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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rakennuslain muutta· 
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Rakennuslaissa säännelty seutukaavoituksen 
valtionosuusjärjestelmä on osoittautunut moni· 
mutkaiseksi ja hitaaksi. Kustannusten yksityis
kohtainen tarkastus ja valvonta sitovat huo
mattavasti voimavaroja sekä sisäasiainministe
riös,sä että seutukaavaliitoissa. 

Hallituksen esityksen tavoitteena on seutu
kaavoituksen nykyisen valtionosuusjärjestelmän 
keventäminen ja yksinkertaistaminen. Seutu
kaavaliittojen kustannusarvioiden hyväksymises~ 
tä sisäasiainministeriössä ehdotetaan luovutta
vaksi. Sen sijaan sisäasiainministeriö vahvistaisi 
edelleen seutukaavaliittojen toimintasuunnitel
mat. Valtionosuus määrättäisiin vuosittain etu
käteen, jolloin valtionosuus voitaisiin maksaa 
kokonaisuudessaan asianomaisena toimintavuon
na. Valtionosuus määrättäisiin työyksikköjär
jestelmän perusteella. Valtionosuutena suoritet-

taisiin kullekin seutukaavaliitolle puolet mää
rästä, joka saadaan kertomalla seutukaava
liiton työyksiköiden lukumäärä sisäasiainminis
teriön vahvistamalla työyksikön hinnalla. 

Esityksen toteuttaminen ei aiheuta muutosta 
kuntien ja valtion väliseen kustannusten ja
koon. Valtionosuuden suorittamista varten e1 
tarvita lisämäärärahaa siirtymävaihetta lukuun 
ottamatta, jolloin valtionosuuden maksatuksen 
ajoitus muuttuu. Siirtymävaiheessa seutukaava
liitoille maksetaan edellisen vuoden valtion
osuuden loppuerän lisäksi kyseessä olevan toi
mintavuoden valtionosuus kokonaan. 

Esitys IHttyy vuoden 1982 tulo- ja meno~ 
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhueydesrsä. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 
1982 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Tavoitteet 

Seutukaavaliittojen vai tionosuusj ärjestelmän 
uudistamisen tavoitteena on nykyisen rakennus
laissa ( 370/58) säännellyn järjestelmän keven
täminen siten, että valtionosuus olisi määrättä
vissä nykyisiä menettelymuotoja vähentämällä 
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ja muutoinkin yksinkertaisemmin ja joutuisam
min. Muita tärkeitä tavoitteita ovat valtion
osuuden määrän ennakoitavuus ja seutukaava
liittojen kustannusvaswutietoisuuden lisäämi
nen. Tällä on merkityksensä myös kuntien mak
suosuuksien kannalta. 



2 N:o 207 

2. N y k y i n e n t i1 a n n e 

Rakennuslain 23 §:n ( 1081/75) nojalla seu
tukaavaliitoilla tulee olla tehtäviensä suoritta
mista koskeva yleisohjelma ja arvio niistä ai
heutuvista kustannuksista. Ohjelma ja arvio 
samoin kuin niihin tehdyt muutokset on saa
tettava sisäasiainministeriön tietoon. Sisäasiain
ministeriön ohjeiden mukaan yleisohjelma laa
ditaan aina seur::1avaksi viisivuotiskaudeksi. 

Seuraavaa toimintavuotta varten seutukaava
liitot laativat toimintasuunnitelman ja kustan
nusarvion, jotka sisäasiainministeriö hyväksyy 
valtionosuuden määräämisen perusteiksi ottaen 
huomioon seutukaavan laatimista varten tar
peelliset kustannukset. Rakennuslain 24 §:n 
(493/68 ja 1081/75) nojalla seutukaavaliitolle 
suoritetaan kalenterivuodelta jällrikäteen val
tionosuutena puolet hyväksytyn kustannusar
vion mukaisista kustannuksista. V altionosuudes
Ja maksetaan seutukaavaliitoille ennakkoa nel
jännesvuosittain ja toimintavuoden päätyttyä 
suoritetaan valtionosuuden loppuerä ja lopulli
nen valtionosuus likto}en valtionosuusselvitys
ten perusteella. 
· Kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista 
ja -avustuksista annetun lain (35/73) eli val
tionosuuslain menettelytapoja koskevia saan
nöksiä sovelletaan lukuun ottamatta seutukaa
valiittojen valtionosuuden ennakoiden maksa
misajankohtia koskevia säännöksiä, jotka sisäl
.tyvät rakennuslain 24 §:n 3 momenttiin. 

Toimintasuunnitelman ja kustannusarvion 
hyväksymishakemusten sekä valtionosuusselvi
tysten käsittely on nykyisellään todettu seutu
kaavaliittojen ja ministeriön kannalta monimut
kaiseksi ja hitaaksi. Kustannusarvion ja toimin
tasuunnitelman hyväksymispäätösten valmiste
lun yhteydessä ministeriössä selvitetään toimin
tasuunnitelmassa esitettyjen tehtävien ja tutki
musten tarpeellisuus seutukaavoitusta varten 
sekä niistä aiheutuvien kustannusten kohtuulli
suus. Valtionosuuspäätöksiä valmisteltaessa suo
ritettujen tehtävien ja tutkimusten tarpeelli
suus ja kustannusten kohtuullisuus selvitetään 
yksityiskohtaisesti. Nykyiset säännökset ovat 
johtaneet itse asiassa kaksinkertaiseen valvon
taan. 

Sisäasiainministeriöllä ei ole ollut mahdolli
suuksia yksityiskohtaisten kustannusarviopää
tösten tekemiseen. Kustannusten tarpeellisuu
den selvittäminen seutukaavan laatimista var
ten on jätetty valtionosuuden määräämisen yh
teyteen. Tämän johdosta kustannusarviopäätök-

sillä on ollut verraten vähäinen käytännön mer
kitys seutukaavaliittojen kustannusten valvon
nassa ja päätökset ovat olleet lähinnä muodol
linen perusta valtionosuuspäätösten tekemiselle. 

Seutukaavaliittojen valtionosuus on raken
nuslain 24 §: n mukaan puolet hyväksytyn kus
tannusarvion mukaisista kustannuksista. 

3. Ehdotetu t muutokset 

Seutukaavaliitolta nyky1sin vaadittavasta 
yleisohjelmasta ja arviosta ehdotetaan luovut
tavaksi. Velvollisuus laatia toimintasuunnitel
ma sen sijaan säilytettäisiin. Siihen sisältyisi 
liiton talousarvio. 

Valtionosuuden myöntämiseen liittyvän tar
kistusmenettelyn yksinkertaistamiseksi sekä ko
ko valtionosuusjärjestelmän saattamiseksi ny
kyistä kustannusvastuutietoisemmaksi ehdote
taan, että seutukaavaliittojen valtionosuuden 
määrääminen tapahtuisi niin sanotun työyksik
köjärjestelmän perusteella. Seutukaavaliittojen 
työyksiköt laskettaisiin seutukaavaliiton jäsen
kuntien asukasluvun, seutukaavaliiton maapin
ta-alan ja kaikille seutukaavaliitoille yhtä suu
ren vakiotekijän perusteella. Kaksikielisten seu
tukaavaliittojen osalta työyksikköjä laskettaes~ 
sa otettaisiin lisäksi huomioon seutukaava~ 
alueen kielelHseen vähemmistöön kuuluvien 
asukkaiden lukumäärä. Sisäasiainministeriö vah
vistaisi vuosittain tulo- ja menoarvion ra
JOissa etukäteen työyksikön hinnan seutu. 
kaavaliiton yhteenlaskettujen menojen ja työ~ 
yksiköiden perusteella. V altionosuutena suo
ritettaisiin kullekin seutukaavaliitolle puolet 
markkamäärästä, joka saadaan kertomalla seu
tukaavaliiton työyksiköiden lukumäärä sisä
asiainministeriön vahvistamalla työyksikön hin
nalla. 

Sisäasiainministeriössä on vuodesta 1973 al
kaen pyritty vertaamaan erikokoisten ja -tyyp
pisten seutukaavaliittojen kaavan laatimisen 
normaalitilanteissa edellyttämää työmäärää 
työyksikköjärjestelmän avulla. Valtionosuuden 
määräämisen perusteena käytettävien työyksik
köjen laskeminen on pyritty tekemään yksin
kertaiseksi. Seutukaavaliiton asukasluku on tär
keä seutukaavan laatimisen edellyttämää työ
määrää selittävä tekijä. Esityksen mukaisessa 
työyksikköjärjestelmässä tämän tekijän vaiku
tus olisi noin 78 prosenttia. Maankäytön suun
nittelun kannalta maapinta-ala on niin ikään 



N:o 207 3 

tärkeä tekljä. Seutukaava-alueen laajuus vaikut
taa suunnittelun tarpeeseen. Suuri pinta-ala 
lisää muun muassa kartast0- ja yhteydenpito
kustannuksia. Maapinta-alan vaikutus työyksik
köjärjestelmässä olisi noin 14 prosenttia. Seu
tukaavaliittojen hallinnollisen toiminnan, esimer
kiksi luottamusmieshallinnon määrä ei riipu 
pelkästään liiton koosta. Myös suunnittelun 
osalta ovat eräät tehtävät kuten ·säännöksiin, 
määräyksiin ja ohjdsiin perehtyminen liiton 
koosta paljolti riippumattomia. Tä..~si •työyk
sikkötekijäksi on määritelty ka1ldkien seutukaa
valHttojen osalta yhtä suuri vakio, jonka vai
kutus työyksikköjärjestelmässä olisi noin 6 pro
senttia. Neljänneksi tekijäksi on otettu seutu
kaava-alueen kieliolosuhteet. Tämän tekijän 
osuus olisi noin 2 prosenttia seutukaavaliitto
jen työyksikköjärjestelmästä. Seutukaava-alueen 
kaksikielisyys aiheuttaa seutukaavaliitolle sellai
sia lisäkustannuksia, jotka työyksiköitä lasket
taessa tulee ottaa huomioon. Tarkemmat sään
nökset siitä, miten eri työyksikkötekijät las
ketaan, ehdotetaan otettaviksi mkennusasetuk
seen ( 266/59) . Esityksen liitteenä 2 on raken
nusasetuben muutosehdotus tältä osin. 

4. V a 1 m i s te 1 u v a i he e t 

Seutukaavoituksen valtionosuusjärjestelmän 
uudistamista on selvitetty sisäasiainministeriön 
asettamassa työryhmässä. Työryhmän ehdotuk
sesta hankittiin valtiovarainministeriön, kunnal
listalouden neuvottelukunnan, kuntien keskus-

järjestöjen, Seutusuunnittelun keskusliiton sekä 
seutukaavaliittojen lausunnot. Annetuissa lau
sunnoissa puollettiin yleisesti seutukaavoituk
sen valtionosuusjärjestelmän yksinkertaistamista. 
Valtiovarainministeriön lausunnossa edellytet
tiin eräiden lisäysten tekemistä säännöksiin, 
jotta valtiolla olisi mahdollisuus vaikuttaa eh
dotettua sitovammin seutukaavaliittojen val
tionaputoimintaan ja siitä aiheutuviin kustan
nuksiin. Seutusuunnittelun kedmsliiton käsityk
sen mukaan kustannusarvioiden ja toiminta
suunnitelmien hyväksymisestä tulisi luopua ja 
muilta osin pysyttää säännökset ennallaan. 

Hallituksen esitys on laadittu työryhmän eh
dotuksen pohjalta ottaen kuitenkin huomioon 
annetuissa lausunnoissa esitettyjä näkökohtia, 

Valtion tilintarkastajat ovat vuoden 1977 
toimintaa koskevassa kertomuksessaan kiinnit
täneet huomiota seutukaavoituksen valtion
osuusjärjestelmän uudistamiseen. Valtion tilin
tarkastajien mielestä sisäasiainministeriön aset
taman työryhmän valtionosuusjärjestelmän yk• 
sinkertaistamisehdotukset ovat perusteltuja ja 
tarkoituksenmukaisia. Valtionosuusjärjestelmän 
yksinkertaistaminen mahdollistanee sen, että 
ministeriön henkilökuntaresursseja vapautuu 
nykyisestä hallinnollisin keinoin tapahtuvasta 
ohjauksesta ja valvonnasta entistä enemmän 
seutukaavaliittojen varsinaiseen suunnittelutyön 
ohjaukseen ja valvontaan. Tämä osaltaan yhte
näistää ja tehostaa suunnitelmien laadintaa ja 
samalla nopeuttaa niiden valmistumista sekä 
siten myös alentaa suhteellisen korkeiksi ko
honneita seutukaavoituskustannuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

i. Lakiehdotuksen peruste 1 u t 

23 §. Kunnallislain (953/76) 13 ja 134 
S:n mukaan seutukaavaliittojen tulee laatia hal
linnon ja talouden kehittämistä koskeva suun
nitelma, jonka liittovaltuusto ohjeellisena hy
väksyy. Suunnitelma laaditaan vähintään viidek
si vuodeksi ja tarkistetaan määräajoin. Koska 
mainitun suunnitelman on katsottava vastaa
van rakennuslain 23 §:n 1 momentin mukais
ta yleisohjelmaa ja arviota, ehdotetaan yleis
ohjelman ja arvion laatimisesta luovuttavaksi. 

Seutukaavaliitot laatisivat edelleenkin vuosit
tain kunnallislain mukaiseen suunnitelmaan; 
niin sanottuun kuntainliittosuunnitelmaan pe
rustuvan toimintasuunnitelman seuraavalle ka~ 
lenterivuodelle. Toimintasuunnitelmat laadittai
siin sisäasiainministeriön etukäteen antamia 
yleisohjeita noudattaen. Toimintaa koskevat 
yleisohjeet annettaisiin useampaa kuin yhtä toi.; 
mintavuotta varten kerrallaan. Seutukaavaliit· 
tojen toimintasuunnitelmat toiorhitettaisiin sisä..: 
asiainministeriön vahvistettaviksi ennen toimin~ 
tavuotta edeltävän vuoden marraskuun loppua. 
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Tällöin tarkistetaan, että toimintasuunnitelmat 
vastaavat ministeriön ohjeiden mukaisia tehtä
viä. Toiminta:suunnitelman yhteydessä ministe
riöön toirrllitettaisiin tiedoksi myös liiton talous
arvio. 

Ennen kuin seutukaavaliiton liittovaltuusto 
hyväksyy toimintasuunnitelman, olisi siitä pyy
dettävä asianomaisen lääninhallituksen lausun
to. Ministeriö ei enää pyytäisi lääninhallituk
sen lausuntoa. 

24 §. Vaitionosuurena seutukaavaliitoille 
ehdotetaan suoritettavaksi kalenterivuodelta 
työyksikköä kohti puolet markkamäärästä, jon
ka sisäasiainministeriö vuosittain tulo- ja meno
arvion rajoissa etukäteen vahvistaa kaikkien 
seutukaavaliittojen yhteenlaskettujen menojen 
ja työyksiköiden perusteella. Valtionosuuden 
määräämistä varten laskettaisiin vuosittain työ
yksikön hinta, joka saadaan jakamalla kaikkien 
seutukaavaliittojen menot työyksiköiden yhteis
määrällä. Seutukaavaliittojen menot ehdotetaan 
laskettaviksi edellisenä vuonna seutukaavan 
laatimiseksi tarpeellisten menojen perusteella. 

Jotta menot vastaisivat toimintavuoden 
menoja, otettaisiin lisäksi huomioon arvioitu 
kustannustason muuttuminen niiden menoryh
mien osalta, joista seutukaavaliittojen menot 
muodostuvat. Jos kustannuskehitys poikkeaa 
arvioidusta, otetaan porkkeama huomioon 
seuraavan vuoden työyksikön hintaa määrät
täessä. Lisäksi otettaisiin huomioon toi
mintavuodelle vahvistettuun toimintasuunnitel
maan perustuva toiminnan tehostuminen, laa
jentuminen tai supistuminen taikka muu sellai
nen syy, jonka johdosta menojen arvioidaan 
toimintavuonna muodostuvan suuremmiksi tai 
pienemmiksi kuin edellisenä vuonna. Menojen 
yhteismäärän laskemista varten seutukaavaliit
tojen olisi vuosittain huhtikuun loppuun men
nessä toimitettava sisäasiainministeriölle selvi
tys toimintavuoden menoista. 

Jos seutukaavaliitot eivät ole antaneet edellä 
mainittuja tietoja edellisen toimintavuoden me
noista tai muita tarvittavia tietoja niille asete
tussa määräajassa, voidaan tarvittavat laskelmat 
suorittaa arvioimalla. 

Työyksikön hintaa laskettaessa toisena teki
jänä olisi kaikkien seutukaavaliittojen työyksi
köiden yhteissumma. Liittokohtaiset työyksiköt 
ehdotetaan laskettaviksi seutukaavaliiton jäsen
kuntien asukasluvun, seutukaava-alueen kieli
suhteiden, seutukaavaliiton maapinta-alan ja va
kiotekijän perusteella. Tarkemmat säännökset 

työyksiköiden laskemisesta ehdotetaan otetta• 
viksi asetukseen. 

V altionosuutena suoritettaisiin kullekin seu~ 
tukaavaliitolle lakiehdotuksen mukaan puo
let markkamäärästä, joka saadaan kertoma!~ 
Ia seutukaavaliiton työyksiköiden lukumäärä 
,sisäasiainministeriön vahv1stamalla työyksiköri 
hinnalla. 

24 a §. Valtionosuuden maksamista koskevat 
säännökset ehdotetaan otettavaksi tähän uuteen 
pykälään. Valtionosuuden maksatusta nopeutet
taisiin. Siitä ei maksettaisi ennakkoa, vaan val
tionosuus maksettaisiin seutukaavaliitoille lo
pullisena asianomaisena toimintavuonna neljän
nesvuosittain neljänä yhtä suurena eränä helmi-, 
touko-, elo- ja marraskuun 20 päivänä tai mil
loin tämä on lauantai tai pyhäpäivä, ensimmäi" 
senä arkipäivänä sen jälkeen. Maksamisen edel
lytyhenä on, että valtionosuuden laskemiseksi 
tarpeelliset tiedot on saatu seutukaavaliitoilta. 
Koska näitä tietoja ei voida ,saada helmikuun 
20 päivään mennessä, ehdotetaan, että valtion~ 
osuuden ensimmäisen erän määrääminen suo
ritettaisiin arvioimalla. Seutukaavaliitoille suo
ritettaisiin likimäärin 25 % siitä määrästä, jon~ 
ka sisäasiainm1nisteriö arvioi seutukaavaliiton 
vastaavaksi valtionosuudeksi asianomaisena 
vuonna. Jos näin arvioitu valtionosuus on suu
rempi tai pienempi kuin lopullisesti vahvis,tet
tava valtionosuus, otetaan muutos huomioon 
seuraavan valtionosuuden erän eli toukokuun 
20 päivänä suoritettavan valtionosuuden erän 
maksamisen yhteydessä. 

Seutukaavaliitoille suoritettavaan valtion~ 
osuuteen sovellettaisiin valtionosuuslain 5 ja 7 
§:n, 8 §:n 2 momentin, 21 a ja 22 §:n sekä 
7 luvun säännöksiä käyttökustannuksien val
tionosuudesta. Valtionosuuslain 5 §: n 8 koh
dasta poiketen valtionosuuskelpoisina käyttö
kustannuksina nykyisen käytännön mukaisesti 
ehdotetaan pidettäväksi seutukaavaliittojen 
osalta myös yldsiä hallintokustannuksia. Muill
ta osin valtionosuuslain säännöksiä ei ehdoteta 
sovellettaviksi seutukaavaliitoille suoritettavaan 
valtionosuu teen. 

2. V o i m a a n t u 1 o- j a s o v e 1 t a m i s· 
säännökset sekä esityksen 
taloudelliset vaikutukset 

Esitys liittyy vuoden 1982 tulo- ja meno
arvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen 
yhteydessä. 
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Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 1982. Seutukaavaliitoille vuodelta 
1981 ja sitä aikaisemmilta vuosilta suoritetta
vaan valtionosuuteen sovelletaan aikaisemmin 
voimassa olleita säännöksiä. Jotta sisäasiain
ministeriö voisi vuonna 1982 määrätä valtion
osuuden uuden lain mukaisesti, olisi ennen lain 
voimaantuloa voitava ryhtyä lain täytäntöön
panon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Lain voimaantulovuotena ehdotetaan kuiten
kin seutukaavaliittojen yhteenlaskettuja menoja 
määrättäessä otettavaksi huomioon vuoden 
1980 toimintasuunnitelman toteuttamisesta ai
heutuneiden menojen asemesta hyväksyttyyn 
kustannusarvioon perustuvat toteutuneet me
not, 24 §:n 2 momentissa mainitulla kustan
nustason muutosta vastaavalla tavalla tarkistet
tuna. 

Uusi valtionosuusjärjestelmä ei aiheuta muu
tosta valtion ja kuntien väliseen kustannusja
koon, koska valtionosuuden perusteena olevaa 
työyksikön hintaa vahvistettaessa olisivat perus
teena edelleen rakennuslain mukaan seutu
kaavan laatimiseksi tarpeelliset menot. 

Siirtymävaiheessa valtionosuuden suorittami
seen tarvitaan lisää määrärahaa, koska valtion
osuuden maksamisen ajoitus muuttuu. Siirty
mävaiheessa eli vuonna 1982 maksetaan edelli
sen vuoden valtionosuuden loppuerien lisäksi 
kyseessä olevan vuoden valtionosuus kokonaan. 
Vuoden 1981 valtionosuuden loppuerät, noin 
2,5 miljoonaa markkaa, on tarkoitus suorittaa 
kahdessa erässä vuosina 1982 ja 1983. 

Sen sijaan seutukaavaliittojen keskinäisissä 
suhteissa ehdotus saattaa aiheuttaa jonkin ver
ran muutoksia, sillä työyksiköillä mitattuna 
runsaasti voimavaroja käyttävien ja runsas
kustannuksisten liittojen valtionosuudet saatta-

vat pienentya Ja vastaavasti vähäkustannuksis
ten liittojen nousta jonkin verran nykyisestään. 

Tämän vuoksi ehdotetaan lakiin otettavaksi 
kolmen vuoden siirtymäkautta koskeva sään
nös, jonka nojalla tasattaisiin valtionosuutta 
olennaisesti menettävien ja lisää saavien liitto
jen valtionosuutta vuosittain yhdellä neljäs
osalla. Jos seutukaavaliiton vuoden 1982 
valtionosuus olisi olennaisesti pienempi kuin 
vuoden 1980 valtionosuus, lisättäisiin vuoden 
1982 valtionosuuteen yksi neljäsosa mainittu
jen vuosien valtionosuuksien erotuksen itseis
arvosta. Jos valtionosuus uuden järjestel
män johdosta nousisi, nousu tasoitettaisiin, vas
taavasti kolmelle vuodelle eli esimerkiksi vuo
den 1983 valtionosuudesta vähennettäisiin puo
let vuosien 1983 ja 1980 valtionosuuden ero
tuksen itseisarvosta. Uuden järjestelmän mukai
nen valtionosuus maksettaisiin ensimmäisen 
kerran vuonna 1985. Valtionosuuden katsotaan 
olevan olennaisesti suurempi tai pienempi kuin 
vuoden 1980 valtionosuus, jos uuteen jär
jestelmään siirtyminen aiheuttaisi yli viiden 
prosenttiyksikön muutoksen. Edellä mainitun 
tasausmenettelyn johdosta seutukaavaliitot voi
vat siirtymäkauden aikana sopeuttaa toimin
tansa ja kustannuksensa uuden valtionosuusjär
jestelmän mukaisiksi. Myöskään valtion menot 
eivät ehdotetun siirtymäsäännöksen johdosta 
lisääntyisi. Lisäksi uusi järjestelmä vähentää 
huomattavasti valtionosuuden hakemiseksi ja 
saamiseksi suoritettavaa hallinnollista työtä seu
tukaavaliitoissa ja valtionosuuksien saaminen 
nopeutuu. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
rakennuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 23 ja 24 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 23 § 31 päivänä joulukuuta 1975 annetussa laissa (1081/75) 

ja 24 § muutettuna 9 päivänä elokuuta 1968 annetulla lailla (493/68) ja mainitulla .31 
päivänä joulukuuta 1975 annetulla lailla, sekä 

lisätään lakiin uusi 24 a ja 24 b § seuraavasti: 

23 § 
Seutukaavaliiton on laadittava kutakin kalen

terivuotta varten kunnallislain (953/76) 13 
ja 134 § :ssä tarkoitettuun suunnitelmaan 
sopeutuva toimintasuunnitelma. Toimintasuun
nitelmasta on seutukaavaliiton ennen sen hy
väksymistä pyydettävä lääninhallituksen lausun
to. Sisäasiainministeriö vahvistaa toimintasuun
nitelman ottaen huomioon asianomaisena toi
mintavuonna seutukaavan laatimiseksi tarpeel
liset tehtävät. 

Seutukaavaliiton on lähetettävä toiminta
suunnitelma sisäasiainministeriön vahvistetta
vaksi . toimintavuotta edeltävän vuoden marras
kuun loppuun mennessä. 

Toimintasuunnitelmaan voidaan toimintavuo
den aikana tehdä sisäasiainministeriön vahvista
mia muutoksia. 

24 § 
Seutukaavaliitolle suoritetaan kalenterivuo

delta valtionosuutena työyksikköä kohti puo
let määrästä, jonka sisäasiainministeriö vuo
sittain tulo- ja menoarvion rajoissa etukäteen 
vahvistaa kaikkien seutukaavaliittojen yhteen
laskettujen menojen ja työyksiköiden perus
teella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja menoja 
laskettaessa otetaan huomioon toimintavuotta 
edeltäneen vuoden toimintasuunnitelmien to
teuttamisesta aiheutuneet seutukaavan laatimi
seksi tarpeelliset menot, yleisen kustannustason 
arvioitu muuttuminen toimintavuonna, asian
omaiselle toimintavuodelle vahvistettuihin toi
mintasuunnitelmiin perustuva t01mmnan te
hostuminen, laajentuminen tai supistuminen, 
taikka muut sellaiset syyt, joiden johdosta me
nojen arvioidaan toimintavuonna muodostuvan 
suuremmiksi tai pienemmiksi kuin edellisenä 
vuonna. 

Seutukaavaliiton on vuosittain huhtikuun 
loppuun mennessä toimitettava sisäasiainminis
teriölle tiedot seutukaavan laatimiseksi tarpeel
lisista edellisen toimintavuoden menoista. 

Jos seutukaavaliitto ei ole antanut 3 momen
tissa tarkoitettuja ja muita tarvittavia tietoja 
sille asetetussa määräajassa, voidaan 1 mo
mentissa tarkoitettua määrää vahvistettaessa 
tarvittavat laskelmat suorittaa arvioimalla. 

Seutukaavaliiton työyksiköt lasketaan seutu
kaavaliiton jäsenkuntien asukasluvun, seutukaa
va-alueen kielisuhteiden, seutukaavaliiton maa
pinta-alan ja vakiotekijän perusteella. Tarkem
mat säännökset työyksiköiden laskemisesta an
netaan asetuksella. 

24 a § 
Edellä 24 §:ssä tarkoitettu valtionosuus 

maksetaan seutukaavaliitoille neljännesvuosit
tain yhtä suurina erinä helmi-, touko-, elo- ja 
marraskuun 20 päivänä tai milloin tämä · on 
lauantai tai pyhäpäivä, ensimmäisenä arkipäivä
nä sen jälkeen edellyttäen, että valtionosuuden 
laskemiseksi tarpeelliset tiedot on saatu. 

Edellä 1 momentista poiketen seutukaavalii
tolle helmikuussa maksettavana valtionosuuden 
eränä suoritetaan likimäärin 25 prosenttia siitä 
määrästä, jonka sisäasiainministeriö arvioi seu
tukaavaliiton vastaavaksi valtionosuudeksi 
asianomaisena vuonna. 

Mikäli 2 momentin mukaisesti arvioitu val
tionosuus on suurempi tai pienempi kuin 24 
§:n 1 momentin mukaan vahvistettava lopulli
nen valtionosuus, otetaan muutos huomioon 
seuraavan valtionosuuden erän suorittamisen 
yhteydessä. 

Valtionosuudesta on soveltuvin osin voimas
sa, mitä kuntien ja kuntainliittojen valtion
osuuksista ja -avustuksista annetun lain 5 ja 
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1 S·:ssä, 8 S:n 2 ja 3 momentissa, 21 a ja 
22 S:ssä sekä 7 luvussa on valtionosuuksista 
käyttökustannuksiin säädetty. Mainitun lain 
5 §:n 8 kohdan säännöksestä poiketen käyttö
kustannuksina pidetään kuitenkin seutukaava
liiton osalta myös sanotussa lainkohdassa tarkoi
tettuja yleisiä hallintokustannuksia. Muilta osin 
ei kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista 
ja -avustuksista annetun lain säännöksiä sovel
leta seutukaavoituksen valtionosuuteen. 

24 b § 
; Tulo- ja menoarvion rajoissa seutukaavalii

toille voidaan antaa lisättyä valtionapua, mil
loin seutukaavan laatiminen on yleiseltä kan
nalta erityisen tarpeellista taikka milloin joi
denkin jäsenkuntien taloudellinen kantokyky 
on erityisen heikko. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1982. 

Vuodelta 1981 ja sitä aikaisemmilta vuosilta 
seutukaavaliitoille suoritettavaan valtionosuu
teen sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita 
säännöksiä. 

Vupnna 1982 otetaan seutukaavaliittojen yh
teenlaskettuja menoja määrättäessä tulo- ja 

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 1981 

menoarvion raJolssa huomioon 24 S:n 2 mo
mentissa mainittujen vuoden 1980 toiminta
suunnitelman toteutumisesta aiheutuneiden, 
seutukaavan laatimiseksi tarpeellisten menojen 
asemesta hyväksyttyyn kustannusarvioon perus
tuvat todelliset menot, sanotussa momentissa 
mainitulla tavalla tarkistettuina. 

Jos seutukaavaliiton 24 §:n mukaisesti 
määrätty laskennallinen valtionosuus vuosina 
1982-1984 on olennaisesti pienempi tai suu
rempi kuin seutukaavaliitolle vuoden 1980 .kus
tannuksiin suoritettu valtionosuus, seutukaava
liitolle maksetaan viimeksi mainittu valtion
osuus tulo- ja menoarvion rajoissa siten tarkis
rtettuna, että siihen lisiitään tai siitä vähenne
tään vuonna 1982 yksi neljäsosa, vuonna 1983 
puolet ja vuonna 1984 kolme neljäsosaa kysy
myksessä olevalle vuodelle lasketun ja vuoden 
1980 kustannuksiin suoritetun valtionosuuden 
erotuksen itseisarvosta. 

Edellä 4 momentissa tarkoitettua valtion
osuuden lisäystä tai vähennystä tarkistetaan 
vuosittain samassa suhteessa kuin 24 §:n 1 
momentissa tarkoitettua rahamäärää. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimen
piteisiin. 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri ]. Koikkalainen 
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Liite 1 

Laki 
rakennuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 23 ja 24 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 23 § 31 päivänä joulukuuta 1975 annetussa laissa (1081/7.5) 

ja 24 § muutettuna 9 päivänä elokuuta 1968 annetulla lailla (493/68) ja mainitulla 31 
päivänä joulukuuta 1975 annetulla lailla, sekä 

lisätään lakiin uusi 24 a ja 24 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

23 § 
Seutukaavaliitolla tulee olla tehtäviensä suo

rittamista koskeva yleisohjelma ja arvio niistä 
aiheutuvista kustannuksista. Ohjelma ja arvio 
samoin kuin niihin tehdyt muutokset on saa
tettava sisäasiainministeriön tietoon. 

Kalenterivuotta v,arten kerrallaan seutukaa
valiiton on laadittava yksityiskohtainen toimin
tasuunnitelma ja kustannusarvio. Ne on toimi
tettava lääninhallitukselle, seutukaavaliiton 
aloittaessa toimintansa kolmen kuukauden ku
luessa siitä, kun lääninhallituksen päätös seu
tukaavaliiton perussäännön vahvistamisesta on 
annettu, ja muulloin ennen edellisen vuoden 
marraskuun loppua. Lääninhallituksen on lä
hetettävä toimintasuunnitelma ja kustannusar
vio lausuntonsa ohella sisäasiainministeriölle. 
Ministeriö päättää toimintasuunnitelman ja 
kustannusarvion hyväksymisestä 24 §: ssä sää
detyn valtio~osuuden määräämisen perusteeksi 
ottaen huomioon kustannukset, jotka on kat
sottava tarpeellisiksi 20 §:n 1 ja 2 momentissa 
sekä 22 §:n 1 momentissa mainittujen tehtä
vien suorittamista varten. Kustannuksia, jotka 
kohdistuvat edellä mainittua lääninhallituksen 
päätöstä edeltäneeseen aikaan, ei tällöin voida 
hyväksyä, ellei siihen ole erityistä syytä. 

Erityisestä syystä sisäasiainministeriö voi hy
väksyä myös toimintasuunnitelman ja kustan
nusarvion, joka on toimitettu lääninhallituksel
le 2 momentissa säädetyn määräajan päätyttyä. 

Edellä 2 momentissa mainittuihin toiminta
suunnitelmaan ja kustannusarvioon voidaan ka
lenterivuoden aikana hyväksyä muutoksia, mil
loin ne ovat osoittautuneet tarpeellisiksi. 

Ehdotus 

23 § 

Seutukaavaliiton on laadittava kutakin ka
lenterivuotta varten kunnallislain (953/76) 1J 
ja 134 §:ssä tarkoitettuun suunnitelmaan 
sopeutuva toimintasuunnitelma. Toimintasuun
nitelmasta on seutukaavaliiton ennen sen hy
väksymistä pyydettävä lääninhallituksen lau
sunto. Sisäasiainministeriö vahvistaa toiminta
suunnitelman ottaen huomioon asianomaisena 
toimintavuonna seutukaavan laatimiseksi tar
peelliset tehtävät. 

Seutukaavaliiton on lähetettävä toiminta
suunnitelma sisäasiainministeriön vahvistetta
vaksi toimintavuotta edeltävän vuoden marras
kuun loppuun mennessä. 

Toimintasuunnitelmaan voidaan toimintavuo
den aikana tehdä sisäasiainministeriön vahvis
tamia muutoksia. 
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Voimassa oleva laki 

Tässä pykälässä tarkoitettua yleisohjelmaa, 
arviota, toimintasuunnitelmaa ja kustannusar
viota laadittaessa on kuultava läänin seutukaa
vatoimikuntaa. 

24 § 
Seutukaavaliitolle suoritetaan kalenterivuo

delta jälkikäteen valtionosuutena puolet hyväk
sytyn kustannusarvion mukaisista kustannuk
sista. Erityisestä syystä valtionosuus voidaan 
suorittaa myös kustannusarviosta poikkeaviin 
tarpeellisiin kustannuksiin. 

Tulo- ja menoarvion rajoissa seutukaavalii
tolle voidaan antaa lisättyä valtionapua, mil
loin seutukaavan laatiminen on yldseltä kan
nalta erityisen tarpeellista taikka milloin joi
denkin jäsenkuntien taloudellinen kantokyky 
on erityisen heikko. 

(24 § 3 mom.) 
Valtionosuudesta maksetaan ennakkoa nel

jännesvuosittain, viimeistään helmi-, touko-, 
elo- ja. marraskuun 20 päivänä tai, milloin täc 
mä on lauantai tai pyhäpäivä, ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 

2 168101030V 

Ehdotus 

24 § 
Seutukaavaliitolle suoritetaan kalenterivuo

delta valtionosuutena työyksikköä kohti puo
let markkamäärästä, jonka sisäasiainminis
teriö vuosittain tulo- ;a menoarvion rajoissa 
etukäteen vahvistaa kaikkien seutukaavaliitto
jen yhteenlaskettujen menojen ja työyksiköiden 
perusteella. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja menoja 
laskettaessa otetaan huomioon toimintavuotta 
edeltäneen vuoden toimintasuunnitelmien to
teuttamisesta aiheutuneet seutukaavan laatimi
seksi tarpeelliset menot, yleisen kustannus
tason arvioitu muuttuminen toimintavuonna, 
asianomaiselle toimintavuodelle vahvistettuihin 
toimintasuunnitelmiin perustuva toiminnan te
hostuminen, laajentaminen tai supistaminen, 
taikka muut sellaiset syyt, joiden johdosta me
nojen arvioidaan toimintavuonna muodostuvan 
suuremmiksi tai pienemmiksi kuin edellisenä 
vuonna. 

Seutukaavaliiton on vuosittain huhtikuun 
loppuun mennessä toimitettava Sisäasiainminis
teriölie tiedot seutukaavan laatimiseksi tarpeel
lisista edellisen toimintavuoden menoista. 

Jos seutukaavaliitto ei ole antanut 3 momen
tissa tarkoitettuja ja muita tarvittavia tietoja 
sille asetetussa määräajassa, voidaan 1 mo
mentissa tarkoitettua määrää vahvistettaessa, 
tarvittavat laskelmat suorittaa arvioimalla. 

Seutukaavaliiton työyksiköt lasketaan seutu
kaavaliiton jäsenkuntien asukasluvun, seutu
kaava-alueen kielisuhteiden, seutukaavaliiton 
maapinta-alan ja vakiotekijän perusteella. T ar
kemmat säännöleset työyksiköiden laskemisesta 
annetaan asetuksella. 

24 a § 
Edellä 24 §:ssä tarkoitettu valtionosuus 

maksetaan seutukaavaliitoille neljännesvuosit
tain yhtä suurina erinä helmi-, touko-, elo- ja 
marraskuun 20 päivänä tai milloin tämä on 
lauantai tai pyhäpäivä, ensimmäisenä arkipäi
vänä sen jälkeen edellyttäen, että valtionosuu
den laskemiseksi tarpeelliset tiedot on saatu. 

Edellä 1 momentista poiketen seutukaavalii
tolle helmikuussa maksettavana valtionosuu
den eränä suoritetaan likimäärin 25 prosenttia 
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Voimassa oleva laki 

N:o 207 

Ehdotus 

siitä määrästä, jonka sisäasiainministeriö arvzot 
seutukaavaliiton vastaavaksi valtionosuudeksi 
asianomaisena vuonna. 

Mikäli 2 momentin mukaisesti arvioitu val
tionosuus on suurempi tai pienempi kuin 24 
§:n 1 momentin mukaan vahvistettava lopul
linen valtionosuus, otetaan muutos huomioon 
seuraavan valtionosuuden erän suorittamisen 
yhteydessä. 

Valtionosuudesta on soveltuvin osin voimas
sa, mitä kuntien ja kuntainliittojen valtion
osuuksista ja -avustuksista annetun lain 5 ja 
7 §:ssä, 8 §:n 2 ja 3 momentissa, 21 a ja 
22 §:ssä sekä 7 luvussa on valtionosuuksista 
käyttökustannuksiin säädetty. Mainitun lain 
5 §:n 8 kohdan säännöksestä poiketen käyttö
kustannuksina pidetään kuitenkin seutukaava
liiton osalta myös sanotussa lainkohdassa tarkoi
tettuja yleisiä hallintokustannuksia. Muilta osin 
ei kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksis
ta ja -avustuksista annetun lain säännöksiä so
velleta seutukaavoituksen valtionosuuteen. 

24 b § 
T ula- ja menoarvion rajoissa seutukaavalii

toille voidaan antaa lisättyä valtionapua, milloin 
seutukaavan laatiminen on yleiseltä kannalta 
erityisen tarpeellista taikka milloin joidenkin 
jäsenkuntien taloudellinen kantokyky on erityi
sen heikko. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi
kuuta 1982. 

Vuodelta 1981. ja sitä aikaisemmilta vuosil
ta seutukaavaliitoille suoritettavaan valtion
osuuteen sovelletaan aikaisemmin voimassa ol
leita säännöksiä. 

Vuonna 1982 otetaan seutukaavaliittojen 
yhteenlaskeituja menoja määrättäessä tulo- ja 
menoarvion rajoissa huomioon 24 §:n 2 mo
mentissa mainittujen vuoden 1980 toiminta
suunnitelman ·toteutumisesta aiheutuneiden, 
seutukaavan laatimiseksi tarpeellisten menojen 
asemesta hyväksyttyyn kustannusarvioon perus
tuvat todelliset menot, sanotussa momentissa 
mainitulla tavallå tarkistettuina. 

Jos seutukaavaliiton 24 §:n mukaisesti 
määrätty laskennallinen valtionosuus vuosina 
1982-1984 on olennaisesti pienempi tai suu
rempi kuin seutukaavaliitolle vuoden 1980 
kustannuksiin suoritettu valtionosuus, seutu-
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

kaavaliitolle maksetaan viimeksi matnzttu val
tionosuus tulo- ja menoarvion rajoissa siten 
tarkistettuna, että siihen lisätään tai siitä vä
hennetään vuonna 1982 yksi neljäsosa, vuonna 
1983 puolet ja vuonna 1984 kolme neljäsosaa 
kysymyksessä olevalle vuodelle lasketun ja vuo-

.: , 1 >df~t,1980 kustannuksiin suoritetun valtionosuu
den erotuksen itseisarvosta. 

Edellä 4 momentissa tarkoitettua valtion
. osuuden lisäystä tai vähennystä tarkistetaan 
· puosittain samassa suhteessa ·kuin 24. §:n 1 

momentissa tarkoitettua rahamäärä~. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 



12 N:o 207 

Liite 2 

Asetus 
rakennusasetuksen muuttamisesta 

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esit
telystä lisätään 26 päivänä kesäkuuta 1959 annettuun rakennusasetukseen (266/59) uusi 
näin ·kuuluva 19 a §: 

19 a S 
Rakennuslain 24 § :n 5 momentissa tarkoi

tetut seutukaavaliitoille laskettavat työyksiköt 
saadaan seuraavien tekijöiden summana: 

1) seutukaavaliiton jäsenkuntien viimeksi 
toimitetun henkikirjoituksen mukainen asukas
luku, kuitenkin siten, että kunkin jäsenkun
nan asukasluvusta otetaan huomioon 15 000 
asukkaan ylimenevältä osalta 50 prosenttia ja 
200 000 asukkaan ylimenevältä osalta .35 pro
senttia; 

2) kaksikielisen seutukaava-alueen kielelli
seen vähemmistöön kuuluvien vahvistettu asu-

Helsingissä päivänä kuuta 1981 

kasluku kuitenkin siten, että 10 000 asukkaan 
ylimenevältä osalta tuosta luvusta otetaan 
huomioon .30 prosenttia; 

.3) seutukaavaliiton maapinta-ala neliökilo
metreinä, siten laskettuna, että pinta-alan ne
liöjuuri kerrotaan luvulla 320; sekä 

4) vakiotekijä, joka on kaikilla seutukaava
llitoilla 15 000. 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam
mikuuta 1982. 


