eri piiriksi, käsiteltäköön sen asiat
pmrin yhteisissä kokouksissa. Näissä kokouksissa ovat oikeutetut äänivaltaa käyttämään ne piirin jäsenet, jotka ovat
9 § :n muaraa.n oikeutetut ottamaan osaa k.unnanV'altuutettujen vaaliin.
Tällaiset kokoukset kutsuu ja avaa ensi kerralla kunnanvaltuuston puheenjdhtaja tahi se, jonka valtuusto siihen määrää, ja niissä johtaa puhetta se, jonka piirin jäsenet keskuudestaan väJhintään yhdeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi siihen vrrlitsevat. Älk'öön näin valittu puheenjohtaja erotko,
enruenkuin uusi puheerujdht.aja on hänen sijaansa valittu.
Jos piirin erityisiä tarpeita varten kannettava vero, yhteenlaskettuna kunnan yleisen tuloveron kanssa, nousee yli
kolmen prosentin maksuvelvollisten verotuksenalaisista tuloista viimeisen taksoituksen mukaan, ·on veron kantamista
koskeva ehdotus otettava käsiteltäväksi kahdessa perättäin
seuraavassa kokouksessa ja katsottava 'hyvä.ksyty'ksi, jos jälkimäisessä kokouksessa, josta erikseen on ilmoitettava, vähintään kaksi kolmannesta läsnäolevista sitä kannattaa..
Muutoin olkoon soveltuvilta kohdin noudatettavana, mitä
kunnanvaltuuston kokouksista on sääd·etty.
81 §.
Jos kahdella tahi useammalla maalaiskunnalla on yhteinen kunnallishallinto ja asia kosiJ..ee ainoastaan yhtä näistä
k·unnista, ottakoot sen asian käsittelyyn osa.ru ainoastaan
siitä kunnasta valtuutetuiksi valitut.

8·2 §.
Jos kysymys nostetaan kunnan eroamisesta yhteisestä
kunna.Ilishallinnosta, ratkaistakoon asia kansanäänestyksellä,
kuitenkin aikaisintaan yhden vuoden kuluttua siitä, kun kysymystä ·ensi kerran valtuustossa käsiteltiin.
Jos kansanäänestyksen tulos• kusta:kin: ·kunnasta erikseen
osoittaa, että kunnat joko kaikki tai joku niistä 'haluaa erota

42 1917.- Edosk.lakiehd.- Eduskuntaesitysmiet. N:o 5.

yhteisestä kunnallishallinnosta, pa.ntakoon päätös toimeen ja
siitä lähetettwköön läänin kuverDJöörille ilmoitus sillä taV·alla kuin 2 §:n 3 momentissa on siinä mainitusta. ilmoituksesta säädetty.
iNe eroavain kuntain yhteiset talioudelliset asiat, jotka
eroamisen johdosta tulevat ratkaistaviksi, ovat sovinto-oikeudessa käsiteltävät, ellei niistä voida so'Pia ja jos joku kunta
niid•en jättämistä sovinto-oikeuden ratkaistavrksi vaatii.
Tällaiseen sovinto-oikeuteen on kunkin yhteisessä kunnallishallinnossa olleen kunnan valitt!llva kaksi jäsentä ja näiden
yhd·essä puheenjohtaja. Jos sovinto-oikeuden 'PUheen-johtajasta ei voida so'Pia, pyydettäk!öön kihlakunnanoikeutta,
jonka alainen joku kunnista on, se määräämään.

83 §.
Jos niiden toimihenkilöiden lisäksi, jotka kunnallislautakunta Qn 56 § :n mukaan kunnrun ·palv~lukseen ottanut, taTvitaan muita seLlaisia kunnallishallintoa tahi kunnau yhteisiä
tarpeita varten, olkoon kunnanvaltuuston vallassa päättää,
onko ja millä ehdoilla sellaisia henkilöitä kunnan 'Pa;lvelukseen otettava, ja tulee valtuusrflon myöskin vahvistaa näin
ot'tltuiUe tari)een vaatiessa ohjesäännöt.
84 §.
Kunnanvaltuuston sekä kunnalli·slautakunnan ja valtuuston valitsemain hallintokuntain puheenjohtajain tUJlee pitää
huolta, että pöytäkirjat liitt.eineen sekä niistä tehdyt luettelot ynnä muut .asiakirjat säilytetään sillä tavalla ja siinä paikassa,, kuin valtuusto mäiärää, ja piiJää niitä kuntalaisten saa- ·
tavilla sekä toimesta oerot·essaan jättää ne seuraajillensa.
Kunnan jäsen olkoon, jos [iän sitä pyytää, oikeutettu
saamaan oikea;ksi todistetun jäljennöksen sellaisista asia;kirjoista tahi otteen mainittujen viranomais!ten kolmuksissa tehdyistä pöytäkirjoista. Valitusasioissa on toimituskirja annettava joutuisasti ja ainakin ennenkurin puolet kunkin ta'Panksen varalta säädetystä määräajasta on kulunut.
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Valtuuston asiana on määrätä, onko asiakirjoista lunastusta suoritettava ja kuinka. pa,ljon. Älköön hmastusta 'lmitenkaan otettako niistä asiakirjoista, jotka annetaan kunnan
yhteisiä tarpeita varten tai asianamwisille virkamiehille tahi
yleisille asiamiehille, älköönkä silloinkaan, kun kunnan•valtuuston tahi kunnallrslautakunnan päätös on pöytäkirjanotteella tiedoksi annettava sille, jota päätös koskee.

85 §.
Sakot, joita kunnanvaltuusto tahi valtuuston va.litsemat
lautakunnat lain nojalla poissaolasta määräävät, .menevät
kunnan yl-eiseen kassaan ja ulosotetaan, ·ellei niitä hyvällä
makseta, sillä tavoin kuin kunna.llisveroista on säädetty.
Tämän lain nojalla annettujen järj.estyssääntöjen ja määräysten rikkomisesta tuomit.see sakkoihin yleinen oikeus.
86 §.
Jos kunnallisessa toimessa tai palvelukses"Sa oleva on
tässä toimessaan hukanrnut va·roja taikka osottanrnt vil'Pillisyyttä ta:hi muuta eopärehe1lisyyttä, on kunnanvaltuustolla
oikeus pidättää hänet tehtävänsä toimittamisesta, ja on asia
viipymättä jätettävä tuomioistuimen käsiteltäväksi sekä siitä
ilmoitettava läänin kuvernöörille.
87 §.
Jos kunnanvaltuuston IJäätös on alistettava valtion viranomaisen vahvistettavaksi, on alistaminen toimitettava vasta
sitten, kun määräaika kansanäänestyksen vaatimiseen on umpeeDJ kulunut, ilman että sitä on vaadittu. Jos· asia tulee kansanäänestyksellä ratkaistavaksi, on a.listaminen toimitettava
sittenkun äänestys on toimitettu.

88 §.
Tämä laki kumoaa maalaiskuntain kunnallishallinnosta
k-esäkuun 15 päivänä ·1898 annetun asetuksen 1, 2, 3, 4, 5, 7
ja 8 luvun sekä saman asetuksen 83 § :n 2 mom-entin ja 94
§ :n, paitsi mikäli niissä sääd·etää:n manttaaliin pantua maa ta
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ja laitoksia koskevien asiain käsittelystä, samoinkuin kaikki
muut tämän lain kanssa ristiriidas·sa olevat säännökset. Sanotun asetuksen 6 luvussa mainitut kuntakokouksen ja sen
esimiehen tehtävät kuulukoot tästedes kunnanvaltuustolle ja
sen puheenjohta:jalle ja ni{)'Udatettakoon kuulutta.misesta ja ilmoituksista tämän lain määräyksiä; sekä olkoot taksoitus- ja
tutkijalautakunnan jäsenet poissaolastaan kokouksista sen
seuraamuksen alaiset, joka tämän lain ·2 5 § :ssä kmrnanva1tuuston jäsenille on sääd·etty. Niinikään valiilettakoon päätöksistä, jotka kunnanvaltuusto antaa· taksoitusluetteloa vastaan tehtyjen muistutusten johdosta, eq,.eHeenkin sillä tavalla
kuin edeHämainitussa asetuksessa on säädetty.
Manttaaliin pantua maata koskevien asiain käsitilelemistä
varten kutsukoon kunnanvaltuuston puheenjohtaja ensimäisen kokouksen tämän lain voimaanastumisen jälkeen ja 'pitäköön huolta, että kokous valitsee niissä asioissa äänivaltai3ista kunnan jäsenistä itselleen puheenjohtaj'an ja vara'Puheendohtajan, ollen vaali aina kolmiV'Ilosittain uudistettava;
va.litun puheenjohtajan tehtävistä on v•oimassa, mitä kuntakokouksen puhoonjohtajan tehtävistä tällaisissa asioissa on
aikaisemmin säiiAdetty. Äänestystä varilen tällais-issa asioissa
on laadittava erityinen äänestysluettelo.
1

89 §.
Tämä la.ki astuu voimaan .......... kuun
päivänä
19 ..
Kunnanvaltuutetut ovat kuitenkin jo vuonn'a 19 .. valittavat si.llä tavalla ja siinä järjestyksessä kuin tässä laiss'a
sekä kunn~llisessa vaalilaissa· säädetää!ll. Niiden kunnallisilen toi.mihen'kilöiden ja hallintokuntien,
jotka aikaisemman lainsäädännön mukaan ovat asetetut, tulee edelleenkin olla toimessa, kunnes vas.taavat vaa.lit ovat
tämän lain mukaan suoritetut ja valitut ryhtyneet toimeensa;
ja on valtuuston tällaisiin vaaleihin viipymättä tämän lain
voimaan as•tuttua ryhdyttävä.

Kunnallislait.

Kaupunkien kunnallislaki.
1 LUKU.
Yleisiä säännöksiä.
1 §.
Kukin kaupunki siihen kuuluvine alueineen on eri kunta,
jonka jäsenten tulee tämän lain mukaan ja lain muuten
mäJäJräämissä rajoissa hoitaa kunnan ythteiset talous- ja järjestysasiat, mikäli ne voimassa olevain .lakien tai asetusten
mukaan eivät ole julkisen viranomaisen kästiteltäviä.

2 §.
•Jos kaupunki- ja maalais,kunta haluavat yhteistä toimintaa jossakin asiassa, k:okoontu'koot niiden edustajat y'hteiseen
kokoukseen siitä päättämään, niinkuin maal'aiskuntain kunnallislaissa on säädetty.
Sama oikeus olkoon kaupunkikunnilla keskenään.
3 §.
Kaupunkikunnan jäsen on jokainen:
jolla kaupungissa taikka. sen alueel.la on tahi tulee olla
asunto ja kotipaikka.;
joka siellä harjoittaa ·elinkeinoa, liikettä tahi ammattia;
taikka
joka siellä omistaa blon, tontin tahi maata.
4 §.
Kaupunkikunta käyttää päättämisvaltaansa kaupunginvaltuuston, raastuvanko'kouksen, kansanäänestyksen ja kuntain edustajruin kolmuksen kautta.
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Toimeen!pano ja hallinto kuuluu, maistraatin valvonnan
alaisena, rahatoimikamarille ja mu]lle lautakunnille, hallintokunnille tai henkilöille sen mukaan kuin täs,s;ä lruissa tahi
muualla säädetään.
5 §.
Kaupungin yhteistä omaisuutta, olkoonpa se tuloa kiinteästä omaisu]J.desta, liikkuvaa pääomaa tahi jokin tuloa
tuottava oikeus, samoinkuin valtion kaupungille myöntämiä
varoja, on pidettävä varoina, joilla kaupungin yhteisiä menoja suoritetaan, ja hoidettava niinkuin tässä jälempänä sanotaan, el.lei jonkiin ta:pauben va·ralta ole toisin säädetty.
Omaisuutta, joka on jonkun erityisen väestöluokan hyväksi tai erikoisia tarkoituksia. varten kau'pun•gille luovutettu,
on hoid·ettava ja. käytettävä siitä voimassa olevruin määräysten mukaan.
Niitä menoja varten, joihin varoja 1 momentissa mainittujen varojen lisäksi tarvitaan kaupungin yhteiseksi hyödyksi tahi sen erityisiin tarpeisiin, määrätköön kunta veroja
suoritettavaksi voimassa olevien tai vastedes säädettävien perusteiden mukaan.

6 §.
Tämä laki ei muuta niitä kunnallisia oikeuksia ja
velvollisuuksia, jotka. perustuslaissa taikka erioikeuksissa,
joilla on perustuslain vojma, ovat eriksensä joillekuille kaupunkikunnan jäsenille mäiträtyt. Kaikki muut kunnalliset
oikeudet ja velvollismwet, jotka ·ennen vuotta 187·5 ovat
kuuluneet porvaristoEe ja talonomistajille yhteisesti taikka
kummallekin erikseen, jäävät edelleen kaikkien kaupunkikunnan jäsenten yhteisiksi.

2 LUKU.
Kaupunginvaltuusto.
7 §.
Valtuutettuja va.litaan kaupungissa, jonka väkiluku on:
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2,000 tai vähemmän, ........
enemmän kuin 2,000, vaan ei yli 16,000,
6,000,
10,000,
" 10,000, " " " 20,000,
"
" 20,000, " " " 50,000,
"
" 50,000, " " ""100,000,
"
" 100,000, " " "150,000,
",,
" 150,000, .....................
" "

"

"

15
24
30
3i6
4f.:l'
48
54
60

Valtuutettujen varajäseniä valitaan nun .monta kuin
kunnallisessa vaalilaissa säädetään.
8 §.
Kaupunginvaltuutetut sekä väihintään neljä tilintarkastajaa ja yhtä monta vara.tilinta.rkastajaa, joiden vaali toimitetaan valtuutettuj,en vaalin yhteydessä, valitaan välittö, millä ja, suihteellisilla va:aleilla.
Vaaleissa on kaikilla vaalioikeutetuilla yhtäläinen äänioikeus.
Älköön äänioikeutta valtuutetun kautta käytettakö.
Vaaleista ja niiden toimittamisesta säädetään tarkemmin
kunnallisessa vaalilaissa.

9 §.
Kaupunginvaltuutetut ja. varajäsenet valitaan kolmeksi
vuod,eksj,, V alituista eroa:a vuosittain kolmannes siinä järjestyksessä kuin kunnallisessa vaalilaissa on säädetty.
Valtuuston asiana olkoon päättää tilintarkastajain luvusta sekä heidän eroamisdärjestybestänsä.
10 §.
Oikeus valita valtuutettuja ja tilintarkastajia on jokaisella kaupunkikunnan jäsenellä, sekä miehellä että narisella,
jolla on Suomen kansalaisoikeus ja joka ennen vaalivuoden
alkua on täyttänyt kaksikymmentä vuotta sekä on viimeksi
toimitetussa henkikirjoituksesS'a kaupungissa hengillekirjoitettu.
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Vaalioikeutta va~lla on kuitenkin:
1) se, joka lain voiman voittaneen ,oik,euden ·päätöksen
mukaan on holhouiksen alaisena;
2) se, joka lainvoimais(;n tuomion nujall.a on kansa1aisluottamusta vai1la taikka on kelvoton maan palvelukseen ta;
toisen asiaa ajamaan; ja
3) se, joka on todistettu syypääksi siihen, että hän ku.nnallisissa vaaleissa on ostanut trui myynyt ä;äniä, aina kolmannen kal,enterivuoden loppuun siitä lukien kun lopullinen
tuomio asiasta annettiin.
Venäjän kansalaisten kunnallisista oikeuksista on voimassa, mitä siitä erittäin on säädetty tai vastedes säädetään.
§.
Vaalikel.poinen va1tuutetuksi ja kunnan muihin luottamustoimiin, mikäli niistä ei ole erittäin säädetty, on jokainen
kunnassa asuva henkilö, joka on oikeutettu valtuutettuja valitsemaan.
Näihin toimiin älköön kuitenkaan valittako kuvernööriä,
lääninsihteeriä, lääninkamrooria, varalääninsihteeriä, varalääninkamreeria, maistraatin jäsentä, maistraatin ja poliisikama,rin virka- tai palvelusmiestä eikä yleistä syyttäjää
eikä my,öskään kaupungin rahatoimilaito:ksen tai muuta sellaista virka- tai palvelusmiestä, joka on toimestansa tilintekovei vollinen.
]1

12 §.
Valtuutetuksi valittu älköön kieltäytykö toim,een 'ryatiymästä, ·ellei hän ole täyttänyt kuuttakymmentä vuotta.
Joka kolmena läiliinnä ellellisenru vuotena on toiminut valtuutettuna tahi kaupungin asiain toimeen'Panoa ja haUintoa
varten asetetun hallintokunnan puhoonjohtajana, on kuitenkin oikeutettu kolmen s•euraavan vuoden kuliu·essa nauttimaan
.vapautta valtuutetun toimesta.
Jos valittu näistä syistä kieltäytyy, astuu varajäsen hänen sijaansa.
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Jos kieltäytymisen perusteeksi ilmoitetaan kivul·oisuus
taikka siviili-, sotilas- tahi kirkollisvirka tai -palvelus, perheolot tahi jokin muu syy, tutkikoen va1tuusto ilmoitetun
esteen.
Jos kieltäytyminen hyväksytään, astuu varajäsen tilalle.

13 §.
Valtuutetut saa.vat toimestaan korvausta valtuuston harkinnan mukaan, kuitenkin väili.intään viisi markkaa kokoukselta ja niin että palkkio kaikille valtuutetuille on samansuurmnen.
14 §.
Valtuutetut va.litsevat 'keskuud·estaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Älköön valittu kieltäytykö,
·ellei hän jo saman kolmivuotiskauden aikana ole ollut samassa toimessa.
Jos opuheenjoihtaja tahi varapwheenjohtaja kuolee, muuttaa pois tahi muun laillis.en syyn takia eroaa ennen toimikautensa .loppumista, valittakoon toinen henkilö 1hän.en sijaansa jälellä olevaksi ajaksi. Sama olkoon laki, jos valtuuston puheenjo-htaja tai varapuheenjohtaja valitaan rahatoimikamarin puheendoMajaksi tai varapuheenjohtajaksi.
Toimitetusta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalista antakoon valtuusto maistraatin kautta kuvernöörille
kirjallisen ilmoituksen.
Valtuuston asiana on rmheenjohtajan palkkion määrääminen.
15 §.
Jos tehdään valitus valtuuston puheenjohtaJan tahi varapuheenjohtajan vaalista ta1hi siitä, että niistä; toimista kieltäytymistä ei ole hyväksytty, hoitakoon valittu kuitenkin
tointa, kunn-es valitus on lopullisesti ratkaistu ja, jos uusi
vaali määrätään toimitettavaksi, toinen on valittu ja toi·~
meensa ryhtyy.
4
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16 §.
Valtuuston kokoukset ovat julkisia.
Kuitenkin voi valtuusto päätöksellä., johon vähintään
n!Jljä viidennestä sarup'Uvilla olevista valtuuston jäsenistä
yhtyy, julistaa jonkun asian käsiteltäväksi suljetussa istunnossa.
17 §.

Valtuuston tulee kokoontua puheenjohtajan kutsumuks·esta, milloin hän sen katsoo asiain käsittelemistä varten
tarpeelliseksi, taikka kun välhint!Län neljännes valtuutetuista
tahi kuvernööri tai maisilraatti sitä häneltä pyytää.
Kesäkuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa päätetään edellisen vuoden tilinrpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaud-en myöntämisestä. Joulukuussa pidettävässä valtuuston kokouksessa päätetään kunnan tuli()- ja menoarvion
vahvistamisesta seuraavaksi vUJodeksi, valitaan henkilöt niihin kunnallisiin toimiin, jotka vuoden lopussa tulevat avoimiksi, ja jäs·enet taksoitus- ja tutkijalautakuntiin sekä käsiteU!Län joulukuun 8 päivänä 1873 kunnallisihallituksesta
kaupungissa annetun asetuksen 54 §:ssä mainitut asiat.
18 §.
Kutsumus valtuuston kokoukseen on valtuuston mää.Tättävällä tavalla julkaistava ja valtuutetuille ilmoitettava.
Kutsumuksessa tulee olla ilmoitus kokouksen ajasta ja
paikasta y:imä kokouksessa kåsiteltäviksi tulevista asioista.
Kutsumus sellaiseen kokoukseen, jossa valitaan jäseniä
kaupungin taksoitus- ja tutkijalautakuntaan sekä määrätään
taksoituslautakunnan jäsenten luku, tai vahvistetaan kaupungin meno- ja tuloarvio seuraavaa vuotta varten, tai tutkitaan kaupungin tilintarkastajain antamaa kertomusta, on annettava vähintään neljätoista päivää ·ennen kokousta. Kutsumus kaikkiin muihin valtuuston kokouksiin voidaan antaa
viimeistään kokouksen edellisenä päivänä.
Kokousten ajasta on kirjallinen ilmoitus kaupungin
maistraatille ja rahatoimikamarin puheenjohtajalle annettava.

Ktinnallislait.
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1·9 §.
Valtuusto älköön asiaa 'käsiteltäväksi oottako äilköönkä
päätöstä tehkö, ellei vähintään kaksi kolmannesta valtuutettujen koko lukumäärästä ole saapuvilla.
Jos puheenjohtaja, vara·puheenjoihtaja tahi jäsen ilman
pätevää ·estettä jää tulematta kokoukseen taikka ilman sellaista syytä läihtee kesken pois, maksakoon kaupunginkassaan sakkoa, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kymmenen
sekä jäsen viiS'i markkaa. Jos kokous läsnäolevien vähälukuisuuden vtloksi jää 'Pitämättä tahi on kesken lopetettava,
olkoon sakko poissaoleville kaksinkertainen.

20 §.
Valtuuston kokouksessa älköön asia ta otettako päätettäväksi ennenkuin se on ollut rahatoimikamarin tai 4 § :n 2 mome~tissa mainitun toimikunnan, hallintokunnan tai toimihenl~:ilön tai 219 § :ssä sallitun valiokunnan taikka erityisesti
valitun valmistusvaliokunnan valmisteltavana, paitsi jos kiireelliset asianhaarat jossakin ta.pauksessa toisin vaativat.
21 §.
!faistraatin ja rahatoimikamarin puheenjohtajat taikka,
.ios heille sattuu este, se jäsenistä, jonka maistraatti tai rahatoimikamari on siihen määrännyt, ovat velvolliset olemaan
saapuV1illa valtuuston kokouksissa antamassa tarpeeHisia
tietoja; ja on h-eillä oikeus ottaa osaa keskusteluihin, mutta
ei päätöksiin, elhåvät he s&malla ole valtuust•on jäseniä.
Heidän ])oissalonsa ei estä asian käsittelyä valtuustossa.
2·2 §.
Sittenkun asiasta on valtuuston kokouksessa keskusteltu
ja puheenjohtaja julistanut keskustelun päättyneeksi, tehköön hän semmoisen äänestysesityksen, että vastaus ,jaa"
taikka ,ei" ilmaisee valtuuston päätöks.en.
Kun va.staus on annettu, ilmoittakoon puheenjohtaja,
mikä hänen käsityksensä mukaan on tullut päätökseksi, ja
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va:hvistakoon sen, ellei muuta äänestystä vaadita, vasaranlyönnillä. Jos äänestystä vaaditaan, toimitettakoon se julkisesti ja nimenhuudolla.
Se mieliprid-e, jonka puolesta enimmät äänet on annettu,
tulkoon valtuuston päätökseksi, paitsi milloin pääti>ks.en tekoon tämän lain mukaan vaaditaan määiräenemmistö. Äänten jakautuessa tasan tulee se mielipide päätökseksi, johon
puneendohtaja yhtyy.
Kun valtuuston on päätettävä sellwisen kiinteistön tahi
oikeuden myymis·estä, panttaamisesta tahi vaihtamisesta,
joka lahjan, testamentin tahi muun laillisen saannon kautta
on tullut kunnan omaksi, yaaditaan päätöksen tekoon, että
vähintään kaksi kolmannesta valimuston saa·puvilla olevista
jäsenistä sitä kannattaa.
Kun äänoestyksen tulos on saatu selville, julistakoon puh-eenjohtaja päätöksen.

23 §.
Vaalit, jotka ovat valtuuston, taksoituslwutakunnan tahi
muiden kunnallisten hallintokuntain toimitettavat, tapahtukoot suhteellista vaalitwpaa noudattamalla, jos valittavia on
kaksi tai useampia ja jos neljännes vaaliin osaa ottavåsta
sitä vaatii.
Jos yksi on valittava tai milloin enemmistövaalitapaa
muuten käytetään, tulee valituksi se tai ne, jotka vaalissa
ovat saaneet •enimmät äänet.
Suhteelliset ja vaadittaessa muutkin vaalit to!iq1itetaan
s·uljetuilla lipuilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
2~ §.
Valtuuston päätös voidaan julistaa kiireeHisenä täytäntöönpantavaksi, jos kolme neljännestä läsnä ol-evista jäsenistä
sitä kannattaa; ja on tämä päätökse~;sä nimenomaan mainittava. Täytäntöönpano älköön silloin e~;täkö se, ettei päätös
ole saanut lain voimaa, ellei muutoksen hakeminen sen kautta
kävisi hY'ödyttömäksi tahi kuvernööri, hu,omatessaan päätök-

Kunnallislait.

53

sen lainvastaiseksi, näe olevan syytä täytäntöönpanemista
kö.eltää.
25 §.
Valtuuston kok0111ksissa kirjoittaa pöytäkirjan valtuuston valitsema sihteeri.
M.nloin rpöytakirjaa ei voida heti tarkistaa, voi valtuusto
antaa puheenjohtajan ja vähintään kahden aina kerraksi sitä
vart-en valitun jäsenen toimeksi pöytäki11jan tarkistamisen
valtuuston määrättävänä päivänä.
Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri
sekä, tarkistuks.en heti tapahtuessa, vähintään kaksi valtuuston jäsentä, ja muutoin tarkistajat. Jos tarkistajista yksi
tahi useammat kieltäytyvät pöytäkirjaa allekirjoittamasta,
väittäen, ettei se sisällöltään vastaa sitä, mitä valtuuston kokouksessa on tapahtunut, .merkitköön puheenjohtaja sen pöytäkirjaan ja lykätköön tarkistamisen valtuustou seuraavaan
kokouks·een. "Tarkistettu pöytäkirja ·on ·edeltärpäin iLmoitettuna päivänä valtuus.ton kokoushuoneessa tai muussa valtuuston määTättävässä paikassa julkil'Uettava.

26 §.
Sillä, joka on ollut valtuuston kokouksessa käsiteltyä
asiaa päättämässä, olkoon oikeus heti ilmoittaa vastalause
tehtyä päätöstä vastaan. Jos vastalauseen tekijä tahtoo saada
vastalauseensa perusteltuna pöytäkirjaan liitetyksi, antakoon
sen kirjallisesti si'hteerille viimeistään pöytäkirjan tarkistamistilaisu udessa.
27 §.
Valtuuston päätö-s ratkaistus.sa asia.ssa on, niin pian kuin
se on tarkistettu, maistraatil1e kirjallisesti ilmoitettava.
Lähet·ettävät toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja
sekä varmentaa nimellään sihteeri.
28 §.
Valtuutetuilla on oikeus maistraatilta saada niitä asiakirjoja ja tietoja, jotka he ta.rpeellisikså katsovat.
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29 §.
Valtuusto saakoon, milloin tarpeelliseksi havaitsee, asettaa erityisiä valiokuntia as~oita valmistamaan.
30 §.
Puheenjohtaja pitäköön valtuuston kokouksessa huolta
järjestyksestä ja saakoon, varoitettuansa, toimittaa :pois
kuuntelijan, joka käyttäytyy sopimatto:q1as.ti. Jos synt.yy
semmoinen epäjärjestys, jota puheenjohtaja ei voi ehkäistä,
haj<>ittakoon hän kokouksen.

3 LUKU.
Maistraatti.
Maistraatin tulee valvoa, että kau:purLgin yhteistä omaisuutta, tuloja, etuja ja oikeuksia asianmukaisesti hoidetaan
sekä että toi.meen'Panoa varten asetetut lautakunnat, hallintokunnat tai henkilöt panevat täytäntöön valtuuston tekemät
päätöks-et.
Jos maistraatti havaitsee, että joku valtuuston tekemä
:päätös on lakia,. voimassa olevia asetuksia tai määräyksiä
vastaan, taikka että alistaminen tai å.lmoittaminen on laiminly·öty, milloin s•en olisi pitänyt tapahtua, <>lkoon velvollinen
kieltämään apunsa tämmöisen päätöksen toimeenvanemiseen.
Sellaisessa tapauksessa tulee maistraatin kå.rjaUisest~ ilmoittaa valtuustolte, ettei päätöstä käy toimeenpaneminen ja
esiintuoda syyt siihen.
Asianomaisella on valta semmoisesta kiellosta valittaa
siinä järjestyksessä, joka on säädetty muutoksen hakemisesta maistraatin päätöksiin.
32 §.
Maistraatti saa tehdä valtuuetoUe ehdotuksia kaupungin
yhteisistä asioista.
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33 §.
Esitykset ja lausunnot, joita valtUJUsto tai eri tarkoituksia varten asetetut toimikunnat valtion viranomais-elle antavat, ovat lähetettävät mwistraat~n kautta.
34 §.
Maistraatin kokoonpanosta, velvollisuuksista ja tehtävistä julkisena viranomaisena sekä tuomioistuimena talousja järjestysasioissa kuin myös muiden virka- ja palvelusmiesten asettamisesta kaupungin ja kunnallishallinnon tarpeita varten olkoon voimassa, mitä siitä erikseen on säädetty.

3.5 §.
Kaupungissa, jossa ei ole maistraattia, olkoot kaikki ne
tehtävät, jotka sanottu viranomainen tämän lain kautta .on
saanut toimeksensa., kaupunkiin erityisesti asetetun hallituksen hoidettavina.
4 LUKU.

Raastuvankokous.
36 §.

Raa'Stuvankokous .pidoetään pormestarin, neuvosmiehen ja
maistraatinsihteerin vaaleja varten.
iSellainten kokous 11idetään maistraatissa pormestarin tai
hänen sijaisens.a toimiessa puheenjohtajana.
37 §.
Oikeutettuja ottamaan osaa raastuvankokoukseen ovat
kaikki ne kunnan jäsenet, jotka ovat kaupunginvaltuutettujen vaalia varten viimeksri. laac1ittuun vaaliluetteloon äänioikeutetuiksi merkityt; ja on tätä vaalilu·etteloa käytettävä
äänestysluettelona.

38 §.
Kaikilla vaalioikeutetuilla on yhtäläinen ääuioikeus.
Älköön vaalioikeutta valtuutetun kautta käytettäkö.
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Vaali toimitetaan suljetulla lipulla. Äänten jakaantuessa
tasan ratkaisee arpa.
39 §.
Raastuvankokouksen kutsuu kokoon maistraatti.
Kutsumus, jonka tulee sisältää tieto sici.tä, mitä varten
kokous pidetään, on annettava vähintään neLjätoista päivää
ennen ja julkaistava sillä tavalla kuin kaupungin kunnallisten ilmoitusten tiedoksiantamisesta on voimassa.
40 §.
Ennenkuin raastuvankokous päMetään, ilmoittakoon
maistraatti ajan, milloin kokouksessa tehty pöytäkirja tulee
julkisesti tarkistettavaksi. Tarkistukseen ei tarvita muuta
kutsumusta.

5 LUKU.
llmoittaminen, alistaminen ja valitukset.
41 §.
Kaupunginvaltuuston tai kansanäänestyksen. kautta syntyneestä päätöks·estä on tieto toimitettava Senaatille, kun päätös koskee sellaisen kiinteän omaisuuden tahi oikeuden myymistä, panttaamista tahi vaihtamista, ~oka lahjan tahi testamentin kautta on tullut kunnan omaksi ja on määrätty käytettäväksi sen yhteiseksi hyödyksi jotakin .erityistä tarkoitusta varten, niin myäs kun se koskee sellaista välipuhetta
tahi sopimusta, joka vaikuttruis.i sen oikeuden muuttamista
tahi supistamista, mikä kunnalla on seLlaiseen kiinteistöön
tahi etuun.
Päätökset, jotka koskevat uusia maksuja yleisestä liikkeestä, kuten ti.e-, silta-, sata;ma- ja lauttarahoja, tai muutoksia entisiin, ovat voimaan päästäkseen alistettavat Senaatin
vah vistetta viksi.
·
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Sellruiset ilmoitukset ja alistukset ovat lähetettävät maistraaiain kautta läänin kuvernöörinvirastoon, jonka tulee toimittaa ne Senaattiin.
42 §.
Kurvernoorin vahvistettavaksi on al1stettava ne p~tök
set, jotka koskevat yleisiä määräyksiä siveellisyyden, raittiuden, terveydenhoidon sekä järjestyksen ja turvallisuuden
edistämistä kaupungissa.
Tällais-et määräykset ovat saatattavat yleisön tietoon sillä
tavalla kuin kunnaHisten ilmoitusten tietfoksiantamisesta on
voimassa.
43 §.

Joka ei tyydy valtuuston tekemään .päätökseen,, saakoon siitä tehdä kirjallisen valitubew, joka ynnä valituksenalainen päätös on valittajan its•erusä taå hänen laillisesti
valtuuttamansa asiamiehen annoettava läänin kuvernöörinvirastoon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä,
jona valittaja sai päätöksestä tiedon, sitä päivää kuitenkaan
lukuunottamatta; ja tulee valittajan samalla valitukseen liittää todistus päivästä, jona IJäätös hänelle tiedoksi annettiin.
Jos valittaja laiminlY1ö, mitä tässä on määrätty, orkoon
menettänyt IJuhevaltansa IJäätöstä vastaan.
Valittajan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä sinä päivänä, jonoa se on 25 § :n mukaan julkiluettu.
44 §.

Jos siitä valitetaan, ettei päätös ole laillisessa järj-estyksessä tehty taikka että se on ristiriidassa yleisen lain tai asetusten kanssa taåkka muuten menee valtuuston toimivaltaa
ulommaksi, saa kuvernööri, jos näkee syytä ol-evan, kieltää
päätöksen täytäntöönvanon.
Jos valitus perustuu siihen, että valittajan yksityinen oikeus on päätöksellä tullut loukatuksi, ja semmoinen valitus
hyväksytään, olkoon oikaisu sille eduksi, joka on valittanut,
mutta muutoin pysyy päätös voimassa, ellei sen havaita ole-
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van ristiriidassa yleisen lain tai asetusten kanssa, jolloin kuvernööri määrätköön päätöksen kokonansakin kumotuksi.
45 §.
Se, joka on tyytymätön maistraatin päMökseen tämän lain
alaan kuuluvissa asi·oissa, saa hakea siihen muutosta kuvernöörinvirastos'Sa kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta luJci.en.
Joka tahtoo valittaa raastuvankokouksen päätöksestä,
tehköön sen kirjallisella. valituksella, joka viimeistään kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun vaa.litoimituksesta tehty pöytäkirja tarkistettiin, sitä päivää lukuunottamatta, on läänin kuvernöörinvirastoon annettava.
Pormestarinvaalia koskevå.sta valituksista on erikseen
säärletty.
46 §.
Kuvernöörin päätökseen saa hakea muurt«>sta S·enaatin
talousosastossa viimeistään ennen kello lmhtatoista kolmantenakymme:ri.entenä päivänä päätöksen tiedoksi-saamisesta,
sitä päivää kuitenkaan lukuunottamatta; ja noudatettakoon
siinä, mitä sellaisesta muutoksen hakemisesta yleensä on säädetty, kuitenkin niin että valituksen myös saa valitusajan
kuluessa ·antaa läänin kuverfiiöö:ninvirastoon sieltä. perille toimitettavaksi.
47 §.
Sellaiset tässä luvussa mainitut valitukset, jotka kohdistuvat kaupunginvaltuuston tekemiin päätöksiin, ottakoon
tässä laissa tarkoitettu valtion Vliranomainen tutkittaviksi ja
ratkaistaviksi ainoastaan siltä osalta, mikä koskee päätöksen
laillisuutta.
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6 LUKU.

Kansanäänestys.
48 §.
· Valtuuston päätöks·en tarkoituksenmukaisuus voidaan
alistaa k;ansanäänestyksellä ratkaistavaksi. Jos kaupungissa
on valtuutettuden vaalia varten vå.imeksi laaditun vaaliluettelon mukaan ollut enintään vri.isituhatta äänioikeutettu3.t, on
kymmenennen osan kaikista mainituu ääniluettelon mukaan
äänioikeutetuista s·ellaista alistamista vaadittava. Jos äänioikeutettujen luku on suur.em:pi, tulee vaatija~n luvun olla
kahdeskymmenesosa äänioikeutettujen luvusta, ei kuitenkaan
väihemmän kuin viisisataa. Perusteltu vaatimus valtuuston
päätöksen kumoamisesta on kirjallisesti annettava valtuuston
puheenjohtajalle kolmen:kymmeruen päivän kuluessa siitä,
kun valtuuston päätös on julkiluettu.
Kansanäänestykseen ei voida vedota:
1) valtuuston toimittamista vaaloosta;
2) valtuuston päätöksisttä sen sisäisissä järjestysasioissa;
3) valtuuston päätöksistä, jotka koskevat tilintekoa ja
tilinpäästöä taikka tulo- ja menoarvion vahvistamista; sekä
4) valiull'Ston: päätöksistä, jotka se M § :ssä määrätyssä
järjestyksessä on julistanut kiireellisinä täytäntöön pantaviksi.
Kansanäänestys toimitetaan 'kut•en laissa kansanäänestyksestä siiitä säädetään.
49 §.
Kansanäänestyksellä syntyneestä päätöks.esiä ei ole valitus-oikeutta. Jos kansanäänestys on tapahtunut lain vastaisesti, saatakoon kuitenkin hakea kuvernööTiltä äänestyksen
kumoomista sen ajan kuluess·a ääuestyksen tuloksen julkaisemisesta, kuin muutoksen hakemisesta kaupunginvaltuuston
päätökseen on vaadittu.
Jos kansanäänestys edelLisessä momentissa mainitusta
syystä kumotaan, on valtuuston viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin uuden kansanäänestyksen toimeenvanemiseksi.
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7 LUKU.
Erityisiä säännöksiä.

50§.
KaupunginNaltuuston sekä valtuuston valitsemain hallintokuntain puheenjohtajain tulee pitää huolta, että pöytäkirjat
liitteineen sekä niistä tehdyt luettelot ynnä muut as.iakirjat
hyvin säilytetään ja kuntalaisten saatavilla tarpeen mukaan
pidetään, sekä toimesta erotessaan jättää ne seuraajillensa.
Kunnan jäsen olkoon, jos hän sitä pyytää, oikeutettu
saamaan oi1..eaksi todist-etun jäljennöksen sanotuista asiakirjoista tahi otteen mail.nittujen viranomaisten kokouksissa
tehdyistä .pöytäkirjoi'sta. Valitusasiorssa toimituskirja on
annettava joutuisasti ja ainakin ·ennenkuin puolet kunkin tapauksen va:ralta säädletystä määräajasta on kulunut. _
Va!ltuuston asiana Qn määrätä, onko asiakirjoistasuoritettava lunastusta ja kuinka paljon. Älköön lunastusta kuitenkaan otettako niistä asia.kirjoista., jotka annetaan kunnan
yht.eisiä tarpeita. varten tai asianomaisille virkami-ehille ta;hi
yl·eisille asiamiehille, älköönkä silloinkaan kun valtuuston
påätös on pöytäkirjanotteella tiedoksi annettava sille, jota
päätös koskiee.
51 §.
Sa,kot, joita kunnanvaltuusto tahi valtuuston valitsemat
lautakunnat lain nojalla poissadosta määräävät, menevät
kunnan yleiseen ·kassaan ja ulosotetaan, ellei niitä hyvällä
maks·eta, sillä tavoin kuin kunnaHisveroista on säädetty.
52 §.
Jos kunnallisessa t·oimessa tai palveluksesba oleva on tässä
toimess-aan hukannut varoja taikka osottanut viipillisyyttä
tahi muuta epärehellisyyttä, on valtuustolla oikeus pidättää
hänet tehtävänsä toimittamisesta, ja· on asia viipymättä jätettävä tuomioistuimen käbit.eltäväksi sekä siitä ilmoitettava
läänin kuvernöörille.
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53 §.
Kaupunkikunnan Bdustajat kuntain edustajain kokoukseen valitsee kaupunginvaltuusto, ja on vaaliin nähden sovP-1rettava, mitä maalaiskuntain kunnallislaissa on siitä säädetty.
M §.
Jos valtuust.on päätös on alistettava· valtion vi·ranomaisen vahvistetta,vaksi, älköön alistusta tehtäkö ennenkuin
määräaika kansanäänestyksen vaatimiseen on umpeen kulunut tai kansanäänestys päätöksen hyväksynyt.

55 §.
Tämä la·ki kumoaa kunnallishaHinnosta kaupungissa joulukuun 8 päivänä 1873 annetun asetuksen 1, 2, 3, 4 ja 6
luvun sekä kaikki muut tämän lain kanssa ristiriidassa olevat
säännökset. Sanotun a:sletuksen 5 luvussa mainitut. raastuvankokouksen tehtävät kuuluvat tästedes kaupunginvaltuustolle, ja noudatet.takoon kuuluttamisesta ja ilmoituksista tämän lain määräyksiä; sekä olkoot taksoitus- ja tutkijalauta.knnnan jäsenet poissaolostaan kokouksista s.en s.euraamuks.en
alaiset, joka tämän lain 19 § :ssä kaupunginvaUuusmiehi1le
on säädetty.
Tämä laki astuu voimaan ........ kuun . . päivänä
19 ...
Kaupunginvaltuutetut ovat kuitenkin jo vuonna 1~1 .. valittavat sillä tavalla ja siinä jädesty·ksessä ·kuin tässä laissa
sekä kunnallises'Sa vaalilaissa säädetään.
Niiden kunnallisten toimihenkilöiden ja hallintokuntien,
jotka. ovat aikaisemman lainsäädännön mukaan a:setetut, tulee edeUeenkin olla toimessa, kunnes vastaavat vaalit ovat
tämän lain mukaan suoritetut ja valitut ryhtyneet toimeensa;
ja on valtuuston tällaisiin vaaleihin viipymättä tåmän lain
voimaa.n astuttua ryhdyttävä.
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Laki kansanäänestyksestä.
1 §.
Kansanliänest.ys, josta maalaiskuntain ja kaupunkikuntain kunnallislaeissa. säädetään, on toimitettava sillä tavaUa
ja siinä järj-estyksessä kuin tämä laki määrää.

2 §.
Kun lakiin P·erustuva vaatimus kansanäänesty•ksestä on
valtuuston puheenjohtajalle jätetty; määrätköön valtuusto
äänestyksen toimitettavabi viimeistään kahden kuuka,ud1en
kuluessa siitä kun päätös tehtiin. Kansanäänestykseen kutsukoon valtuusto kuntalaiset kuulutuksella, joka sisältää
myös äänestysesityksen, ja .on ·kuulutus julkaistava sillä tavalla kuin kunnallisten ilmoitusten tiedoksiantamisesta. on
v01ma.ssa.
3 §.
Äänestys saa tapahtua valtuuston .päätöksen hyväksymisestä tai kumoamisesta ainoastaan hyväksyvän ja. hylkäävän ehdotuksen välillä.
4 §.
Oikeutettuja ottamaan osaa kansanä'cinestykseen ovat
kaikki ne kunnan jäsenet, jotka ·kunnanvaltuutettujen vaalia
varten viimeksi laadittuun vaaliluetteloon ovat äänioikeutetuiksi merkityt; ja on tätä vaaliluetteloa. käy'tettävä äänestysluettelona.
Kullakin äänioike\ltetulla on yhtäläinen äänioimeus.
Työnantajan tai hänen sijaisensa tulee järjestää työnsä
niin, etteivät hänen paolveluksessaav ·olevat henkilöt tule estetyi·ksi käyttämästä äänioikeuttaan; jos hän tätä vastaan ri-kkoo, rangaista.koon sakolla.

Kunnallislait.
5 §.
Kansauäänestykstm toimittavat kunnallisia vaaleja vwrten asetetut vaalilautakunnat ja keskusla.utakunta, kunnan•
valtuuston antamien ohjeiden mukaan. Äänestys toimitetaan
erikseen kussakin niistä äänestysalueista, joihin kunta on
kunnallisen vaalilain mukaan ja.ettu.

6 §.
Toimitushuoneeseen on vaalilautakunnan toimesta asetettava nahtäville äänestysesitys sekä hankittava äänestyslippuja, j,oista toisiin on painettu sana ,jaa" ja t<Oisiin sana ,ei".
Vaalilautakunta pitäköön myös huolen siitä, ·että äänestys
on salainen.

7 §.
'Kun äänes·täjä tailitoo käyttaä äanestysoikeuttaan, ilmoittautukoon vaalilautakunnalle, ottakoon äänestyslipun, taittakoon sen sekä vieköön leimattavaksi ja ·pankoon vaa:li-uurnaan.
Äänestyslautakunta merkitsee luetteloon, että äanestäjä
on äänestysoikeuttaan käyttänyt.

8 §.
Äänestystoimituksen alkamisesta, keskeyttamisestä; päättymiSiestä, äänestyslippujen laskemisesta, pöytäkirja•sta ja
lippujen kuoreen sulkemisesta sekä keskuslautakunnalle lähettämisestä ja keskuslautakunnan tehtävistä noudatettakoon, mitä kunnallisessa vaalilaissa siinä suhteessa on sanottu.

9 §.
Jos äänestäjä on lippuunsa merkinnyt nimikirjoituksensa
tai jonkun muun merkin tai jos lippu on leimaamaton, on
sellainen li}l·pu mitätön.
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10 §.
Sittenkun keskuslautakunta on kaikki sille saapuneet
äänestysliput jakanut jaa- ja ei-ryhmiin, laskekoon se ne
ja merkitköön kumpaisenkin ryhmän luvun pöytäki:t,jaan sekä
lähettäköön pöytäkirjan asianmukaisesti allekirjoitettuna
kunnan valtuustolle.

11 §.
Päätöksenä pidetään sitä ehdotusta, jonka hyväksi yksinktertainen äänten enemmistö on annettu. Äänten ja:kautuessa
tasan, katsottakaan valtuuston päätös hyväksytyksi. Asioissa,
joissa valtuuston päätökseen vaaditaan määräenemmistö, Qn
sellainen myöskin kansanäänestyksessä vaadittava.
Päätös on saatettava kuntalaisten tiedoksi sillä tavalla
kuin ·kunnallisten ilmoitusten tiedoksiantami.sesta on VOImassa.
12 §.
Muuten noudatettakoon kansanäänestystä toimitattaessa
soveltuvilta kohdin mitä kunnallisessa vaalilaissa vaalien toimittamislest.a säädetään.
13 •§.
'I'ämä laki as•tuu voimaan ...... kuun .. päivänä 19 .. .

Kunnallislai't

Kunnallinen vaalilaki.
1 LUKU.

Äänestysalueet ja vaaliviranomaiset.

1 §.
Maalaiskuntain kunnallislain 7 § :ssä ja kaupunkien kunnallislain 8 § :ssä säädetty valtuutettujen ja tilintarkastajain
vaali, on alotettava 4 päivänä joulukuuta ja loppuun toimitettava samana tai, jos valtuusto niin määrä:ä, seuraavana
päivänä.
2 §.
Kunta on yhtenä vaalipiirinä, ja jakakoon valtuusto sen
äänestysalueisiin samojen perusteiden mukaan kuin valtiopäiville toimitettavaa edustajain vaalia varten. Tätä jakoa
noudatettakoon, vaikka päätöksestä 'olisikin valitettu, kunnes valituksen johdosta annettu päätö,s on saanut lain voiman.

3 §.
V åalia toimittamaan valits€e valtuusto joka kolmas vuosi kesäkuussa kunnan vaalikelpoisista henkilöistä keskuslau·
takunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja. neljä jäsentä ynnä
neljä varajäsentä, sekä, jos kunta on jaettu äänestysalueisiin, .erikseen kutakin äänestysaluetta varten vaali1autakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi jäsentä ynnä kolme
varajäsentä, ja kestää heidän t.oimikautensa, kunnes uudet
lautakunnat on valittu.
Jos keskuslautakunnan tahi vaalilautakunnan puheenjohtaja; jäsen tai varajäsen kuolee tahi 'POismuuton tai muun
laillisen syyn tähden eroaa ennen toimikautensa päättymistä, on täydennysvaali toimitettava .

•
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2 LUKU.

·vaaliluettelo.
4 §.
Vaaliluettelon kullekin äänestysalueelle tehköön alueen
vaalilautakunta el·okuun kuluessa. Vaaliluetteloon on otet- .
tava sen vuoden henkikirjan mukaan kaikki ne äänestysalueella asuvat kunnan jäsenet, jotka ennen kuluvan vuoden
alkua ovat täyttäneet kaksikymmentä vuot·ta. Jos sellainen
'>YY on tietty, jonka vuoksi jollakulla 1 Tietteloon merkityllä
henkilöllä ei ole vaalioikeutta, on se merkittävä luetteloon
hänen nimensä kohdalle. Vaalilautakunta allekirj-oittakoon
vaalii uettelon.
Kaupungissa tehköön maistraatti tarpeellisen vaaliluettelan kullekin äänestysalueella.
Asianomais1en henkikirjoittajan on kunakin vuonna ennen
elokuun alkua vaalilautakunnalle toimitettava sääd·ettyä
maksua vastaan luettelo kaikista kuluvan vuoden henkikirjan mukaan äänestysalueella asuvista henkilöistä, jotka. vuoden alkaessa ovat täyttäneet kaksikymmentä vuotta. Luettelo ·kirjoitetaan kaavakk~eille, jotka Senaatti sitä varten vahvistaa.
Asianamainen papisto ja seurakuntain johtajat sekä kruununnimismies ja kaupunginviskaali ovat velvolliset antamaan
vaalilautakunnalle tarpeelliset tiedot.
5 §.
Vaaliluettelon pitää syyskuun r päivästä alkaen saman
kuun 15 päivän loppuun asti olla, asianmukaisen valvonnan
alaisena, tarkastettava•ksi esill~
, ~pantuna sopivassa paikassa
äänestysalueella, mistä on tieto annettaya sillä bvalla kuin
kunnallisten ilmoitusten tiedoksiantamisesta on voimassa.

6 §.
Jos joku äänioikeutettu kunnan j'äs,en on jätetty pois vaaliluettelosta j•a tahtoo pyytää oikaisua, tehköön sen kirjalli-
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sesti tai suullisesti vaalilautakunnan kokouksessa 2 päivänä
lokakuuta tai antakoon oikaisuvaatimuksensa kirjallisesti sitä
ennen vaalilautakunnan puheenjohtajalle. Jos joku arvelee,
että toinen 'henkilö oikeudettoma~sti on vaaliluetteloon otettu,
ja tahtoo pyytää oikaisua, on oikai,suvaatimus tehtävä kirjallisesti viimeistään syyskuun 20 päivänä vaalilautakunnan
puheenjohtajalle.
Jos kirjoitus sisältää vaatimuben, että joku vaaliluetteloon otettu on siitä poistettava, antakoon puheenjohtaja
viimeistään syyskuun 24 päivänä hänelle siitä tiedon, ilmoittaen että hänellä on tilaisuus osotetussa paikassa ottaa selkoa kirj,oituksesta ja viimeistään syyskuun kuluessa antaa
vaalilautakunnalle kirjallinen selityksensä.
Sellainen tiedonantQ jätetään kuoressa, johon vastaanottajan nimi ja asuinpaikka on merkitty, postin kautta toimitettavaksi; kuitenkin on vaalilautakunnalla valta toimittaa se hänelle muullakin tavoin. Tiedonanto on sitä paitsi
tiedoksipantava sopivaan paikkaan maalla valtuuston kokoushuoneeseen ja kaupungissa raatihuoneeseen.
Vaaliluetteloa vastaan tehdyt muistutukset esitellään ja
ratkaistaan vaalilautak•unnan k~okoukses~~a lokakuun 2 päivänä.
Joka ei tyydy vaalilautakunnan ratkaisuun, hakekoon
ennen lokakuun 15 päivää siihen muutosta läänin kuv.ernööriltä, jonka tul~ee viipymättä käsitellä asia ja anta;a päätöksE:stään tieto vaalilautakunnalle, ja toimittakoon lautakunta
päätöksestä tiedonannon tiedoksipanolla kuten 3 momentissa
on säädetty.
Kuvernöörin päätökseen saa hakea muutosta Senaatin talousosastossa viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluessa
kuv·ernöörin päätöben antopäivästä, sitä päivää kumminkaan
lukuunottamatta; ja noudatettakoon siinä, mitä sellaisesta
muutoksen hakemisesta yleensä on säädetty, kuitenkin niin
että valituksen myös saa valitusajan kuluessa jättää läänin
kuvernöörinvirastoon s.ieltä perille toimitettavaksi.
Senaatin talousosast·o toimituttaa, .kuvernöörin ka:utta
vaalilautakunnalle asiasta antamansa päätöksen.
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7 §.
Ellei vaatimusta · vaaliluettelon muuttamisesta ole saadetyn ajan kuluessa vaalilautakunnalle annettu, merkitköön
tämä luetteloon todistuksen siitä, että luettelo on lainvoimamen.
Jos muutosta on vaadittu, tulee lautakunnan, sittenkun
sen vaatimuksen johdosta anta:ma päätös on saanut lain voiman taikka lopullinen päätös tehtyihin valituksiin on, vaalilautakunnalle saapunut, merkitä vaaliluetteloon mainituista
päätöksistä johtuvat oikaisut, minkä jälkeen luetteloon on
kir.ioitetta va todistus, että sitä näin oikaistuna on vaalissa
noudatettava. Ålköön vaalin toimittamista kuitenkaan estäkö
taikka se; kumoamista aiheuttako se seikka, ettei lopullista
päätöstä vaaliluettelon oikaisemisesta tehtyyn vaatimukseen
ole ennen vaalipäivaä ehditty antaa tai vaalilautakunnan ti!etoon saattaa.

3 LUKU.
V alitsijayhdistykset.

8 §.
Kun muutamat vaalipiirin vaalioikeutetuista allekirjoittamanaan asiakirjalla ovat sopineet määrätyssä vaalissa
äänestämään yhtä tai useampaa kirjoituksessa mainittua henkilöä, on sellainen valitsijay·hdistys oikeutettu keskuslautakunnalta pyytämään yhdistyksen ehdokaslistan julkaisemista sekä sen ottamista siihen vaalilippuun, jota vaalissa
on käytettävä. Asiakirjan allekirjoittajia tulee olla vähintään niin monta kuin kunnassa on valtuutettuja, älköönkä
sama henkilö allekirjoittako useampaa kuin yhden sellaisen
asiakirjan ..
9 §.
Asiakirja, jolla valitsijayhdistys perustetaan, olkoon päivätty ja sisältäköön valtuutuksen yhdelle yhdistyksen jäsenelle olemaan sen asiamiehenä sekä ehdokaslistan, jossa saa
olla enintään niin monta nimeä, kuin vaalissa on valittava
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valtuutettuja, lisättynä kolmann€ksella näidenlukumäärästä,
ja on ehdokkaitten mm1 sekä ammatti tahi .toimi selvästi
mainittava.

10 §.
Pyyntö valitsijayhdistyksen ehdokaslistan julkaisemisesta tulee asiamiehen kirjallisesti jättää keskuslautakunnalle
viimeistään 5 päivänä marraskuuta ennen .kello kahtatoista
päivällä. Hakemukseen on liitettävä asiakirja, jolla valitsijayhdistys on perustettu. Hakemuksessa tulee asiamiehen
vakuuttaa että ne henkilöt, joiden nimet ovat allekirjoituksina sanotussa asiakirjassa, ovat kunnassa vaalioikeutetut ja
&ttä he oma.kätisesti ovat sen allekirjoittaneet.

4 LUKU.
Keskuslautakunnan valmistavat toimenpiteet vaalia varten
sekä vaaliliput.
11 §.
Keskuslautakunta antakoon hyvissä ajoin tiedoksi, kuka
vastaanottaa asiakirjat sekä milloin ja missä se tapahtuu.
Ilmoitus on julkaistava sillä tavalla kuin muitt·en kunnallisten ilmoitusten tiedoksiantamisesta on voimassa, sekä tiedoksipanolla keskuslautakunnan kokoushuoneessa.
Keskuslautakunta kokoontuu ainakin marraskuun 5 ja 12
päivänä sekä vaalin jälkeisenä päivänä.
12 §.
Marraskuun 5 päivänä keskuslautakunta tarkastaa ne ha·
kemukset, jotka valitsijayhdistysten puolesta ovat jätetyt, ja
saattaa ne vaalioikeutettujen tietoon sillä tavalla kuin
muut kunnalliset ilmoitukset sekä sitäpaitsi tiedoksipanolla
keskuslautakunnan kokoushuoneessa. .T os havaitaan, ettei
hakemus ole asianmukaisesti tehty 'tai valitsijayhdistys laillisesti perustettu, annettakoon asiamiehelle tieto, ettei hakemukseen ole suostuttu, ja ilmoitettakoon samalla hylkäämisen
syyt. AsiamieheUä·on kuitenkin oikeus vielä seitsemän päi-
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vän kuluessa sen jälkeen oikaista ne kohdat, jotka aiheuttivat
hakemuksen hy!käämisen.
Marraskuun 12 päivänä tarkastetaan ne muutokset, jotka
asiamies 1 momentissa mainitun oikeuden nojalla on tehnyt.
Tämän jälkeen laaditaan vaalissa käytettävä vaalilippu,
joka on saatettava vaalioikeutettujen tietoon samalla
tavoin kuin 1 momentissa säädetään sekä sitäpaitsi tiedoksipanolla kunkin äänestysalueen voolihuoneustossa. Sellaisia
vaalilippuja, keskusiautakunnan toimesta kelpaamattomiksi
leimattuina, annettakoon myös, mikäli mahdollista, jokaisen
valitsijayhdistyksen asiamiehelle yhtä monta kappaletta,
kuin siinä asiakirjassa, jolla valitsij,ayhdistys on perustettu,
on allekirjoittajia.
Vaalien jälkeisenä päivänä alotetaan äänten laskeminen,
•
joka on niin pian kuin mahdollista
loppuun saatettava.

13 §.
Vaalilippuun otetaan laillisesti perustettujen valitsijayhdistysten ehdokaslistat siinä järjestyksessä, kuin ne ovat jätetyt, kukin varustettuna järjestysnumeronaan sekä erotettuina toisistaan selvillä viivoilla.
Vaalilipussa ei saa olla mitään muuta kuin yhteinen otsakirjoitus, josta käy selville, mitä vaalia varten vaalilippu on
laadittu, sekä kaikki ehdokaslistat järjestysnumeroineen.
1

14 §.
K'eskuslautakunta monistuttakoon sen jälkeen joutuisasti
vaalilipun ja läili.ettäköön vaalilippuja kunkin äänestysalueen
vaalilautakunnalle tarpeellisen määrän kuoressa, johon on
merkittävä tieto niiden luvusta.

5 ,LUKU.

Vaalit.
15 §.
Vaalitoimitus 'alkaa kullakin äänestysalueella vaalipäivänä kello yhdeksän aamulla sekä jatkuu kello kahdeksaan
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illalla tai kauemminkin, jos vaalilautakunta katsoo sen tarpeelli.seksi, keskeytyen kerran päivässä enintään kahden tunnin väliajaksi, vaalilautakunnan määräyksen mukaan.
Työnantajan tai hänen sijaisensa tulee järjestää työnsä
niin, etteivät hänen rpalveluksessaan olevat henkilöt tule
estetyiksi käyttämästä vaalioikeuttaan; jos hän tätä vastaan
rikkoo, rangaistakoon sakolla. ·
1r6 §.
Äänestysalueen vaalilautakunnan asiana on ryhtyä kaikkiin vaalien toimittamista varten tarpeellisiin toimiin sekä
valvoa, että vaalihuoneustossa on nähtävänä riittävä määrä
vaalilipun jäljennöksiä.
Erittäin tulee olla huolta pidetty siitä, ettei kukaan saa
vaalilippua, ennenkuin hän on havaittu vaalioikeutetuksi,
sekä että valitsija saattaa täysin säilJ'li;tämällä vaalisalaisuuden vaalilippuunsa merkitä, miten hän äänestää, ja että tätä
varten tarpeelliset apuneuvot ovat saatavissa.
Vaalilautakunta katsokoon myöskin, että kyllin tilava
paikka vaalihuoneen vieressä on tarjona niille valitsijoille,
jotka odottavat vuoroansa vaalihuoneeseen päästäkseen, ja
että tämä ~aikka sul~etaan kellonlyömällä, jolloin vaalitoimitus on ilmoitettu illalla keskeytettäväJ!l 'tahi lakkautettavan. Milloin toimitus päivällä keskeytetään, suljetaan odotuspaikka, jos vaalilautakunta sen tarpeelliseksi katsoo.

17 §.
Älköön vaalihuoneustossa taikka sen vieressä pidettäkö
puheita, älköönkä painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia julkipantaka tahi valitsijoille jaettako.
18 §.
Vaalitoimituks,essa tulee äänestysalueen vaalilautakunnan
puheenjohtajan, juuri ennen äänestyksen alkua, näyttää lä.snäolijoille, että vaaliuurna on tyhjä, sekä sitten avata se
kuori, jossa lautakunnalle lä:het.etyt vaaliliput 'Ovat.
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19 §.
Valitsija, joka haluaa vaalioikeuttansa käyttää, ilmoittautukoon äänestysalueen vaalilautakunnalle saadakseen vaalilipun.

20 §.
Vaalissa merkitköön valitsija viivalla sen ehdokaslistan,
jota hän tahtoo äänestää .
.Äänestäjällä ei ole oikeutta-millään tavalla muut1laa vaalilippuun otettua ehdokaslistaa, jota hän äänestää.
21 §.
Tehtyään äänestysmerkin vaalilippuunsa vieköön valitsija sen kokoontaitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi ja
pankoon leimat:un vaalilipun vaaliuurnaan.

22 §.
•Sittenkun valitsija on pannut vaalil]pun uurnaan, merkittäköön vaaliluetteloon, että hän on käyttänyt vaalioikeuttansa.

23 §.
Jos vaalitoimitus keskeytetään, on vaaliuurna suljet-•
tava vaalilautakunnan puheenjohtajan ja vähintään yhden
jäsenen sinetillä sekä pantava varmaan talteen. Kun toimitusta sitten jatketaan, tulee lautakunnan enrien sinettitJn poistamista tarkastaa, että ne ovat ehjät.
Kaikilla niillä vaEtsijoilla, jotka ovat tulleet saapuville
ennen vaalitoimituksen keskeyttämiseen tai äänestyksen lopettamiseen määrättyä kellonlyömää, olkoon oikeus antaa
äänensä, ennenkuin toimitus keskeytetään tai äänestys julistetaan päättyneeksi.
24 §.
Niin pian kuin ään€stys on päättynyt, otetaan ·ann€tut
vaaliliput uurnasta ja lasketaan aukaisematta. Samaten las-
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ketaan niiden henkilöiden lukumäärä, jotka vaaliluetteloon
tehtyjen me})kintöjen mukaan ovat vaalioikeuttaan käyttäne.et.
Kaikki annetut vaaliliput pannaan sen jälkeen kestävään
kuoreen, jonka vaalilautakunnan puheeru.iohtaja ja vähintään
7Y. ksi jäsen sinetillään huolellisesti sulkevat.
Kuoreen kirjoitetaan sitten osote lmskuslautakunnalle j·a
merkitään tieto lähetyksen sisällyksestä.

25 §.
Jos annettuja vaalilippuja ei v;oida heti laskea, sentähden
että aika on pitkälle kulunut, menetellään vaaliuurnan suhteen, kuten 2i3 §:ssä on sanottu, ja toimitetaan annettujen
vaalilippujen laskeminen ja kuoreen ·paneminen seuraavana
päivänä.
26 §.
Vaalitoimitukses~a tel11ee joku äänestysalueen vaalilautakunnan jäs.enistä pöytäkirjan, johon merkitään toimituspäivä,
lautakunnan läsnäolevat jäsenet, kellonlyömät,: j9_lloin toimi·tus alkoi ja keskeytyi sekä äänestys julistettiin päättyneeksi,
sekä annettujen vaalilippujen ja vaalioikeuttaan käyttäneiden
lukumäärä:, minkä ohessa kuoreen sulkemisessa käytettyjen
sinettien painoskuvat pannaan pöytäkirjaan.
Toimitus lopetetaan siten, että pöytäkirja julkiluetaan ja
vaalilautakunnan puheenjohtaja siihen merkitsee, että pöytäkirja on oikea, minkä jälkeen tärrnä pannaan keskuslautakunnalle osoitetulla päällekirjoituksella varustettuun kuoreen.
27 §.
Äänestysalueen vaalilautakunnan puheenjohtajan ja jonkun jäsenen tulee yhdessä niin pian kuin mahdollista jolw itse
viedä tai postin kautta toimittaa sekä 24 § :ssä mainitut vaa, liliput että vaalipöytäkirja eri lmorissa keskuslautakunnalle.
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6 LUKU.
Ä·änten laskeminen ja vaalin tuloksen määrääminen.
2>8 §.
Niin pian kuin jonkun äänestysalueen vaaliliput ovat saapuneet keskuslautakunnalle, ovat kuoret avattavat ja. vaaliliput laskettavat sekä saatu luku verrattava äänestysalueen
vaa]ilautakunnan pöytäkirjassa mainittuun.
Sen jälkeen ovat vaaliliput avattavat ja siten järjestettävät, että ne, joissa valitsijat ovat antaneet äänensä saman
ehdokaslistan puolesta, yhdistetään yhdeksi ääniryhmäksi.

29 §.
Jos joku niistä, joita valitsija on äänestäJUyt, ei ole vaalikelpoinen tahi ei ole selvästi nimitetty, olkoon kuitenkin valitsijan ääni voimassa toisiin nähden.
Jos valitsija on vaalili:pussaari merkinnyt useampia
kuin yhden ehdokasll.stan,
tahi pannut vaalilippuun nimikirjoituksensa tai muun
asiaankuulumattoman merkin,
tahi käyttänyt muuta kuin vaalilautakunnalta saatua
vaalilippua,
tahi, jos vaalilipussa ei ole asianomaise,n v~alilauta
kunnan leimaa,
olkoon .sellainen vaalilippu mitätön.
30 §.
Ääniryhmän äänimäärä on sen hyväksyttyjen vaalilippujen luku.
Jos kahden tahi useamman ääniryhmän ehdokaslistoissa
on sama nimi ensimäisenä, muodostavat nämä ääniryhmät
yhdistetyn ääniryhmän, jonka äänimäärä on siihen kuuluvien
yksinkertaisten, 28 §:n 2 momentissa mainittujen ääniryhmien äänimäärien summa.

31 §.
Kunkin yhdistetyn tahi yksinäisenä olevan ääniryhmän
äänimää!fä jaetaan vuoroonsa yhdellä, kahdella, kolmella ja
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niin edespäin, tarpeen mukaan, korkeintaan ääniryhmän ehdokkaiden luvulla.
Näin saadut osamäärät kirjoitetaan perätysten sarjaan
suuruutensa mukaan, suurimmasta alkaen, ja merkitään kunkin osamäärän kohdalle, minkä yhdistetyn tahi yksinäisenä
olevan ääniryhmän osamääristä se on otettu. Yhtä suurien
osamäärien keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa.
Tämän osamääräsarjan alusta erotetaan niin monta l~kua
kuin vaalissa on valittava. valtuutettuja ..
32 §.
Kukin yhdistetty tahi yksiiläisenä oleva ääniryhmä saa
täyttää niin monta paikkaa valtuustossa kuin sen osamääriä
on. 31 §:n 3 momentin mukaan Brotettu.
33 §.
· Yksinäisenä olevan ääniryhmän ehdokaslistasta erotetaan,
sen alusta alkaen, niin monen ehdokkaan'nimi kuin ääniryhmälle 32 § :n mukaan tuloo paikkoja valtuustossa, ja ovat
nämä ehdokkaat valtuutetuiksi valitut.

34 §.
Yhdistetylle ääniryhmälle tulevista paikoista valtuustossa täyttäa ensimäisen se ehdokas, jonka nimi on ensimäisenä kaikissa yhdistetyn ääniryhmän muodostavien yksinkertaisten ääniryhmien ehdokaslistoissa, ja katsotaan hän
valituksi sen yksinkertaisen ääniryhmän puolesta, jonka
äänimäärä on suurin.
Muut yhdistetylle ääniryhmälle tulleet paikat valtuustossa jaetaan ääniry·hmään kuuluvien yksinkertaisten ääniryhmien kesken niinkuin 31, 32 ja 33 § :ssä S'äädetään, jolloin
kunkin ääniryhmän äänimäärä jaetaan vuoroansa yhdBllä,
kahdBlla, kolmella ja niin Bdespäin, saadut osamäärät järjestetään sarjaan suuruutensa mukaan, sarjasta erotetaan, sen
alusta alkaen, niin monta osamäärää, kuin yhdistetyllä ääniryhmällä vielä on oikeus täyttää valtuuston paikkoja, ja
kullekin yksinkertaiselle ääniryhmälle tulee niin monta
paikkaa valtuustossa, kuin sen osamääriä on erotettu.
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35 §.
E'hdokas, jonka nimi on erotettu kahdesta tahi useammasta ehdokaslistasta, katsotaan valituksi sen yksinkertaisen
iiäniryhmän puolesta, jonka ehdokaslistassa hänen nimensä
järjestykseen nähden varhemmin ilmaantuu. Jos hänen nimellään kahdessa tai useammassa ehdokaslistassa on järjestykseen nähden sama asema, katsotaan hän valituksi sen yksinkertaisen ääniryhmän puolesta, jonka äänimäärä on suur.empi, mutta jos näiden äänimäärä on sama, ratkaisee arpa.
36 §.
Kun ääniryhmä; 3·5 § :n säännöksiä sovellettaessa, on kadottanut sen puolesta valituksi katsotun valtuutetun, astuu
hänen sijaansa valtuutetuksi ääniryhmän ensimäinen vielä
käyttämättä oleva ehdokas.
Jos tämä säännös on sovellettava kahteen tahi useampaan
ääniryhmään, alotetaan siitä yksinkertaisesta ääniryhmästä,
jonka äänimäärä on suurin, ja jatketaan järjestyksessä ääniryhmien suuruuden mukaan.
37 §.
·Ellei ääniryhmän ehdokaslistassa ole 3·6 §:n säännöksiä
I'OveHettaessa tarvittavaa määrää nimiä, täytetään avoimeksi
jäänyt paikka, milloin ääniryhmä kuuluu yhdistettyyn
ääniryhmään, siitä ääniryhmästä, jonka osamäärä lähinnä
olisi erotettu, jos 34 §:n 2 momentissa mainittua osamäärien
erottamista olisi jatkettu, ja, milloin ääniryhmä on pysynyt
yksinäisenä, siitä ääniryhmästä, jonka osamäärä lähinnä olisi
erotettu, jos 31 § :ssä mainittua osamäärien erottamista olisi
jatkettu.

38 §.
Valtuutettujen varajäseniksi valitaan kustakin yksinkertaisesta ääniryhmästä kolmannes .sen puolesta valittujen
valtuutettujen luvusta tahi, jos siten syntyy murto-osia,
lähinnä suurempi kokonaisluku, ja erotetaan tatä varten
kunkin yksinkertaisen äänirY'hmän ehdokaslistasta eteenpäin
järjestyksessä niin monta nimeä, kuin ääniryhmä saa valita
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varaJasema, sivuuttamaila ainoastaan· niåden ehdokkaiden
nimet, jotka jo ovat valitut valtuutetuiksi.

39 §.
Kun laskemistoimitus keskeytetään, pitää kaikki vaaliliput ja lasJrelmat niin säilytettämän, ettei kukaan keskuslautakuntaan kuulumaton saa l;liitä käsiinsä.
40 §.
Keskuslautakunnan laskemistoimituksessa tehdään pöytäkirja, jossa erikseen on mainittava mitättömien vaalilippujen luku kussakin äänestysaineessa sekä valitut henkilöt ja kustakin ääniryhmästä valitut varajäsenet järjestyksensä mukaan. Pöytäkirjaan on liitettävä kaikki vaalin tulosta las'ketbessa syntyneet laskelmat, jotka keskuslautakunnan puheenjohtajan tulee sinettisiteellä toisiinsa yhdistää.

fl §.
Keskuslautakunnan kokouksissa, joita pidetään vaalilippujen laskemista ja vaalin. tuloksen määräämistä varten,
ovat valitsijayhdistysten asiamiehet oikeutetut olemaan saapuvi:lla.
42 §.
Vaalin tulos julkaista'koon samalla tavalla kuin muutkin
kunnalliset ilmoitukset.

Erityisiä säännöksiä.
43 §.
J-os valtuuston jäsen kuolee, muuttaa pois taikka muun
laillisen tai valtuuston hyväksymän syyn takia -eroaa ennen
toimikautensa loppumista, astuu hänen sijalleen ·ensimäinen
vielä 'käyttämättä oleva varajäsen siitä yksinkertaisesta ääniryhmästä, jonka puolesta poistunut on valittu.

78 1917. -

Edusk. lakiehd. - Eduskuntaesitysmiet. N :o 5.

Ellei ääniryhmässä ole varajäseniä, astuvat sijaan, jos
ääniryhmä kuuluu yhdistettyyn ääniryhmään, pienimmän
siihen kuuluvan yksinkertaisen ääniryhmän varajäsenet järjestyksensä mu'kaan, sen jälkeen lähinnä pienimm_än ja niin
t:despäin, ja, jos ääniryhmä on ollut yksinäisenä, pienimmän
yksinkertaisen ääniryhmän varajäsenet ehdokaslistan järjestyksessä ja niin edespain.
Varajäsen on toimessa sen aJan, mikä poistuneelia olisi
ollut jälellä.
44 §.
Jos joku ta'htoo valittaa valtuutettujen vaalista, tehköön
sen samassa järjestyksessä, kuin valitetaan valtuuston päätöksistä. Valitusaika luetaan vaalin tuloksen julbisupäivästä.
45 §.
Jos valitus hyväksytään ja uusi. vaali. määrätään, tulee
keskuslautakunnan viipymättä ryhtyä uuden vaalin toimittamiseen. Valitut pysykööt kuitenkin toimessaan,- kunnes
uusi vaali on toimitettu.

46 §.
Jos tässä laissa jotakin tapausta varten säädetty määräpäivä sattuu pyhäpäiväksi, pidettäköön seuraava arkipäivä
määräpäivanä.
47 §.
Kunnan tilintarkastajain ja varatilintarkastajain vaalissa on noudatettava tätä lakia, kuitenkip. niin että valitsijayhdistyksen ehdokaslistassa saa olla enintään niin
monta nimeä kuin vaaTissa on valittava tiEntarkastajia ja
varatilintar kastajia yhteensä.
48 §.
Suhteellisissa vaaleissa, jotka ovat valtuuston toimitettavat, jätetään ehdokaslistat valtuuston puheenjohtajalle valtuuston määrättävänä aikana, ja on muuten soveltuvilta kohdin noudatettava tämän lain määräyksiä. Keskuslautakuntana toimii valtuuston valitsema vaalilautakunta.
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49 §.
Kun' kunnassa ensi kerta tämän lain mukaan valitaan
vaHuutetut, asettaa maistraatti kaupungissa ja kunnallislautakunta maalla keskuslautakunnan ja äänestysalueiden
vaalilautakunnat, jotka pysyvät toimessa, kunnes valtuusto
on uudet lautakunnat valinnut. Muutoin tässä laissa valtuustolle vaaliin nä:hden määrätyt tehtävät toimittavat maistraatti ja kunnallislautakunta.
Näissä vaaleissa valitaan niin monta vatltuutettua kuin
maalaiskuntain ja kaupunkien kunnallislaeissa säädetään.
Valtuutetuista eroaa vuosittain kolmannes, ensi~äisen
vuoden lopussa ne, joiden nimet muodostavat ensimäis.issä
vaaleissa valittujen viimeisen kolmanneksen, toisen vuoden
lopussa ne, joiden nimet muodostavat mainituissa vaaleissa
.valittujen viimeisen edellisen kolmanneksen, sitten vuoroonsa.
V årajäsenet pysyvät toimessaan niin:· kauan kuin se
ryhmä, jolle heidät on varajäseniksi valittu. ·
50 §.
Keskuslautakunnan ja vaalilautakunnan jäsenten palkkiotsekä muut vaiJ.lista johtuvat menot suorittaa kunta.
51 §..
Tämä laki astuu voimaan ...... kuun .. päivänä 19 .. .
Jos tässä laissa mainittuja määräaikoja ensimäisenä vuonna,
jolloin vaalit tämän lain mukaan ovat toimitettavat, ei voida
sovelluttaa vaalivalmistuksissa, on määräpäivät siirrettävä
sen mukaan kuin Senaatti tarkemmin määrää.

Kuten edellä on mainittu, on Eduskunta kunnallislainsäädännön uudistamisesta päättäessään jättänyt käsittelemättä kysymyksen kunnallisverotusta koskevain lakisään-
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nösten muuttamisesta. Uudistus tälläkin alalla on välttämätön, mutta kysymyksen ratkaisu vaatii laajempia esitöitä
kuin tähän asti on suoritettu. Eduskunta pitää tärkeänä,
että tämä uudistus ei viivy. Hallituksen olisi senvuoksi
ma:hdollisimman pian annettava Eduskunnalle esitys, kunnaJlisverotusta 'koskevan lainsäiLdännön verinpohjaisesta
uudistami~esta. Esityksen tulisi rakentua sille IJOhjalle, että
vähävaraisten kansanluokkain verotaakka entisestään huo-jentuu ja verotus muodostuu asteettain yleneväksi.
Ylläsanotun perusteella Eduskunta ilmoittaa päättäneensä,
että Hallitus mahdollisimman pian Eduskunnalle antaisi esityksen kunnallisverobusta koskevan lainsäädännön uudistamiS'esta.
Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 1917.

Helsingissä, Suomen Senaatin kirjapainossa, 1917.
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Suomen Eduskunnan kirjelmä,
joka koskee maalaiskuntain kunnallislain, kaupunkien kunnallislain, kansanäänestystä tarkoittavan lain· sekä kunnallisen vaalilain vahvistamista.

Suomen sennnlllle.
Suomen korkeimman valtiovallan käyttämistä koskevan
lain nojalla on Eduskunta tänään. vahvistanut ja voimaanpantavaksi määrännyt näillä' valtiopäivillä hyväksymänsä
ehdotukset maalaiskuntain kunnallislaiksi, kaupunkien kunnallislaiksi, laiksi kansanäänestyksestä sekä kuunailiseksi
vaalilaiksi, joista kolme ensiksimainittua ovat voimaanastuvat 1 päivänä tammikuuta 1918, mutta kunnallinen vaalilaki
heti.
Helsin2issä 28 päivänä syyskuuta 1917.

