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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallislain muuttamisesta.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö.
Niin kuin eduskunnalle 8 päivänä marraskuuta 1978 annetussa hallituksen selonteossa
uuden kunnallislain vaikutuksista kunnallishallintoon ja selonteon johdosta saman kuun 15
päivänä käydyssä keskustelussa on todettu,
vuoden 1976 kunnallislain säännökset ovat yksi-

tyiskohdissaan eräiltä osin puutteelliset tai epäselvät taikka muutoin korjaamista kaipaavat.
Tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on
näiden säännösten tarkistaminen. Olennaisia
muutoksia lakiin ei ehdoteta tehtäväksi.

YLEISPERUSTELUT.
Siitä huolimatta, että uuden kunnallislain
(953/76} valmistelu, joka kesti kahdeksan
vuotta, suoritettiin vähintäänkin niin monitahoisesti ja huolellisesti kuin suurten lainsäädäntöuudistusten kysymyksessä ollessa on meillä tavanomaista, lain säännökset ovat monilta
osin jääneet taikka tulleet puutteellisiksi tai
epäselviksi. Suoranaisia virheellisyyksiäkin laissa on.
Ne puutteet, epäselvyydet ja virheetkin, joita
aikaisemmassa kunnallislaissa alunperin oli, eivät
olleet läheskään kaikilta osin tulleet käytännössä
esille ennen kuin nyt, ryhdyttäessä soveltamaan uuteen kunnallislakiin otettuja vastaavia,
sanoonoiltaan osittain uudelleen muotoiltuja,
mutta asiallisesti saman sisältöisiä säännöksiä.
Käsiteltäessä hallituksen esitystä uudeksi kunnallislaiksi eduskunnassa oli kiire, kun laki
piti saada hyväksytyksi ja voimaan jo varsin
pian, vuoden 1977 alusta. Eräisiin havaittuihin
puutteellisuuksiin tai epäselvyyksiin ei katsottu
voitavan enää puuttua, jottei vaarannettaisi
lakiehdotuksen käsittelyn saamista ajoissa päätökseen. Eräiden eduskuntakäsittelyssä laki168001429X

ehdotukseen tehtyjen muutosten ja lisäysten
riittävään harkitsemiseen ei myöskään jäänyt
aikaa, mistä johtuen näissä kohdin lakiin pääsi
tulemaan joitakin epäonnistuneita säännöksiä.
Niin kuin hallituksen selonteossa eduskunnalle uuden kunnallislain vaikutuksista kunnallishallintoon todettiin ja selonteon johdosta
käydystä keskustelustakin ilmeni, on jossain
määrin harkinnanvaraista, miten laajalti lakia
on syytä tarkistaa siinä olevien puutteellisuuksien, epäselvyyksien ja virheellisyyksien korjaamiseksi. Ilmeisesti on kuitenkin selvintä, että
lakiin tehdään vähäisehkötkin korjaukset, joita
voidaan pitää tarpeellisina.
Esitettävät muutokset ovat harvoin poikkeamin samat kuin ne, jotka sisältyivät hallituksen selonteon antamisen yhteydessä eduskuntaryhmien tiedoksi saatettuun 2 päivänä
marraskuuta 1978 päivättyyn luonnokseen
hallituksen esitykseksi laiksi kunnallislain
muuttamisesta. Selonteon johdosta käyty keskustelu ei ole juuri tehnyt tarpeelliseksi tarkistaa
luonnoksessa edellytettyjä säännösten muuttamista koskevia ehdotuksia. Keskustelussa esi-
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tetyt näkökannat ja tehdyt ehdotukset tullaan
luonnollisesti kuitenkin ottamaan huomioon
seurattaessa edelleen uuden kunnallislain soveltamista ja vaikutuksia sekä harkittaessa lain
kehittämisen tarvetta vastaisuudessa.
Nyt ehdotettavien muutosten perusteluja
niiltä osin, kuin nämä käyvät ilmi hallituksen
selonteosta, ei jäljempänä ole toistettu.
Ne kysymykset, joihin tässä on syytä erikseen kiinnittää huomiota, ovat kunnanjohtajan
ja apulaiskunnanjohtajan asema sekä liittohallituksen ja eräiden muiden kuntainliiton toimielinten kokoonpanon sovittaminen poliittisten
voimasuhteiden kannalta ja muutkin seikat
huomioon ottaen.
Kunnanjohtajan ja apulaiskunnanjohtajan asemaan ei ehdoteta muutoksia lukuun ottamatta
eräitä epäolennaisia kohtia.

Siitä, miten liittohallituksen ja sen alaisten
toimielinten kokoonpanoa koskevaa säännöstä
olisi selvennettävä ja täydennettävä, ehkä asiallisesti muutettavakin, on esiintynyt erimielisyyttä, joka on viivyttänyt tämän esityksen antamista, kunnes asiasta nyt on voitu päästä yhteisymmärrykseen. Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että eri ryhmien osuudet jäsenten paikoista määräytyvät niiden viimeksi toimitetuissa kunnallisvaaleissa saamien äänimäärien ja suhteellisessa vaalissa noudatettavan
laskennan mukaan, ei siis äänimäärien suoran
suhteen mukaan. Lisäksi säännöstä ehdotetaan
täydenettäväksi niin, että myös alueelliseen
edustavuuteen ja sen väestön kielisuhteisiin, jota
kuntainliiton toiminta palvelee, on kiinnitettävä
kokoonpanoa sovitettaessa huomiota.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT.
16 ja 17 §. Näihin pykäliin sisältyvät tärkeät
säännökset äänioikeudesta ja vaalikelpoisuudesta eivät sanoonoiltaan riittävän selvästi ilmaise,
että äänioikeus henkilöllä on siinä kunnassa,
jossa hänet on henkikirjoitettu tai ollut henkikirjoitettava, ja ettei vaalikelpoisuuden edellytyksenä ole äänioikeus nimenomaan siinä kunnassa, jonka luottamustoimesta on kysymys.
Säännökset ehdotetaan muotoiltaviksi näissä
kohdin selvemmiksi.
19 §. Tässä luottamustoimen hoitamista valituksen käsittelyn aikana koskevassa pykälässä
ei ole otettu huomioon sitä mahdollisuutta, että
kunnanhallitus 59 § :n 1 momentin nojalla on
päättänyt jättää panematta täytäntöön kunnanvaltuuston vaalipäätöksen. Pykälää olisi täydennettävä niin, että siihen sisältyvä säännös koskee myös tällaista tapausta.
23 §. Tämän pykälän 1 momentissa, joka
koskee uuden luottamushenkilön valitsemista
kesken toimikauden, olisi mainittava myös kunnanosavaltuuston jäsenet samoin kuin valtuuston ja kunnanosavaltuuston varajäsenet.
25 §. Pykälän 2 momentin mukaan jäsenen
sijaan, joka on esteeilinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa, voidaan kutsua varajäsen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Näin
pitäisi voida tehdä silloinkin, kun jäsen esteen
vuoksi ei voi osallistua joidenkin asioiden käsittelyyn kokouksessa.

27 §. Pykälän 6 momentti, joka lisättiin pykälään eduskuntakäsittelyssä, sisältää säännöksen esittelijän vastuusta. Ottaen huomioon
säännöksen sanamuodon ja sen, että edellä olevat viisi momenttia koskevat asbiden käsittelyjärjestystä toimielimen kokouksessa, säännöksen ei voitane katsoa koskevan esittelyä luottamushenkilölle tai viranhaltijalle, jolle asian ratkaiseminen on uskottu. Esitteliiän vastuun tulisi luonnollisesti kuitenkin olla saman näissäkin tapauksissa. Säännös olisi tässä tarkoituksessa muotoiltava uudelleen niin, että 61 §:n
2 momenttiin ja 71 §:n 3 momenttiin voitaisiin lisätä viittaukset säännökseen.
28 §. Suhteellisen vaalin toimittamisen edellytyksiä koskevaa pykälän 2 momenttia on paikallaan selventää sanojen "valittavia on kaksi
tai useampia" osalta niin, ettei tämä tarkoita
tilannetta, jossa on valittava yksi varsinaiseksi
jäseneksi ja yksi tämän varajäseneksi. Pykälää
ehdotetaan muutettavaksi myös 3 momentin
osalta niin, että varajäsenet on valittava samassa vaalitoimituksessa varsinaisten jäsenten kanssa siinäkin tapauksessa, että vaali toimitetaan
enemmistövaalina.
31 §. Pykälän 2 momentin mukaan eriävä
mielipide on ilmoitettava "heti". Samoin oli
laita aikaisemman kunnallislain vastaavan säännöksen mukaan. Tästä huolimatta on katsottu,
että vaikka näin ei olisi menetelty, kirjallisen
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eriävän mielipiteen saa pöytäkirjaan liitetyksi,
kunhan antaa sen pöytäkirjanpitäjälle viimeistään pöytäkirjaa tarkastettaessa. On kuitenkin
asianmukaisempaa, ja tälle kannalle onkin nyt
viime aikoina kallistuttu, että eriävä mielipide
aina ilmoitetaan kohta, kun päätös on tehty,
ja että, milloin se näin on ilmoitettu, sen
perustelut saadaan pöytäkirjaan liitetyiksi, kun
ne kirjallisesti toimitetaan pöytäkirjanpitäjälle
viimeistään pöytäkirjaa tarkastettaessa. Säännöstä ehdotetaan selvennettäväksi tämän mukaisesti.
45 §. Kun kunnanvaltuuston kokouskutsua
ei 44 §:n 2 momentin mukaan ole sellaisenaan
annettava yleisesti tiedoksi, olisi pykälää muutettava niin, että siinä säädetyssä ajassa kokouksesta vain on annettava yleisesti tieto.
46 §. Silmällä pitäen sellaisia tapauksia,
joissa valtuutettu ei esimerkiksi tapaturman
uhriksi jouduttuaan voi ilmoittaa esteestään
kunnanvaltuuston puheenjohtajalle, pykälän 1
momenttia ehdotetaan täydennettäväksi niin,
että siinä otetaan huomioon myös muutoin saatu tieto esteestä.
51 §. Pykälän 2 momentin ei tulisi koskea
pelkästään valmistelua vaan myös hallinnon
tarkastamista varten asetettua valiokuntaa. Sitä
ehdotetaan muutettavaksi tämän mukaisesti.
58 §. Pykälän 5 momentin mukaan kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta. Myös apulaiskunnanjohtajalla tulisi olla tämä oikeus. Momenttia
olisi tässä tarkoituksessa täydennettävä. Miten
puhevallan käyttäminen käytännössä järjestetään kunnanjohtajan ja apulaiskunnanjohtajan
tai -johtajien kesken, voidaan jättää johtosäännössä määrättäväksi.
61 §. Pykälän 1 momentin mukaan valtaa
ratkaista kunnanhallitukselle kuuluvia vähemmän tärkeitä säännössä mainittavia asioita ei
voida uskoa kunnanhallituksen jäsenelle, vaikka
tämä 71 §:n 2 momentin ja 73 §:n mukaan on
vastaavasti mahdollista lautakunnan ja johtokunnan jäsenen kohdalla. Kun tämä ei ole johdonmukaista, momenttia olisi täydennettävä
mainitsemaila siinä myös jäsen.
Pykälän 2 momenttiin olisi lisättävä viittaus
27 § :n 6 momenttiin, mistä sen kohdalla jo
on edellä mainittu.
63 §. Lautakunnan tai johtokunnan päättämän asian siirtämisestä kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulisi käytännön syistä myös kunnanjohtajan tai apulaiskunnanjohtajan voida päät-
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tää. Pykälän 1 momenttia olisi täydennettävä
tämän mukaisesti.
64 §. Pykälän 3 momentin mukaan kunnanjohtajalla ja apulaiskunnanjohtajalla on oikeus
olla saapuvilla kunnanhallituksen kokouksessa.
Oikeus tulisi todeta velvollisuudeksi.
Myös kunnanhallituksen kokouksessa puheenjohto tulisi voida luovuttaa 49 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti varapuheenjohtajalle. Tästä olisi säädettävä uudessa 4 momentissa.
70 §. Pykälän mukaan kunnanhallituksella on edustajansa jokaisessa lautakunnassa.
Näin oli laita aikaisemmankin kunnallislain mukaan. Eräissä lautakunnissa niin kuin holhouslautakunnassa ja peruskoulun kouluneuvostossa
edustajaa kuitenkin voidaan pitää tarpeettomana. Pykälän 1 momenttia tulisi tämän johdosta muuttaa niin, että kunnanhallituksen
johtosäännössä voidaan määrätä, ettei joissakin lautakunnissa ole kunnanhallituksen edustajaa.
Pykälän 1 momentista puuttuu säännös
siitä, onko kunnanhallituksen edustajaksi lautakuntaan tai johtokuntaan määrätyllä puheenjohtajalla tai jäsenellä taikka kunnanjohtajalla tai apulaiskunnanjohtajalla varaedustaja tai
voidaanko hänelle sellainen määrätä. Momenttia ehdotetaan täydennettäväksi niin, että varaedustaja voidaan määrätä.
71 §. Myös tämän pykälän 3 momenttiin
olisi lisättävä viittaus 27 § :n 6 momenttiin.
77 §. Pykälän 2 momentti on kirjoitettu,
mitä tulee viranhaltijan saattamiseen tietyissä
tapauksissa syytteeseen tuomioistuimessa, lievempään muotoon kuin vastaava luottamushenkilöitä koskeva 24 §:n 2 momentti ja myös
aikaisemman kunnallislain 10 1 §. Momenttia
ehdotetaan tämän johdosta täydennettäväksi.
85 §. Veronkanto- ja -tilitysjärjestelmän
uudistuminen 1 päivänä tammikuuta 1979 voimaan tulleen veronkantolain ( 611/78) nojalla
merkitsee muun muassa, että kunnille ei enää
suoriteta kunnallisveron ennakon etumaksua.
Kunnallisveron ennakkona kertyneet varat tilitetään kunnille määräajoin. Uudistuksen johdosta on kunnallistalouden neuvottelukunnassa
selvitelty, olisiko ehdotettava muutettavaksi
veroäyrin hinnan määräytymisen perusteita nykyisestään. Tätä kysymystähän s·elviteltiin jo
valmisteltaessa uutta kunnallislakia. Tällöin
päädyttiin siihen, että ainakaan toistaiseksi
muuttamiseen ei ole aihetta. Nyt kun uudesta
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verokanto- ja tilitysjärjestelmästä rupeaa olemaan kokemusta, kysymys on päätetty ottaa
neuvottelukunnassa uudelleen selviteltäväksi.
On kuitenkin katsottu, että ainakin tässä vaiheessa olisi rajoituttava vain sanonnallisesti
tarkistamaan veroäyrin hinnan määräytymistä
koskeva säännös uuteen veronkanto- ja tilitysjärjestelmään sopeutuvaksi.
92 §. Pykälästä ei käy selville, valitaanko
tilintarkastajille puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja toimittaako siinä tapauksessa vaalin
kunnanvaltuusto vai tilintarkastajat itse. Tästä
olisi säädettävä siten, että puheenjohtaja ja va·
rapuheenjohtaja valitaan ja että heid~t määrää
valtuusto.
Pykälän 1 momentissa olisi sana varamies
muutettava sanaksi varatilintarkastaja, jota 3
momentissa käytetään.
Pykälän 2 momentin säännöstä vaalikelpoisuudesta tilintarkastajaksi ehdotetaan täydennettäväksi niin, että vaalikelpoisia eivät ole
myöskään kunnanhallituksen jäsenten sellaiset
lähisukulaiset tai -omaiset, joita tarkoitetaan
valtuutetun esteellisyyttä koskevassa 25 § :n 1
momentissa.
122 §. Pykälän 2 momentin mukaan liittohallituksella on yksi varapuheenjohtaja. Näitä
pitäisi kuitenkin voida valita kaksi niin kuin
kunnanhallituksellekin 54 §:n 2 momentin mukaan. Vaalin tulisi tapahtua samassa vaalitoimituksessa. Näin ollen ehdotetaan, että momentista poistetaan toinen virke, jolloin 134 § :n 1
momentin luetteloon tulee lisätä 54 § :n 3 momentti.
Niin kuin edellä yleisperusteluissa on mainittu, pykälän 4 momenttia olisi ensinnäkin
muutettava niin, että liittohallituksen ja sen
alaisen toimielimen kokoonpanoa sovitettaessa
niille ryhmille, jotka ovat viimeksi toimitetuissa kunnallisvaaleissa saaneet edustajan vähintään yhden jäsenkunnan valtuustoon, tulee
toimielimen jäsenten paikoista sen suuruiset
osuudet, mitkä ne saisivat, jos perusteena
olisivat yhtäältä ryhmien saarnat äänimäärät ja
toisaalta suhteellisessa vaalissa noudatettavat
laskentaperusteet. Tämä tietäisi muutosta siihen, miten voimassa olevaa säännöstä on katsottu pitävän tulkita. Sen mukaan nimittäin
paikat jaetaan ryhmien kesken niiden äänimääräosuuksien mukaisessa suorassa suhteessa.
Liittoutuminen vaalissa ei olisi mahdollista
enempää kuin voimassa olevien säännöstenkään
mukaan.

Lisäksi pykälää olisi täydennettävä niin,
että toimielimen kokoonpanoa sovitettaessa on
kiinnitettävä huomiota myös siihen, että kuntainliiton toimialueen eri osat saavat edustuksen
toimielimeen ja että sen väestön kielisuhteet,
jota kuntainliiton toiminta palvelee, otetaan
huomioon.
Pykälään lisättävän uuden 5 momentin mukaan kuntainliitossa, jonka toimialue on kaksikielinen, kysymyksessä olevien toimielinten kokoonpanon tulisi olla sellainen, että jäsenet
soveltuvat edustamaan kieliryhmää, jota kuntainliiton toiminta palvelee, taikka tasapuolisesti kumpaakin kieliryhmää, milloin toiminta
palvelee niitä molempia.
123 §. Pykälää ehdotetaan täydennettäväksi
niin, ettei liittohallituksen jäsen eikä hänen
lähisukulaisensa tai -omaisensa ole vaalikelpoinen kuntainliiton tilintarkastajaksi.
Pykälään olisi myös tehtävä muutos, joka
mahdollistaisi kuntainliiton viranhaltijan ja
työntekijän valitsemisen liittohallituksen asettaman toimikunnan jäseneksi, jotta vaalikelpoisuus tässä kohden ei olisi rajoitetumpi kuin
vastaavasti kunnissa.
126 §. Pykälän 2 momentissa säädetty kuntainliiton perussäännön vahvistamisen yleisesti
tiedoksi saattaminen olisi järjestettävä yksinkertaisemmaksi. Jäsenkunnissa tästä olisi julkaistava ilmoitus julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 34 §:n 1 momentin mukaisesti. Sanomalehdissä julkaisemista ei voida pitää välttämättömänä.
129 §. Myös tässä pykälässä säädettyä kuntainliiton toimielinten päätösten yleisesti tiedoksi saattamista koskevaa menettelyä ehdotetaan yksinkertaistettavaksi. On katsottava riittävän, että 2 momentissa säädetään julkaistavaksi pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä ilmoitus jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla.
130 §. Tähän pykälään, joka koskee perussäännön muuttamista, olisi selvyyden vuoksi lisättävä viittaus myös 126 §:ään.
134 §. Pykälän 1 momentin luetteloon ehdotetaan lisättäväksi siitä epähuomiossa pois
jäänyt 55 §:n 2 momentti, johon sisältyy säännös sen varalta, että kunnanhallituksen jäsen
valitaan kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi
tai varapuheenjohtajaksi. Edellä 122 § :n kohdalla esitetyn mukaisesti siihen ehdotetaan
lisättäväksi 54 §:n 3 momentti. Viittaus
82 §: ään olisi rajoitettava kohdistumaan pykä-
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län 1 ja 3 momenttiin. Luetteloon olisi myös
lisättävä kuntien sopimuspohjaista yhteistoimintaa koskeva 103 §:n 1 momentti.
Pykälän 2 momentissa ehdotetaan muutettavaksi ensimmäistä virkettä, jonka mukaan liittohallitukselle ei hyväksytä johtosääntöä. Sellaista voidaan nimittäin käytännössä pitää joissakin kuntainliitoissa tarpeellisena ottaen huomioon, ettei perussääntöön, jonka muuttaminen
vaatii lääninhallituksen vahvistuksen, aina
voida helposti sisällyttää kaikkia liittohallituksen toimintaa koskevia määräyksiä.
Toiselta puolen momenttiin ehdotetaan lisättäväksi virke, jonka mukaan liittohallituksen
puheenjohtajaan sovelletaan, mitä on säädetty
kunnanjohtajan oikeudesta käyttää kunnanhallituksen puolesta puhevaltaa.
141 §. Ottaen huomioon, että 63 §:n 3 momentin mukaan kunnanhallituksen puheenjohtajan ja, jos 61 § :n 1 momenttia muutetaan siten
kuin edellä on ehdotettu, myös jäsenen päättämä asia voidaan siirtää kunnanhallituksen käsiteltäväksi, olisi tämän pykälän 2 momentin viimeistä virkettä muutettava niin, että valituskin
tehdään kunnanhallitukselle eikä lääninoikeudelle. Näin tulisi vastaavasti olla myös kuntainliitossa.
144 §. Pykälän 1 momenttia olisi muutettava
samalla tavoin kuin 126 §:n ja 129 §:n 2 momenttia. Lääninoikeuden päätöksestä olisi säädettävä julkaistavaksi ilmoitus kunnan tai asianomaisten kuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.
148 §. Pykälän 2 momentissa tarkoitetut,
pöytäkirjanotteella asianomaiselle tiedoksi annettavat päätökset koskevat monesti lupaa tai
hyväksymistä, joka lain mukaan on haettava jo-
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honkin toimenpiteeseen. Kohtuuden mukaan
tällaisista päätöksistä tulee voida periä kunnalle lunastusta. Momenttia ehdotetaan muutettavaksi tämän mukaisesti.
151 §. Kunnanosahallinnon voimaan saattamista on selvitelty eräissä kunnissa, ja Oulussa
se on kokeilumielessä järjestettykin. Laajempaa
kiinnostusta kunnanosahallintoa kohtaan ei kuitenkaan ole herännyt. Kunnanosahallinnon mahdollisten lakisääteisten tehtävien selvittely on
kesken, ja tarkoituksena on muutoinkin vielä
selvittää kunnanosahallinnon edellytyksiä .ja
mahdollisesti muitakin kysymyksiä, jotka koskevat lähidemokratian edistämistä kunnan hallinnossa. Edellisille valtiopäiville annettu hallituksen esitys laiksi kunnanosavaltuustojen vaaleista ja siihen liittyväksi laiksi kunnallisvaalilain muuttamisesta (1975 II vp. n:o 138) jäi
käsittelemättä ja raukesi. Tässä tilanteessa on
tehtävä mahdolliseksi kunnanosahallinnon saattaminen voimaan kunnissa, joissa se haluttaisiin toteuttaa, siten että kunnanosavaltuuston
tai -valtuustojen jäsenet ja varajäsenet vuoden
1984 lopussa päättyväksi toimikaudeksi vali~
taan kunnanvaltuuston päätöksellä.
Voimaantulo. Kun vuoden 1981 alussa alkaa
uusi kunnallinen vaalikausi, olisi suotavaa, että
laki saataisiin voimaan mahdollisimman pian.
Tätä kiirehtii myös se, että kevätkauden 1981
aikana on valittava kuntainliitoille liittohallitukset ja että tällöin olisi voitava soveltaa
näiden vaalia koskevia uusia säännöksiä 122
§:n 4 ja 5 momentissa.
Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:
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Laki
kunnallislain muuttamisesta.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 10 päivänä joulukuuta 1976 annetun kunnallislain (953/76) 16 §:n 1 momentti,
17 §:n 1 momentti, 19 §, 23 §:n 1 momentti, 25 §:n 2 momentti, 27 §:n 6 momentti,
28 §:n 2 ja 3 momentti, 31 §:n 2 momentti, 45 §, 46 §:n 1 momentti, 51 §:n 2 momentti,
58 §:n 5 momentti, 61 §, 63 §:n 1 momentti, 64 §:n 3 momentti, 70 §:n 1 momentti,
71 §:n 3 momentti, 77 §:n 2 momentti, 85 §:n 1 momentti, 92 §:n 1 ja 2 momentti,
122 §:n 2 ja 4 momentti, 123 §, 126 §:n 2 momentti, 129 §:n 2 momentti, 130 ja 134 §,
141 §:n 2 momentti, 144 §, 148 §:n 2 momentti ja 151 § sekä
lisätään lain 64 §:ään uusi 4 momentti, 122 §:ään uusi 5 momentti ja 144 §:ään uusi 2
momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:
16 §.
Aänioikeus.

Äänioikeus kunnassa toimitettavissa kunnallisvaaleissa on Suomen kansalaisella, joka vaalivuoden alussa oli 18 vuotta täyttänyt ja siinä
kunnassa henkikirjoitettu tai ollut henkikirjoitettava.
17 §.
Vaalikelpoisuus.
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimiin on,
mikäli jäljempänä ei ole toisin säädetty, jokainen henkilö:
1) jolla on kunnassa kotipaikka,
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus
kunnallisvaaleissa sinä vuotena, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen
toimitetaan ja
3) joka ei ole holhouksen alainen.
19 §.
Toimen hoitaminen valituksen käsittelyn aikana.
Jos tehdään valitus vaalista luottamustoimeen tai siitä, ettei kieltäytymistä toimesta ole
hyväksytty, toimeen valitun on hoidettava tointaan, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu ja,
mikäli tulee toimitettavaksi uusi vaali, toimeen
on valittu toinen. Laki on sama, milloin kunnanhallitus on 59 § :n 1 momentin nojalla jättänyt kunnanvaltuuston vaalia koskevan päätöksen täytäntöön panematta ja saattanut asian
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

23 §.
Uuden luottamushenkilön valitseminen kesken
toimikauden.
Jos kunnan muu luottamushenkilö kuin kunnanvaltuuston taikka kunnanosavaltuuston jäsen
tai varajäsen on kuollut tai hänelle on myönnetty vapautus toimestaan taikka hänen on todettu menettäneen vaalikelpoisuuden siihen tai
hänet on erotettu toimesta tai tuomittu siitä
viraltapantavaksi, hänen sijaansa on jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittava toinen.

25 §.

Esteellisyys .ja este.

Puheenjohtajan ja muun jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava
varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteeilinen
käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen
sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja
voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Valtuutetuista on säädetty 46 §:ssä.

27 §.
Päätöksentekojärjestys.
Milloin päätös ohje- tai johtosäännön mukaan tehdään kunnan viranhaltijan esittelystä,
esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esitte-
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lystään on päätetty, jollei hän ole ilmoittanut
pöytäkirjaan merkittäväksi eriävää mielipidettään.
28 §.
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tiedon esteestä puheenjohtajan tulee kutsua estyneen valtuutetun sijaan 39 §:n 2 momentissa
mainittu varajäsen. Tämä hoitaa valtuutetun
tointa sen ajan, jonka este kestää.

Vaalit.
Luottamushenkilöiden vaali, jossa on valittava kaksi tai useampia ja mahdollisesti näiden
varajäsenet, on kuitenkin toimitettava suhteellista vaalitapaa noudattaen, jos tätä vaatii niin
monta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat yhdessä saada valituksi vähintään yhden ehdokkaansa.
Toimielimen varajäsenet valitaan samassa
vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet
ovat henkilökohtaisia, ehdokkaina tulee olla
sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen.
Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen
jälkeen seuraaviksi eniten ääniä tai korkeimmat
vertausluvut saaneet ehdokkaat.

31 §.
Pöytäkirja.
Sillä, joka on ollut kokouksessa asiaa päättämässä tai esitellyt asian, on oikeus ilmoittaa
päätöksestä eriävä mielipiteensä. Ilmoitus on
tehtävä heti, kun päätös on tehty. Jos hän
tahtoo saada eriävän mielipiteensä perustelut
pöytäkirjaan liitetyiksi, hänen on annettava ne
kirjallisina pöytäkirjanpitäjälle viimeistään pöytäkirjaa tarkastettaessa.
45 §.
Kutsumisaika.

Kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta
on annettava yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kunnanvaltuuston työjärjestyksessä aika voidaan määrätä pitemmäksikin.
46 §.
Valtuutetun este ja esteellisyys.

Milloin valtuutettu esteen vuoksi ei voi hoitaa tointaan, hänen on viipymättä ilmoitettava
tästä kunnanvaltuuston puheenjohtajalle. Saatuaan valtuutetulta tai muutoin luotettavasti

51 §.
Valiokunnat.
Valiokunnan kokouksesta on ilmoitettava
valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, joilla on oikeus olla siinä saapuvilla ja ottaa osaa keskusteluun.

58 §.
Tehtävät.
Kunnanjohtajalla ja apulaiskunnanjohtajalla
on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen
puolesta.
61 §.
Toimivallan siirtäminen.
Kunnanhallituksen jaostolle, puheenjohtajalle
ja muulle jäsenelle sekä kunnanjohtajalle, apulaiskunnanjohtajalle ja muulle kunnanhallituksen
alaiselle viranhaltijalle voidaan kunnanhallituksen johtosäännössä ja 11 §:n 1 momentissa mainitussa muussa säännössä tai taksassa antaa valta
ratkaista kunnanhallitukselle kuuluvia vähemmän tärkeitä säännössä tai taksassa mainittavia
asioita, ei kuitenkaan asioita, jotka koskevat
esityksen tekemistä kunnanvaltuustolle tai sen
päätöksen täytäntöön panemista.
Päätöksistä, jotka luottamushenkilö tai viranhaltija 1 momentin nojalla tekee, on pidettävä pöytäkirjaa. Päätöksiin ja pöytäkirjaan
sovelletaan, mitä 27 § :n 6 momentissa ja
32 §:ssä on säädetty.

63 §.
Asian siirtäminen kunnanhallituksen
käsiteltäväksi.
Kunnanhallitus tai sen puheenjohtaja taikka
kunnanjohtaja tai apulaiskunnanjohtaja voi siirtää lautakunnan tai johtokunnan päättämän
asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus voi tällöin kumota lautakunnan tai johtokunnan päätöksen tai muuttaa sitä taikka
palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.
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64 §.
Kokoontuminen.
Kunnanhallituksen kokouksesta on ilmoitettava samalla tavoin myös kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kunnanjohtajalle ja apulaiskunnanjohtajalle. Edellisillä on oikeus ja jälkimmäisillä velvollisuus
olla kokouksessa saapuvilla. He saavat siinä ottaa osaa keskusteluun.
Mitä 49 §:n 2 momentissa on säädetty kunnanvaltuuston puheenjohtajasta, sovelletaan vastaavasti kunnanhallituksen puheenjohtajaan.
70 §.
Kunnanhallituksen edustus.
Kunnanhallituksella on lautakunnassa edustajansa, jollei kunnanhallituksen johtosäännössä
jonkin lautakunnan osalta toisin määrätä.
Edustajana on, sen mukaan kuin kunnanhallitus määrää, kunnanhallituksen puheenjohtaja
tai muu jäsen taikka kunnanjohtaja tai apulaiskunnanjohtaja.
Varaedustajaksi
voidaan
määrätä kunnanhallituksen jäsen tai varajäsen
taikka kunnanjohtaja tai apulaiskunnanjohtaja.
Edustajalla on lautakunnan kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta.

71 §.

]aostot ja toimivallan siirtäminen.
Päätöksistä, jotka luottamushenkilö tai viranhaltija 2 momentin nojalla tekee, on pidettävä pöytäkirjaa. Päätöksiin ja pöytäkirjaan
sovelletaan, mitä 27 § :n 6 momentissa ja 32
§ :ssä on säädetty.
77 §.
Virheellinen menettely ja virantoimituksesta
pidättäminen.
Jos viranhaltijan voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen virkarikokseen tai
tekoon, jota on pidettävä viranhaltijalle sopimattomana, kunnanhallitus voi, jollei rikos tai
teko ole vähäinen, viranhaltijaa kuultuaan pidättää hänet virantoimituksesta tutkimuksen,

kurinpitomenettelyn tai oikeudenkäynnin ajaksi
taikka kieltää häntä sinä aikana hoitamasta
tehtäviään tai joitakin niistä. Milloin kysymyksessä on varojen hukkaaminen tai epärehellisyys
taikka muutoin tahallinen törkeä virkavelvollisuuksien vastainen menettely, asia on viipymättä saatettava tuomioistuimen käsiteltäväksi.

85 §.
V eroäyrin hinta.
Veroäyrin hinta lasketaan siten, että varainhoitovuoden kunnallisveron siihen osaan, jota
kunta ei saa varainhoitovuotena kertyväksi arvioitavana ennakonpidätyksenä ja ennakonkantona, lisätään edellisen varainhoitovuoden kunnallisveron se osa, jota ei ole otettu huomioon
sanotun vuoden veroäyrin hintaa laskettaessa,
ja summa jaetaan verolautakunnalta saadun 84
§ :ssä mainitun ilmoituksen mukaisella varainhoitovuotena määrättyjen tai määrättäväksi arvioitujen veroäyrien luvulla.

92 §.
Tilintarkastajat.
Kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan varten kunnan hallinnon ja taloudenhoidon tarkaskastamista varten vähintään neljä tilintarkastajaa ja kullekin henkilökohtaisen varatilintarkastajan. Valtuusto määrää yhden tilintarkastajista
näiden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Tilintarkastajaksi voidaan valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole kunnan jäsen, jos hän siihen suostuu. Vaalikelpoisia eivät ole kunnanhallituksen jäsen eikä hänen sellainen sukulaisensa tai omaisensa, josta on mainittu 25 §:n
1 momentissa, eikä myöskään 55 §:n 1 momentissa tarkoitettu kunnan viranhaltija tai työntekijä.

122 §.
Kuntainliiton toimielimet.
Kuntainliiton hallintoa hoitaa liittohallitus,
johon liittovaltuusto valitsee toimikaudekseen
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jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen.
Liittohallituksen ja sen alaisten toimielinten
kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina oleville
ryhmille tulee sen suuruiset osuudet jäsenten
paikoista, mihin ryhmien viimeksi toimitetuissa
kunnallisvaaleissa saamien äänimäärien suhde
johtaisi suhteellisessa vaalissa noudatettavan
laskennan mukaan. Lisäksi on kiinnitettävä
huomiota siihen, että jäsenet edustavat kuntainliiton toimialueen eri osia.
Kuntainliitossa, jonka toimialue on kaksikielinen, 4 momentissa mainittujen toimielinten
kokoonpano on aina sovitettava niin, että jäsenten voidaan katsoa edustavan kieliryhmää,
jota kuntainliiton toiminta palvelee, taikka
siinä tapauksessa, että toiminta palvelee kahta
kieliryhmää, näitä molempia.

123 §.
Vaalikelpoisuus toimielimiin.
Vaalikelpoisia kuntainliiton toimielimiin ovat
henkilöt, jotka ovat vaalikelpoisia kuntainliiton
jäsenkunnan luottamustoimiin 17 §: n mukaan,
eivät kuitenkaan 40 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitut henkilöt eivätkä, lukuun ottamatta
toimikuntaa, saman kuntainliiton viranhaltijat
tai pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa
olevat työntekijät.
Liittohallituksen jäsenet taikka heidän sellaiset sukulaisensa tai omaisensa, joista on mainittu 25 §:n 1 momentissa, eivät ole vaalikelpoisia kuntainliiton tilintarkastajiksi.

126 §.
Perussäännön alistaminen vahvistettavaksi.
Perussäännön vahvistamisesta on julkaistava
kuntainliiton jäsenkunnissa ilmoitus julkisten
kuulutusten ilmoitustaululla.

129 §.
Päätösten saattaminen yleisesti tiedolesi.
Ennen kuin pöytäkirja 1 momentin mukaisesti asetetaan nähtäväksi, siitä on lähetettävä
jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös, johon on merkitty, milloin pöytäkirja pidetään nähtävänä. Tästä on ilmoitettava kun2 168001429X
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nassa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 11moittamisesta on toimitettava liittohallitukselle
todistus.

130 §.
Perussäännön muuttaminen.
Perussäännön muuttamisesta päättää liittovaltuusto. Tällöin on sovellettava, mitä 126
§:ssä on säädetty, ja otettava huomioon 131
§:n säännökset.
134 §.

Kuntaa koskevien säännösten soveltaminen
kuntainliitossa.
Kuntainiihosta on soveltuvin osin vastaavasti
voimassa, mitä kunnasta on säädetty 6 §:ssä,
7 §:n 1 ja 2 momentissa, 8, 9, 11-13 §:ssä,
18-25 §:ssä, 26 §:n 2 momentissa, 2731 §:ssä, 33, 35, 37, 42--:-44 ja 46-53
§:ssä, 54 §:n 3 momentissa, 55 §:n 2 momentissa, 58-68 §:ssä, 69 §:n 1 momentissa,
70-80 §:ssä, 82 §:n 1 ja 3 momentissa, 83
§:ssä, 86-91 §:ssä, 92 §:n 1 ja 3 momentissa,
93-97 §:ssä ja 103 §:n 1 momentissa. Lisäksi
sovelletaan vastaavasti, mitä 112 §:ssä on säädetty kuntien edustajainkokouksesta.
Mitä 9 §:ssä on säädetty kunnanhallituksen
johtosäännöstä, saadaan jättää soveltamatta.
Sovellettaessa 50 §:n säännöstä lasketaan
päätöksen tekoon vaadittava määräenemmistö
liittovaltuuston saapuvilla olevien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Mitä 58 § :n 5 momentissa on säädetty kunnanjohtajasta, sovelletaan liittohallituksen puheenjohtajaan. Säännöstä 80 § :n 2 momentissa ylijäämän tai alijäämän
ottamisesta talousarvioon ei sovelleta. Määräajoista, joita tarkoitetaan 67 §:ssä, 82 §:n 1 ja
2 momentissa, 90 § :n 3 momentissa ja 95 § :n
2 momentissa, on määrättävä perussäännössä.

141 §.
Valitusviranomainen.
Valitus lautakunnan ja johtokunnan päätöksestä tehdään kunnanhallitukselle tai kuntainliitossa liittohallitukselle. Sama koskee valitusta
kunnanhallituksen tai liittohallituksen sekä lautakunnan ja johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenen samoin kuin kunnan tai kuntainliiton viranhaltijan päätöksestä, joka on tehty hänelle
uskotun ratkaisuvallan nojalla. Päätöksestä
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asiassa, jota ei saa siirtää kunnanhallituksen tai
liittohallituksen käsiteltäväksi, valitetaan kuitenkin lääninoikeudelle.
144 §.
Päätöksen tiedoksi saattaminen ja jatkovalitus.
Lääninoikeuden päätöksestä on kunnanhallituksen, kuntien edustajainkokouksen puheenjohtajan tai 116 §:n 2 momentissa tarkoitetun
toimikunnan taikka liittohallituksen toimesta
viipymättä julkaistava ilmoitus kunnan tai
asianomaisten kuntien julkisten kuulutusten
ilmoitus taululla.
Päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta
hallinto-oikeudelta, jollei muutoksenhakua ole
kielletty. Milloin valitus tehdään 139 §:n 2
momentissa mainitulla perusteella, valitusaika
luetaan siitä päivästä, jona ilmoitus päätöksestä
on kunnassa julkipantu. Jos päätös on annettu
asianomaiselle tiedoksi, valitusaika kuitenkin
luetaan tiedoksi saamisesta.
Valituskirjan saa toimittaa lääninoikeudelle
sen toimesta korkeimmalle hallinto-oikeudelle
lähetettäväksi.
Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty, so-

velletaan vastaavasti myös alistusviranomaisen
päätökseen.
148 §.
Jäljennös tai ote asiakirjasta sekä lunastus.
Kunnanvaltuusto päättää perusteista, joiden
mukaan asiakirjoista on suoritettava kunnalle
lunastusta. Lunastusta ei saa määrätä perittäväksi silloin, kun päätös pöytäkirjanotteella annetaan tiedoksi asianomaiselle, ellei päätös
koske lupaa tai muuta hyväksymistä, joka lain
mukaan on haettava johonkin toimenpiteeseen
tai sen suorittamatta jättämiseen. Mitä tässä on
sanottu, sovelletaan vastaavasti kuntainliitossa.

151 §.
Kunnanosavaltuuston valitseminen.
Siitä poiketen, mitä 99 §:n 2 momentissa
on säädetty, valitaan kunnanosahallintoa varten
vuosien 1980 ja 1984 loppuun kestäviksi toimikausiksi kunnanosavaltuusto kunnanvaltuuston
toimitettavalla vaalilla.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 19

päivänä

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1980.

Tasavallan Presidentti

URHO KEKKONEN

Ministeri

J.

Koikkalainen

11

N:o 12

Liite

Laki
kunnallislain muuttamisesta.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 10 päivänä joulukuuta 1976 annetun kunnallislain (953/76) 16 §:n 1 momentti,
17 §:n 1 momentti, 19 §, 23 §:n 1 momentti, 25 §:n 2 momentti, 27 §:n 6 momentti,
28 §:n 2 ja 3 momentti, 31 §:n 2 momentti, 45 §, 46 §:n 1 momentti, 51 §:n 2 momentti,
58 §:n 5 momentti, 61 §, 63 §:n 1 momentti, 64 §:n 3 momentti, 70 §:n 1 momentti,
71 §:n 3 momentti, 77 §:n 2 momentti, 85 §:n 1 momentti, 92 §:n 1 ja 2 momentti,
122 §:n 2 ja 4 momentti, 123 §, 126 §:n 2 momentti, 130 ja 1.34 §, 141 §:n 2 momentti,
144 §, 148 §:n 2 momentti ja 151 § sekä
lisätään lain 64 §:ään uusi 4 momentti, 122 §:ään uusi 5 momentti ja 144 §:ään uusi 2
momentti, jolloin nykyinen 2 ja .3 momentti siirtyvät .3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:
Voimassa oleva laki.

Ehdotus.
16 §.

Äänioikeus.

16 §.
Äänioikeus.

Äänioikeus kunnallisvaaleissa on Suomen
kansalaisella, joka vaalivuoden alussa oli 18
vuotta täyttänyt ja kunnassa henkikirjoitettu
tai ollut henkikirjoitettava.

Äänioikeus kunnassa toimitettavissa kunnallisvaaleissa on Suomen kansalaisella, joka vaalivuoden alussa oli 18 vuotta täyttänyt ja siinä
kunnassa henkikirjoitettu tai ollut henkikirjoitettava.

17 §.

17 §.

Vaalikelpoisuus.

Vaalikelpoisuus.

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimiin on,
mikäli jäljempänä ei ole toisin säädetty, jokainen henkilö:
1) jolla on kunnassa kotipaikka;
2) jolla on äänioikeus kunnallisvaaleissa sinä
vuotena, jona valtuutetut valitaan tai vaali
muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja

Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimiin on,
mikäli jäljempänä ei ole toisin säädetty, jokainen henkilö:
1) jolla on kunnassa kotipaikka,
2) jolla on ;ossakin kunnassa äänioikeus
kunnallisvaaleissa sinä vuotena, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen
toimitetaan ja
.3) joka ei ole holhouksen alainen.

.3) joka ei ole holhouksen alainen.
19 §.
Toimen hoitaminen valituksen käsittelyn aikana.

19 §.
Toimen hoitaminen valituksen käsittelyn aikana.

Jos tehdään valitus vaalista luottamustoimeen tai siitä, ettei kieltäytymistä toimesta ole
hyväksytty, toimeen valitun on hoidettava tointaan, kunnes valitus on lopullisesti ratkaistu

Jos tehdään valitus vaalista luottamustoimeen tai siitä, ettei kieltäytymistä toimesta ole
hyväksytty, toimeen valitun on hoidettava tointaan, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu ja,
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Voimassa oleva laki.

Ehdotus.

ja, mikäli määrätään toimitettavaksi uusi vaali,
toimeen on valittu toinen.

mikäli tulee toimitettavaksi uusi vaali, toimeen
on valittu toinen. Laki on sama, milloin kunnanhallitus on 59 §:n 1 momentin nojalla jättänyt kunnanvaltuuston vaalia koskevan päätöksen täytäntöön panematta ja saattanut asian
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

23 §.
Uuden luottamushenkilön valitseminen kesken
toimikauden.

23 §.
Uuden luottamushenkilön valitseminen kesken
toimikauden.

Jos kunnan muu luottamushenkilö kuin valtuutettu on kuollut tai hänelle on myönnetty
vapautus toimestaan taikka hänen on todettu
menettäneen vaalikelpoisuuden siihen tai hänet
on erotettu toimesta tai tuomittu siitä viraltapantavaksi, hänen sijaansa on jäljellä olevaksi
toimikaudeksi valittava toinen.

Jos kunnan muu luottamushenkilö kuin kunnanvaltuuston taikka kunnanosavaltuuston jäsen
tai varajäsen on kuollut tai hänelle on myönnetty vapautus toimestaan taikka hänen on todettu menettäneen vaalikelpoisuuden siihen tai
hänet on erotettu toimesta tai tuomittu siitä
viraltapantavaksi, hänen sijaansa on jäljellä olevaksi toimikaudeksi valittava toinen.

25 §.

25 §.

Esteellisyys ja este.

Esteellisyys ja este.

Puheenjohtajan ja muun jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava
varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteeilinen
käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa, hän
voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa
käsittelemään. Myös puheenjohtaja voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Valtuutetuista on säädettv 46 §:ssä.

Puheenjohtajan ja muun jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava
varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteeilinen
käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen
sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja
voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Valtuutetuista on säädetty 46 §: ssä.

27 §.
Päätöksentekojärjestys.

27 §.

Päätöksentekojärjestys.

Niissä asioissa, joissa päätös ohje- tai johtosäännön mukaan tehdään kunnan toimielimeen
kuulu.mattoman viranhaltijan esittelystä, esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole ilmoittanut
pöytäkirjaan merkittäväksi eriävää mielipidettään.
28 §.

Milloin päätös ohje- tai johtosäännön mukaan tehdään kunnan viranhaltijan esittelystä,
esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty, jollei hän ole ilmoittanut pöytäkirjaan merkittäväksi eriävää mielipidettään.

Vaalit.

Vaalit.

Luottamushenkilöiden vaali, jossa valittavia

28 §.

Luottamushenkilöiden vaali, jossa on valitta-
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Voimassa oleva laki.

Ehdotus.

on kaksi tai useampia, on kuitenkin toumtettava suhteellista vaalitapaa noudattaen, jos tätä
vaatii niin monta vaaliin osallistuvaa, että he
suhteellisessa vaalissa voisivat yhdessä saada
valituksi vähintään yhden ehdokkaansa.

va kaksi tai useampia ja mahdollisesti näiden
varajäsenet, on kuitenkin toimitettava suhteellista vaalitapaa noudattaen, jos tätä vaatii niin
monta vaaliin osallistuvaa, että he suhteellisessa vaalissa voisivat yhdessä saada valituksi vähintään yhden ehdokkaansa.
Toimielimen varajäsenet valitaan samassa
vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet
ovat henkilökohtaisia, ehdokkaina tulee olla
sekä varsinainen jäsen että tämän varajäsen.
Jos varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia,
valituiksi tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen seuraaviksi eniten ääniä tai korkeimmat vertausluvut saaneet ehdokkaat.

Milloin toimielimen jäsenille, jotka valitaan
suhteellisessa vaalissa, on valittava varajäsenet,
nämä valitaan samassa vaalissa. Jos varajäsenet
ovat henkilökohtaisia, ehdokaslistassa tulee olla
sekä varsinaisen että varajäsenen nimi. Jos
varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia, valituiksi
tulevat varsinaisiksi jäseniksi valittujen jälkeen
seuraaviksi korkeimmat vertausluvut saaneet
ehdokkaat.
.31 §.
Pöytäkirja.

.31 § .
Pöytäkirja.

Sillä, joka on ollut kokouksessa asiaa päättämässä tai esittelemässä, on oikeus heti ilmoittaa päätöstä koskeva eriävä mielipiteensä. Jos
hän tahtoo saada sen perusteltuna pöytäkirjaan
liitetyksi, hänen on annettava se kirjallisena
pöytäkirjanpitäjälle viimeistään pöytäkirjaa tarkastettaessa.

Sillä, joka on ollut kokouksessa asiaa päättämässä tai esitellyt asian, on oikeus ilmoittaa
päätöksestä eriävä mielipiteensä. Ilmoitus on
tehtävä heti, kun päätös on tehty. Jos hän
tahtoo saada eriävän mielipiteensä perustelut
pöytäkirjaan liitetyiksi, hänen on annettava ne
kirjallisina pöytäkirjanpitäjälle viimeistään pöytäkirjaa tarkastettaessa.

45 §.
Kutsumisaika.

45 §.
Kutsumisaika.

Kokouskutsu on lähetettävä ja annettava yleisesti tiedoksi vähintään neljä päivää ennen
kokousta. Kunnanvaltuuston työjärjestyksessä
kutsumisaika voidaan määrätä pitemmäksikin.

Kokouskutsu on lähetettävä ja kokouksesta
on annettava yleisesti tieto vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kunnanvaltuuston työjärjestyksessä aika voidaan määrätä pitemmäksikin.
46 §.
Valtuutetun este ja esteellisyys.

46 §.
Valtuutetun este ja esteettisyys.

Milloin valtuutettu esteen vuoksi ei voi hoitaa tointaan, hänen on viipymättä ilmoitettava
tästä kunnanvaltuuston puheenjohtajalle. Puheenjohtajan tulee kutsua estyneen valtuutetun
sijaan .39 §:n 2 momentissa mainittu varajäsen.
Tämä hoitaa valtuutetun tointa sen ajan, jonka
este kestää.

Milloin valtuutettu esteen vuoksi ei voi hoitaa tointaan, hänen on viipymättä ilmoitettava
tästä kunnanvaltuuston puheenjohtajalle. Saatuaan valtuutetulta tai muutoin luotettavasti
tiedon esteestä puheenjohtajan tulee kutsua estyneen valtuutetun sijaan .39 §:n 2 momentissa
mainittu varajäsen. Tämä hoitaa valtuutetun
tointa sen ajan, jonka este kestää.
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51 s.
Valiokunnat.

51 §.
Valiokunnat.

Valmistelua varten asetetun valiokunnan kokouksesta on ilmoitettava valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, joilla on oikeus olla siinä saapuvilla ja ottaa osaa keskusteluun.

Valiokunnan kokouksesta on ilmoitettava
valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille, joilla on oikeus olla siinä saapuvilla ja
ottaa osaa keskusteluun.

58 §.
Tehtävät.

58 §.
Tehtävät.

Kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta.

Kunnanjohtajalla ja apulaiskunnanjohtajalla
on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen
puolesta.

61 §.

61 §.

Toimivallan siirtäminen.

Toimivallan siirtäminen.

Kunnanhallituksen jaostolle ja puheenjohtajalle sekä kunnanjohtajalle, apulaiskunnanjohtajalle ja muulle kunnanhallituksen alaiselle
viranhaltijalle voidaan kunnanhallituksen johtosäännössä ja 11 §:n 1 momentissa mainitussa
muussa säännössä tai taksassa antaa valta ratkaista kunnanhallitukselle kuuluvia vähemmän
tärkeitä säännössä mainittavia asioita, ei kuitenkaan asioita, jotka koskevat esityksen tekemistä kunnanvaltuustolle tai sen päätöksen täytäntöön panemista.

Kunnanhallituksen jaostolle, puheenjohtajalle
ja muulle jäsenelle sekä kunnanjohtajalle, apulaiskunnanjohtajalle ja muulle kunnanhallituksen
alaiselle viranhaltijalle voidaan kunnanhallituksen johtosäännössä ja 11 § :n 1 momentissa mainitussa muussa säännössä tai taksassa antaa valta
ratkaista kunnanhallitukselle kuuluvia vähemmän tärkeitä säännössä tai taksassa mainittavia
asioita, ei kuitenkaan asioita, jotka koskevat
esityksen tekemistä kunnanvaltuustolle tai sen
päätöksen täytäntöön panemista.

Päätöksistä, jotka luottamushenkilö tai viranhaltija 1 momentin nojalla tekee, on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan nähtävänä pitämiseen sovelletaan, mitä 32 §:ssä on säädetty.

Päätöksistä, jotka luottamushenkilö tai viranhaltija 1 momentin nojalla tekee, on pidettävä pöytäkirjaa. Päätöksiin ja pöytäkirjaan
sovelletaan, mitä 27 §:n 6 momentissa ja
32 §:ssä on säädetty.

63 §.
Asian siirtäminen kunnanhallituksen
käsiteltäväksi.

63 §.
Asian siirtäminen kunnanhallituksen
käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus tai sen puheenjohtaja voi
siirtää lautakunnan tai johtokunnan päättämän
asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus voi tällöin kumota lautakunnan tai
johtokunnan päätöksen tai muuttaa sitä taikka
palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus tai sen puheenjohtaja taikka
kunnanjohtaja tai apulaiskunnanjohtaja voi siirtää lautakunnan tai johtokunnan päättämän
asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus voi tällöin kumota lautakunnan tai johtokunnan päätöksen tai muuttaa sitä taikka
palauttaa asian uudelleen· käsiteltäväksi.
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64 §.

64 §.

Kokoontuminen.

Kokoontuminen.

Kunnanhallituksen kokouksesta on ilmoitettava samalla tavoin myös kunnanvaltuuston
puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä
kunnanjohtajalle ja apulaiskunnanjohtajalle, joilla on oikeus olla siinä saapuvilla ja ottaa osaa
keskusteluun.

Kunnanhallituksen kokouksesta on ilmoitettava samalla tavoin myös kunnanvaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kunnanjohtajalle ja apulaiskunnanjohtajalle. Edellisillä on oikeus ja jälkimmäisillä velvollisuus
olla kokouksessa saapuvilla. He saavat siinä ottaa osaa keskusteluun.
Mitä 49 §:n 2 momentissa on säädetty kunnanvaltuuston puheenjohtajasta, sovelletaan vastaavasti kunnanhallituksen puheenjohtajaan.

70 §.
Kunnanhallituksen edustus.

70 §.
Kunnanhallituksen edustus.

Kunnanhallituksen edustajana lautakunnassa
on, sen mukaan kuin kunnanhallitus määrää,
kunnanhallituksen puheenjohtaja tai muu jäsen
taikka kunnanjohtaja tai apulaiskunnanjohtaja.
Kunnanhallituksen edustajalla on lautakunnan
kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta.

Kunnanhallituksella on lautakunnassa edustajansa, jollei kunnanhallituksen johtosäännössä jonkin lautakunnan osalta toisin määrätä. Edustajana on, sen mukaan kuin kunnanhallitus määrää, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai muu jäsen taikka kunnanjohtaja
tai apulaiskunnanjohtaja. Varaedustajaksi voidaan määrätä kunnanhallituksen jäsen tai varajäsen taikka kunnanjohtaja tai apulaiskunnanjohtaja. Edustajalla on lautakunnan kokouksessa puhevalta, mutta ei äänioikeutta.

71 §.
Jaosto! ja toimivallan siirtäminen.

71 §.
Jaosto! ja toimivallan siirtäminen.

Päätöksistä, jotka luottamushenkilö tai viranhaltija 2 momentin nojalla tekee, on pidettävä
pöytäkirjaa. Pöytäkirjan nähtävänä pitämiseen
sovelletaan, mitä 32 §:ssä on säädetty.

Päätöksistä, jotka luottamushenkilö tai viranhaltija 2 momentin nojalla tekee, on pidettävä pöytäkirjaa. Päätöksiin ja pöytäkirjaan
sovelletaan, mitä 27 §:n 6 momentissa ja 32
§:ssä on säädetty.

77 §.

77 §.

Virheellinen menettely ja virantoimituksesta
pidättäminen.

Virheellinen menettely ja virantoimituksesta
pidättäminen.

Jos viranhaltijan voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen virkarikokseen tai
tekoon, jota on pidettävä viranhaltijalle sopimattomana, kunnanhallitus voi, jollei rikos tai
teko ole vähäinen, viranhaltijaa kuultuaan pi-

Jos viranhaltijan voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen virkarikokseen tai
tekoon, jota on pidettävä viranhaltijalle sopimattomana, kunnanhallitus voi, jollei rikos tai
teko ole vähäinen, viranhaltijaa kuultuaan pi-
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dättää hänet virantoimituksesta tutkimuksen,
kurinpitomenettelyn tai oikeudenkäynnin ajaksi
taikka kieltää häntä sinä aikana hoitamasta
tehtäviään tai joitakin niistä.

dättää hänet virantoimituksesta tutkimuksen,
kurinpitomenettelyn tai oikeudenkäynnin ajaksi
taikka kieltää häntä sinä aikana hoitamasta
tehtäviään tai joitakin niistä. Milloin kysymyksessä on varojen hukkaaminen tai epärehellisyys taikka muutoin tahallinen törkeä virkavelvollisuuden vastainen menettely, asia on
viipymättä saatettava tuomioistuimen käsiteltäväksi.

85 §.
V eroäyrin hinta.

85 §.
V eroäyrin hinta.

Veroäyrin ·hinta lasketaan siten, että varainhoitovuoden kunnallisveron siihen osaan, jota
kunta ei saa kunnallisveron ennakon etumaksuna, lisätään edellisen varainhoitovuoden kunnallisveron se osa, jota ei ole otettu huomioon
sanotun vuoden veroäyrin hintaa laskettaessa,
ja summa jaetaan verolautakunnalta saadun
84 §:ssä mainitun ilmoituksen mukaisella varainhoitovuotena määrättyjen tai määrättäväksi arvioitujen veroäyrien luvulla.

Veroäyrin hinta lasketaan siten, että varainhoitovuoden kunnallisveron siihen osaan, jota
kunta ei saa varainhoitovuotena kertyväksi arvioitavana ennakonpidätyksenä ja ennakonkantona, lisätään edellisen varainhoitovuoden kunnallisveron se osa, jota ei ole otettu huomioon
sanotun vuoden veroäyrin hintaa laskettaessa,
ja summa jaetaan verolautakunnalta saadun
84 §:ssä mainitun ilmoituksen mukaisella varainhoitovuotena määrättyjen tai määrättäväksi
arvioitujen veroäyrien luvulla.

92 §.
Tilintarkastajat.

92 §.
Tilintarkastajat.

Kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan varten kunnan hallinnon ja taloudenhoidon tarkaskastamista varten vähintään neljä tilintarkastajaa ja kullekin heistä henkilökohtaisen varamiehen. Toimeen voidaan valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole kunnan jäsen, jos hän
siihen suostuu.
Vaalikelpoisia tilintarkastajiksi eivät ole kunnanhallituksen jäsen eikä 55 §:n 1 momentissa
mainittu kunnan viranhaltija tai työntekijä.

Kunnanvaltuusto valitsee toimikauttaan varten kunnan hallinnon ja taloudenhoidon tarkaskastamista varten vähintään neljä tilintarkastajaa ja kullekin henkilökohtaisen varatilintarkastajan. Valtuusto määrää yhden tilintarkastajista näiden puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Tilintarkastajaksi voidaan valita sellainenkin
henkilö, joka ei ole kunnan jäsen, jos hän siihen suostuu. Vaalikelpoisia eivät ole kunnanhallituksen jäsen eikä hänen sellainen sukulaisensa tai omaisensa, josta on mainittu 25 §:n
1 momentissa, eikä mvöskään 55 §:n 1 momentissa tarkoitettu kunnan viranhaltija tai työntekijä.

122 §.
Kuntainliiton toimielimet.

122 §.
Kuntainliiton toimielimet.

Kuntainliiton hallintoa hoitaa liittohallitus,

Kuntainliiton hallintoa hoitaa liittohallitus,
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johon liittovaltuusto valitsee toimikaudekseen
jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen. Liittovaltuusto määrää yhden jäsenistä
puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

johon liittovaltuusto valitsee toimikaudekseen
jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtaisen varajäsenen.

Liittohallituksen ja sen alaisten toimielinten
kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että
se vastaa jäsenkuntien valtuutoissa edustettuina
olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa
ääniosuutta kuntainliiton alueella.

Liittohallituksen ja sen alaisten toimielinten
kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että
jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina oleville
ryhmille tulee sen suuruiset osuudet jäsenten
paikoista, mihin ryhmien viimeksi toimitetuissa
kunnallisvaaleissa saamien äänimäärien suhde
johtaisi suhteellisessa vaalissa noudatettavan
laskennan mukaan. Lisäksi on kiinnitettävä
huomiota siihen, että jäsenet edustavat kuntainliiton toimialueen eri osia.
Kuntainliitossa, jonka toimialue on kaksikielinen, 4 momentissa mainittujen toimielinten
kokoonpano on aina sovitettava niin, että jäsenten voidaan katsoa edustavan kieliryhmää,
jota kuntainliiton toiminta palvelee, taikka
siinä tapauksessa, että toiminta palvelee kahta
kieliryhmää, näitä molempia.

123 §.
Vaalikelpoisuus toimielimiin.

123 §.
Vaalikelpoisuus toimielimiin.

Vaalikelpoisia kuntainliiton toimielimiin ovat
henkilöt, jotka ovat vaalikelpoisia kuntainliiton
jäsenkunnan luottamustoimiin 17 § :n mukaan,
eivät kuitenkaan 40 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitut henkilöt eivätkä saman kuntainliiton viranhaltijat tai pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevat työntekijät.

Vaalikelpoisia kuntainliiton toimielimiin ovat
henkilöt, jotka ovat vaalikelpoisia kuntainliiton
jäsenkunnan luottamustoimiin 17 §: n mukaan,
eivät kuitenkaan 40 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitut henkilöt eivätkä, lukuun ottamatta
toimikuntaa, saman kuntainliiton viranhaltijat
tai pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa
olevat työntekijät.
Liittohallituksen jäsenet taikka heidän sellaiset sukulaisensa tai omaisensa, joista on mainittu 25 §:n 1 momentissa, eivät ole vaalikelpoisia kuntainliiton tilintarkastajiksi.

126 §.
Perussäännön alistaminen vahvistettavaksi.

126 §.
Perussäännön alistaminen vahvistettavaksi.

-Perussäännön
-----------vahvistaminen on saatettava
kuntainliiton jäsenkunnissa yleisesti tiedoksi
siten kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan.
129 §.
Päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi.

-Ennen
- - kuin
- -pöytäkirja
- - - 1-momentin
- - - mukai-3 168001429X

Perussäännön vahvistamisesta on julkaistava
kuntainliiton jäsenkunnissa ilmoitus julkisten
kuulutusten ilmoitustaululla.
129 §.
Päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi.
Ennen kuin pöytäkirja 1 momentin mukai-
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sesti asetetaan nähtäväksi, siitä on lähetettävä
jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös, johon on merkitty, milloin pöytäkirja pidetään nähtävänä. Jäljennös on pidettävä yleisesti nähtävänä siten kuin 32 §:n 1 momentissa on säädetty. Liittohallitukselle on toimitettava todistus tästä.

sesti asetetaan nähtäväksi, siitä on lähetettävä
jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös, johon on merkitty, milloin pöytäkirja pidetään nähtävänä. Tästä on ilmoitettava kunnassa julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoittamisesta on toimitettava liittohallitukselle
todistus.

130 §.

130 §.

Perussäännön muuttaminen.

Perussäännön muuttaminen.

Perussäännön muuttamisesta päättää liittovaltuusto. Tällöin on otettava huomioon, mitä
131 §:ssä on säädetty.

Perussäännön muuttamisesta päättää liittovaltuusto. Tällöin on sovellettava, mitä 126
§:ssä on säädetty, ja otettava huomioon 131
§:n säännökset.

134 §.

134 §.

Kuntaa koskevien säännösten soveltaminen
kuntainliitossa.

Kuntaa koskevien säännöstett soveltaminen
kuntainliitossa.

Kuntainliitosta on soveltuvia osin vastaavasti
voimassa, mitä kunnasta on säädetty 6 §:ssä,
7 §:n 1 ja 2 momentissa, 8, 9, 11-13 §:ssä,
18 §:ssä, 19-25 §:ssä, 26 §:n 2 momentissa,
27-31, 33, 35, 37, 42-44, 46-53, 5868 §:ssä, 69 §:n 1 momentissa, 70-80 §:ssä,
82 ja 83 §:ssä, 86-91 §:ssä, 92 §:n 1 ja 3
momentissa sekä 93-97 §: ssä. Lisäksi sovelletaan vastaavasti, mitä 112 §:ssä on säädetty
kuntien edustajainkokouksesta.

Kuntainliitosta on soveltuvia osin vastaavasti
voimassa, mitä kunnasta on säädetty 6 §:ssä,
7 §:n 1 ja 2 momentissa, 8, 9, 11-13 §:ssä,
18-25 §:ssä, 26 §:n 2 momentissa, 2731 §:ssä, 33, 35, 37, 42--44 ja 46-53
§:ssä, 54 §:n 3 momentissa, 55 §:n 2 momentissa, 58-68 §:ssä, 69 §:n 1 momentissa,
70-80 §:ssä, 82 §:n 1 ja 3 momentissa, 83
§:ssä, 86-91 §:ssä, 92 §:n 1 ja 3 momentissa,
93-97 §:ssä ja 103 §:n 1 momentissa. Lisäksi
sovelletaan vastaavasti, mitä 112 §:ssä on säädetty kuntien edustajainkokouksesta.
Mitä 9 §:ssä on säädetty kunnanhallituksen
johtosäännöstä, saadaan jättää soveltamatta.
Sovellettaessa 50 § :n säännöstä lasketaan
päätöksen tekoon vaadittava määräenemmistö
liittovaltuuston saapuvilla olevien jäsenten
yht:eenlasketusta äänimäärästä. Mitä 58 §:n
5 momentissa on säädetty kunnanjohtajasta, sovelletaan liittohallituksen
puheenjohtajaan.
Säännöstä 80 § :n 2 momentissa ylijäämän tai
alijäämän ottamisesta talousarvioon ei sovelleta.
Määräajoista, joita tarkoitetaan 67 §:ssä, 82
§:n 1 ja 2 momentissa, 90 §:n 3 momentissa
ja 95 §:n 2 momentissa, on määrättävä perussäännössä.

Mitä 9 §:ssä on säädetty kunnanhallituksen johtosäännöstä, ei sovelleta. Sovellettaessa
50 §:n säännöstä lasketaan päätöksen tekoon
vaadittava määräenemmistö liittovaltuuston
saapuvilla olevien jäsenten yhteenlasketusta
äänimäärästä. Mitä 80 §:n 2 momentissa on
säädetty ylijäämän tai alijäämän ottamisesta
talousarvioon, ei sovelleta. Määräajoista, joita
tarkoitetaan 67 §:ssä, 82 §:n 1 ja 2 momentissa, 90 §:n 3 momentissa ja 95 §:n 2 momentissa, on määrättävä perussäännössä.

19

N:o 12
Voimassa oleva laki.

Ehdotus.

141 §.
Valitusviranomainen.

141 §.
V alitusviranomainen.

Valitus lautakunnan ja johtokunnan päätöksestä tehdään kunnanhallitukselle tai kuntainliitossa liittohallitukselle. Sama koskee valitusta
lautakunnan ja johtokunnan puheenjohtajan ja
jäsenen sekä kunnan tai kuntainliiton viranhaltijan päätöksestä, joka on tehty hänelle uskotun ratkaisuvallan nojalla. Päätöksestä asiassa,
jota ei saa siirtää kunnanhallituksen tai liittohallituksen käsiteltäväksi, samoin kuin kunnanhallituksen tai liittohallituksen puheenjohtajan
päätöksestä valitetaan kuitenkin lääninoikeudelle.

Valitus lautakunnan ja johtokunnan päätöksestä tehdään kunnanhallitukselle tai kuntainliitossa liittohallitukselle. Sama koskee valitusta
kunnanhallituksen tai liittohallituksen sekä lautakunnan ja johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenen samoin kuin kunnan tai kuntainliiton viranhaltijan päätöksestä, joka on tehty hänelle
uskotun ratkaisuvallan nojalla. Päätöksestä
asiassa, jota ei saa siirtää kunnanhallituksen tai
liittohallituksen käsiteltäväksi, valitetaan kuitenkin lääninoikeudelle.

144 §.
Päätöksen tiedoksi saattaminen ja jatkovalitus.

144 §.
Päätöksen tiedoksi saattaminen ja jatkovalitus.

Lääninoikeuden päätös on kunnanhallituksen, kuntien edustajainkokouksen puheenjohtajan tai 116 §:n 2 momentissa tarkoitetun
toimikunnan taikka liittohallituksen toimesta
asetettava viipymättä yleisesti nähtäväksi. Päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jollei muutoksenhakua ole
kielletty. Milloin valitus tehdään 139 §:n 2
momentissa mainitulla perusteella, valitusaika
luetaan siitä päivästä, jona päätös on pantu
nähtäväksi. Jos päätös on annettu asianomaiselle tiedoksi, valitusaika kuitenkin luetaan
tiedoksi saamisesta.
Valituskirjan saa to1m1ttaa lääninoikeudelle
sen toimesta korkeimmalle hallinto-oikeudelle
lähetettäväksi.
Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, sovelletaan vastaavasti myös alistusviranomaisen päätökseen.

Lääninoikeuden päätöksestä on kunnanhallituksen, kuntien edustajainkokouksen puheenjohtajan tai 116 §:n 2 momentissa tarkoitetun
toimikunnan taikka liittohallituksen toimesta
viipymättä julkaistava ilmoitus kunnan tai
asianomaisten kuntien julkisten kuulutusten
ilmoitustaululla.
Päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta, jollei muutoksenhakua
ole kielletty. Milloin valitus tehdään 139 §:n
2 momentissa mainitulla perusteella, valitusaika
luetaan siitä päivästä, jona ilmoitus päätöksestä
on kunnassa julkipantu. Jos päätös on annettu
asianomaiselle tiedoksi, valitusaika kuitenkin
luetaan tiedoksi saamisesta.
Valituskirjan saa toimittaa lääninoikeudelle
sen toimesta korkeimmalle hallinto-oikeudelle
lähetettäväksi.
Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty, sovelletaan vastaavasti myös alistusviranomaisen
päätökseen.

148 §.
Jäljennös tai ote asiakirjasta sekä lunastus.

148 §.
Jäljennös tai ote asiakirjasta sekä lunastus.

Kunnanvaltuusto päättää perusteista, joiden
mukaan asiakirjoista on suoritettava kunnalle

Kunnanvaltuusto päättää perusteista, joiden
mukaan asiakirjoista on suoritettava kunnalle
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Ehdotus.

lunastusta. Lunastusta ei saa määrätä perittäväksi silloin, kun päätös pöytäkirjanotteella annetaan tiedoksi asianomaiselle. Mitä tässä on
sanottu, sovelletaan vastaavasti kuntainliitossa.

lunastusta. Lunastusta ei saa määrätä perittäväksi silloin, kun päätös pöytäkirjanotteella annetaan tiedoksi asianomaiselle, ellei päätös
koske lupaa tai muuta hyväksymistä, joka lain
mukaan on haettava johonkin toimenpiteeseen
tai sen suorittamatta jättämiseen. Mitä tässä on
sanottu, sovelletaan vastaavasti kuntainliitossa.

151 §.
Kunnanosavaltuuston valitseminen.

151 §.
Kunnanosavaltuuston valitseminen.

Siitä poiketen, mitä 99 §:n 2 momentissa
on säädetty, valitaan kunnanosahallintoa varten
vuoden 1980 loppuun kestäväksi toimikaudeksi
kunnanosavaltuusto kunnanvaltuuston toirohettavalla vaalilla.

Siitä poiketen, mitä 99 §:n 2 momentissa
on säädetty, valitaan kunnanosahallintoa varten
vuosien 1980 ja 1984 loppuun kestäviksi toimikausiksi kunnanosavaltuusto kunnanvaltuuston
toimitettavalla vaalilla.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 19

päivänä

