
1984 vp. - HE n:o 84 

Hallituksen esitys Eduskunnalle pääkaupunkiseudun yhteistyö
valtuuskuntaa koskevaksi lainsäädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että pääkaupunkiseu
dun yhteistyövaltuuskunnasta annettaisiin uusi 
laki. Yhteistyövaltuuskunnan tehtäviksi säädet
täisiin pääkaupunkiseudun kuntien jätehuollon 
hoito sekä ilmansuojelua koskevista seuranta- ja 
siihen liittyvistä tehtävistä huolehtiminen. Yh
teistyövaltuuskunta huolehtisi myös joukkolii
kennettä koskevasta kuntien yhteistyöstä ja siihen 
kuuluvista tehtävistä samoin kuin eräistä virkis
tys- ja vapaa-ajan toimintoja palvelevista järjeste
lyistä. 

Lakiin pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuus
kunnasta otettaisiin perussäännökset yhteistyöval-

tuuskunnan viranomaisorganisaatiosta ja yhteis
työvaltuuskunnan menojen jakamisesta kuntien 
vastattavaksi sekä säännökset kunnallislain sään
nösten soveltamisesta yhteistyövaltuuskuntaan. 
Tässä yhteydessä lisäksi luovuttaisiin eräistä yh
teistyövaltuuskuntaan kohdistuvista valtionval
vonnan järjestelyistä. 

Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset tarvitta
viksi muutoksiksi jätehuoltolakiin ja ulkoilula
kiin. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan heti sen 
jälkeen kun ne on vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Aikaisemmat vaiheet 

Helsingin kaupungin ja sen lähikuntien yhteis
ten tehtävien hoidon todettiin jo parikymmentä 
vuotta sitten kaipaavan erityisiä järjestelyjä. Näi
den selvittämisestä sisäasiainministeriö teki vuon
na 1964 aloitteen asianomaisille kunnallishalli
tuksille. Päädyttiin kuitenkin siihen, että selvitys
työ on tarkoituksenmukaisinta suorittaa vähää 
aikaisemmin asetetun kunnallisen yhteistoimin
nan järjestysmuotokomitean toimesta. Tämä ko
mitea asettui ensiksi alustavasti sille kannalle, 
että olisi perustettava lakisääteinen kuntainliitto, 
jossa olisivat jäseninä Keski-Uudenmaan kunnat 
ja jonka tehtävinä olisivat seutukaavoitus, eräät 
yleiskaavoitusta koskevat tehtävät, asunto-ohjel
mien laatiminen, alueiden hankinta ja kuntoon
pano asuntorakentamista varten, seudun sisäisen 
liikenteen suunnitteleminen ja joukkokuljetuslii-
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kenteen hoitaminen tarpeellisilta osilta, raakave
den hankkiminen ja jakaminen kunnille, yhteis
ten pääviemärien ja jäteveden puhdistuslaitosten 
suunnitteleminen ja rakentaminen sekä ulkoilu
ja virkistysalueiden hankkiminen, kuntoonpano 
ja hoitaminen. 

Tämä alustava ehdotus ei saanut tarpeellista 
kannatusta. Asiaa koskevassa mietinnössään ko
mitea vuonna 1969 päätyi ehdottamaan, että 
muodostettaisiin lailla Helsingin seutukunta, 
jonka alue käsittäisi Helsingin kaupungin, silloi
set Espoon ja Kauniaisten kauppalat sekä Helsin
gin maalaiskunnan. Seutukunnan organisaatio ja 
toiminnot järjestettäisiin pääasiassa samojen peri
aatteiden mukaan kuin peruskuntien hallinto ja 
komitean toisessa mietinnössään ehdottama maa
kuntaitsehallinto. Sen jälkeen, kun ehdotuksesta 
oli saatu lausunnot, komitea vuonna 1971 tarkisti 
ehdotusta siten, että seutukunnalle uskonaisiin 
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edellä mainittujen tehtävien lisäksi myös yleis
kaavoitus ja kunnallinen asunnonvälitys sekä pää
liikenneväylien suunnittelu, rakentaminen ja 
kunnossapito sikäli kuin se ei kuulu valtiolle. 

Tältäkään pohjalta ei kuitenkaan osoittautunut 
mahdolliseksi järjestää pääkaupunkiseudun kun
tien yhteisten tehtävien hoitoa. Tässä oli vaikeuk
sia siitäkin syystä, että noihin aikoihin oli esillä 
myös erimielisyyksiä aiheuttanut kysymys kun
nallisen jaotuksen uudistamisesta pääkaupunki
seudulla. 

Vuonna 1970 oli asetettu seudun neljän kun
nan vapaaehtoinen yhteistyötoimikunta valmiste
lemaan ja muutoin käsittelemään kuntien yhtei
siä asioita. Vuonna 1973 päädyttiin siihen, että 
ainakin toistaiseksi oli rajoituttava saattamaan 
pääkaupunkiseudun yhteistyötoimikunta ja sen 
toiminta lakisääteiselle pohjalle. Tässä tarkoituk
sessa annettiin sanotun vuoden lopussa laki pää
kaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta (978/ 
73). Siinä ovat lain mukaan osallisina Helsingin, 
Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Näi
den valtuustojen suostumuksella ja valtioneuvos
ton hyväksymisen nojalla yhteistyövaltuuskun
taan voi liittyä muukin Helsingin lähikunta. 

2. Nykyinen tilanne Ja astan val
mistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan 
tehtävänä on kuntien valtuustojen yhtäpitäviin 
päätöksiin perustuvien valtuuksien rajoissa suorit
taa kuntien yhteisten asioiden hoitamista palvele
via selvitys-, tutkimus-, suunnittelu- ja valmiste
lutehtäviä sekä tehdä yhteisten asioiden hoita
mista koskevia aloitteita ja antaa sellaisista asiois
ta lausuntoja. Valtuustojen yhtäpitävin päätöksin 
yhteistyövaltuuskunnan hoidettaviksi voidaan 
kuitenkin antaa muitakin kuntien yhteisiä tehtä
viä, mikäli voimassa olevat säännökset eivät tätä 
estä ja asianomainen ministeriö sellaisen tehtävän 
osalta, josta on erikseen säädetty, tämän hyväk
syy. Eräitä tällaisia suoritus- tai toimeenpanoteh
täviä yhteistyövaltuuskunnalle onkin annettu, ja 
yhteistyövaltuuskunnalle on myös erikseen lailla 
uskottu joitakin tehtäviä. 

Yhteistyövaltuuskunnasta annettuun lakiin si
sältyy suppeat yleiset säännökset yhteistyöval
tuuskunnan itsenäisen julkisen yhdyskunnan ase
masta sekä sen organisaatiosta, tehtävien hoidon 
järjestämisestä ja kustannusten jakamisesta kun-

tien kesken. Näistä maarataan ohjesäännössä, 
joka on alistettava sisäasiainministeriön vahvistet
tavaksi. Yhteistyövaltuuskuntaan sovelletaan 
kunnallishallintoa yleisesti koskevia säännöksiä. 

Säädettäessä laki pääkaupunkiseudun yhteis
työvaltuuskunnasta lähdettiin siitä, että lakiin 
perustuva yhteistoiminta antaa kokemuksia ja luo 
edellytyksiä sellaisiin pitemmälle meneviin yh
teisten tehtävien hoidon järjestelyihin, jotka saat
tavat osoittautua tarpeellisiksi. Yhteistyövaltuus
kunnan toiminta ei kuitenkaan ole kehittynyt 
siten kuin pääkaupunkiseudulla on varsin laajalti 
pidetty suotavana. Valtuuksien saaminen kunnil
ta niiden valtuustojen yhtäpitävin päätöksin sel
laisten tehtävien hoitamiseen, jotka olisi hoidet
tava yhteisesti, on tuottanut vaikeuksia, eikä 
yhteistyövaltuuskunnan toimintoja ole näin ollen 
voitu kehittää selkeältä pohjalta eikä suunnitel
mallisesti. 

Tästä syystä yhteistyövaltuuskunnan piirissä on 
pitkään pyritty selvittämään ja pääsemään yhteis
ymmärrykseen siitä, miten yhteistyövaltuuskun
nan toimialaa voitaisiin lainsäädäntöteitse laajen
taa niin, että tehtävien hoito saataisiin riittävän 
vakaalle pohjalle. Tällöin on kuitenkin lähdetty 
siitä, että on edettävä varovaisesti ja pitäydyttävä 
vain tehtäviin, joiden yhteinen hoitaminen on 
välttämätöntä. Aikanaan mm. ympäristölainsää
dännön kehittyminen voi kuitenkin johtaa sii
hen, että yhteistyövaltuuskunnan lakisääteisten 
tehtävien piiriä on tarpeen laajentaa. 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan 
toimialan uudelleen järjestämistä on pidettävä 
perusteltuna. Se edellyttää, kun lakia pääkau
punkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta on tar
peen muiltakin osin muuttaa, uuden lain säätä
mistä siitä sekä muutosten tekemistä niihin lakei
hin, joissa on säädetty yhteistyövaltuuskunnalle 
nyt uskottavista tehtävistä. 

Tässä yhteydessä on syytä myös luopua tarpeet
tomasta valtionvalvonnasta, joka nyt kohdistuu 
pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntaan. 
Yhteistyövaltuuskunnan alistettava ohjesääntö 
olisi korvattava johtosäännöllä, joka tulee voi
maan ilman sisäasiainministeriön vahvistusta. 
Suoritus- tai toimeenpanotehtävien uskomiseen 
kuntien valtuustojen päätöksillä yhteistyövaltuus
kunnalle ei olisi vaadittava asianomaisen ministe
riön hyväksymistä siitäkään osin, kuin kysymys 
olisi tehtävistä, joista on erikseen säädetty. 

Samalla lakiin pääkaupunkiseudun yhteistyö
valtuuskunnasta on paikallaan sisällyttää perus
säännökset yhteistyövaltuuskunnan viranomai
sista ja siitä, miten yhteistyövaltuuskunnan tehtä-
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vien hoidosta aiheutuvat kustannukset jaetaan 
kuntien vastattaviksi. Laissa olisi myös säädettä
vä, mitä kunnallislain (953/76) kuntia ja kun
tainliittoja koskevia säännöksiä sovelletaan yhteis
työvaltuuskuntaan. 

2.2. Asian valmistelu 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta on 
joulukuussa 1983 sisäasiainministeriölle toimitta
massaan kirjelmässä esittänyt, että ryhdyttäisiin 
toimenpiteisiin erinäisten tehtävien uskomiseksi 
lailla yhteistyövaltuuskunnalle. Nämä tehtävät 
olisivat huolehtiminen jätehuollosta ja ilmansuo
jelusta sekä kuntien yhteistyöstä seudun joukko
liikenteen järjestämiseksi. Lisäksi yhteistyöval
tuuskunnan tulisi tarpeen mukaan huolehtia seu
dullista käyttöä palvelevien virkistysalueiden 
hankkimisesta sekä ulkoilureittien rakentamisesta 
ja kunnossapidosta samoin kuin virkistys- ja va
paa-ajan laitosten perustamisesta ja ylläpidosta. 
Tämän ohessa yhteistyövaltuuskunnalle kuuluisi
vat tehtävät, jotka eri laeissa olisi sille uskottu. 
Yhteistyövaltuuskunta huolehtisi edelleen sellai
sista selvitys-, tutkimus-, suunnittelu- ja valmis
telutehtävistä muillakin aloilla, joista edellä on 
mainittu, ja kuntien valtuustojen yhtäpitävin 
päätöksin sille voitaisiin antaa myös ns. suoritus
tai toimeenpanotehtäviä kuten nykyisinkin. 

Yhteistyövaltuuskunnan piirissä tapahtuneessa 
valmistelussa on selvitetty myös seutukaavoituk
sen liittymistä yhteistyövaltuuskunnan toimi
alaan. Huomiota on tällöin kiinnitetty etenkin 
siihen, että pääkaupunkiseudun kunnat voisivat 
olla entistä kiinteämmässä kosketuksessa tähän 
yleispiieteiseen suunnittelutoimeen sekä suorassa 
vastuussa siitä. Seutukaavoituksen luonne ja ta
voitteet pääkaupunkiseudulla poikkeavat useassa 
suhteessa siitä, mitä muualla läänissä on pidettä
vä tarkoituksenmukaisena. Tämä olisi voitava 
ottaa huomioon seutukaavoituksen järjestelmää 
kehitettäessä. 

Pääkaupunkiseutua koskevia seutukaavoituk
sen mahdollisia uudelleenjärjestelyjä ei ehdoteta 
tässä yhteydessä, koska kyseisiä järjestelyjä ei 
voitane kuitenkaan toteuttaa kytkemättä niitä 
koko Helsingin seudun ja Uudenmaan läänin 
seutukaavoitustoimen osalta tehtäviin ratkaisui
hin, jotka eivät vielä ole hahmottuneet. 

Koska pääkaupunkiseudun asuntotilanne on 
hyvin vaikea ja koska tavanomaisin keinoin ei 
tunnu olevan mahdollisuuksia saada siinä aikaan 
ratkaisevia muutoksia, on yhteistyövaltuuskun-

nassa erikseen selvitetty, miten voitaisiin yleensä 
helpottaa asuntotilannetta sekä parantaa etenkin 
nuorten mahdollisuuksia saada ensiasunto ja lisä
tä vuokra-asuntojen määrää. Kun asiaan liittyy 
monia pääkaupunkiseudun erityisolosuhteisiin, 
rahoitukseen, suunnitteluun ja hallintoon kuulu
via kysymyksiä, ei siitä katsota mahdolliseksi 
ainakaan vielä tässä yhteydessä tehdä ehdotuksia. 

Ehdotettujen lainsäädäntötoimien valmistelu 
on alustavasti suoritettu pääkaupunkiseudun yh
teistyövaltuuskunnan piirissä. Valmistelun tulok
sena syntyneen ehdotuksen pohjalta asiaa on 
edelleen valmisteltu sisäasiainministeriössä yh
teistyössä ympäristöministeriön, liikenneministe
riön, Uudenmaan lääninhallituksen, pääkaupun
kiseudun yhteistyövaltuuskunnan ja Suomen 
Kaupunkiliiton kanssa. Luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi laiksi pääkaupunkiseudun yhteistyö
valtuuskunnasta ja siihen liittyviksi laeiksi jäte
huoltolain (673/78) muuttamisesta, ilmansuoje
lulain ( 67182) muuttamisesta ja ulkoilulain 
(606/73) muuttamisesta on pyydetty lausunnot 
paitsi mainituilta viranomaisilta ja Kaupunkilii
tolta myös pääkaupunkiseudun kuntien valtuus
toilta. 

Helsingin kaupunginvaltuusto on puoltanut 
lausunnossaan lakiehdotuksia muutoin paitsi, et
tä pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan 
tehtäväksi tulisi ilmansuojelussa säätää vain ne 
tehtävät, jotka jo nyt kuuluvat yhteistyövaltuus
kunnalle. Espoon kaupunginvaltuusto on lausun
nossaan katsonut, ettei ole tosiasiallista tarvetta 
muuttaa pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuus
kuntaa koskevia lakeja. Ilmansuojelutehtävissä 
pidetään tämänhetkistä työnjakoa lääninhallituk
sen, yhteistyövaltuuskunnan ja Espoon ympäris
tönsuojelulautakunnan välillä hyvänä, koska il
man laadun tarkkailu on kaupunginvaltuuston 
mielestä selvästi seudullinen kysymys. Jätehuol
lossa tulisi kuljetustehtävät uskoa yhteistyöval
tuuskunnalle ja valvonta jättää petuskuntien it
sensä hoidettavaksi. Ehdotettua joukkoliikenteen 
järjestelmää vastustetaan, samoin kuin sitä, että 
yhteistyövaltuuskunnalle annettaisiin lailla virkis
tys- ja vapaa-ajan toimintoja koskevia tehtäviä. 
Vantaan kaupunginvaltuusto on lausunnossaan 
katsonut, että joukkoliikenteen ja jätehuollon 
hoitaminen voidaan säätää yhteistyövaltuuskun
nan toimesta hoidettaviksi tehtäviksi. Ilmansuo
jelussa ei ole aihetta muuttaa yhteistyövaltuus
kunnan ja kuntien välistä nykyistä tehtäväjakoa. 
Virkistysalueyhteistyön ottamista yhteistyöval
tuuskunnan lakisääteiseksi tehtäväksi ei tässä vai
heessa kannateta. Kauniaisten kaupunginvaltuus-
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to on lausunnossaan puoltanut lakiehdotuksia 
muutoin paitsi, että yhteistyövaltuuskunnalle ei 
tulisi antaa ilmansuojelussa muita tehtäviä kuin 
sillä on nykyisin ja että kuntien on itse vastattava 
keskeisistä ilmansuojelutehtävistä. 

Ympäristöministeriö on asiasta kuntien val
tuustojen lausuntojen jälkeen antamassaan lau
sunnossa todennut, että ilmansuojelua koskevat 
tutkimus-, seuranta-, suunnittelu-, koulutus- ja 
valistustehtävät voitaisiin pääkaupunkiseudulla 
hoitaa, kuten nykyisinkin, yhteistyövaltuuskun
nan toimesta. Sen sijaan on ympäristöministeriön 
mielestä kunnan ilmansuojeluviranomaisen teh
tävien kuuluttava yhdelle viranomaiselle. Koska 
asukkaille olisi edelleen taattava suora mahdolli
suus vaikuttaa ilmansuojelua koskeviin lääninhal
litukselle annettaviin lausuntoihin, tulisi kunnan 
hoitaa nämä tehtävät. Ilmansuojeluviranomaisen 
kaikkien tehtävien keskittäminen yhteistyöval
tuuskunnalle ei olisi ympäristöministeriön mie
lestä omiaan edistämään ilmansuojelulain nykyi
sen oikeusturvajärjestelmän toimivuutta, minkä 
seuraamista eduskuntakin on lain hyväksymisen 
yhteydessä edellyttänyt. Ympäristöministeriö on 
lausunnossaan pitänyt perusteltuina ehdotettuja 
säännöksiä jätehuollon osalta sekä hallinnon
alaansa kuuluvia virkistys- ja vapaa-ajan toimin
toja koskevia säännösehdotuksia. 

Liikenneministeriö on esittänyt lausunnossaan, 
että ehdotettu pääkaupunkiseudun yhteistyöval
tuuskuntaa koskeva laki selkiinnyttäisi yhteistyö
valtuuskunnan asemaa sekä edistäisi yhteisten 
asioitten hoitamista, ja pitänyt lain säätämistä 
tarpeellisena. Uudenmaan lääninhallitus on lau
sunnossaan puoltanut ehdotettujen lakien säätä
mistä. Lakisääteisistä tehtäväkokonaisuuksista kii
reellisimpinä on lääninhallituksen mielestä pidet
tävä jätehuollon, ilmansuojelun sekä joukkolii
kenteeseen liittyvien tehtävien saattamista yhteis
työvaltuuskunnan hoidettaviksi. 

Suomen Kaupunkiliiton lausunnossa on vain 
jätehuollon ja joukkoliikenteen hoitamisen kat
sottu muodostavan sellaisen tehtäväryhmän, mi
kä olisi pääkaupunkiseudun neljässä kaupungissa 
hoidettava yhtenäisten periaatteiden ja perustei
den mukaisella tavalla. Ilmansuojelusta ja virkis
tysaluehankkeista huolehtimista ei tulisi Kau
punkiliiton käsityksen mukaan ainakaan tässä 
vaiheessa siirtää lailla kunnilta yhteistyövaltuus
kunnalle. 

Edellä mainituissa lausunnoissa on luonnok
seen hallituksen esitykseksi ehdotettu tehtäväksi 

muitakin, lähinnä saannösten sisällön tarkista
mista koskevia muutoksia. Esityksessä on näitä 
tarkistusehdotuksia otettu monissa kohdin huo
mtoon. 

Hallituksen esityksen valmistelussa on päädytty 
siihen, että jätehuollon tehtävät, ilmansuojelua 
koskevat seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä 
koulutus- ja valistustehtävät, joukkoliikenneyh
teistyön tehtävät sekä virkistys- ja vapaa-ajan 
toimintoja koskevat tehtävät pääkaupunkiseudun 
kunnissa ehdotetaan uskottaviksi pääkaupunki
seudun yhteistyövaltuuskunnalle. Kuntien varsi
naisten ilmansuojeluviranomaisen tehtävien hoi
taminen pääkaupunkiseudulla kuuluisi siis edel
leen kunnille itselleen. Ilmansuojelulain 5 §:n 2 
momentin nykyisten säännösten nojalla pääkau
punkiseudun kunnat voivat myös uskoa ilman
suojelutehtävänsä yhteistyövaltuuskunnan hoi
dettaviksi. 

Esityksen valmistelun yhteydessä on myös esi
tetty harkittavaksi mahdollisuus valita yhteistyö
valtuuskunnan päätösvaltaa käyttävä toimielin eli 
valtuuskunta suorilla vaaleilla kunnallisvaalien 
yhteydessä. Tämä vaalitavan muutos ei olisi kui
tenkaan toteutettavissa kuin aikaisintaan vuonna 
1988 toimitettaviin kunnallisvaaleihin liittyvänä 
järjestelynä. Vaalitavan muuttaminen on tarkoi
tus selvittää sitä ennen erikseen. 

3. Esityksen hallinnolliset Ja ta
loudelliset vaikutukset 

Ehdotetut lait johtaisivat hyväksyttyinä ja voi
maan saatettuina pääkaupunkiseudun yhteistyö
valtuuskunnan aseman vahvistumiseen. Sen teh
tävät laajenisivat olennaisesti ja sen toiminta 
saataisiin nykyistä selkeämmälle ja vakaammalle 
pohjalle, jolta sitä olisi mahdollista edelleen 
kehittää sen mukaan, kuin tähän ilmenee tarvet
ta ja syntyy valmiutta. Kunnat vapautuisivat 
erinäisistä sellaisista tehtävistä, joiden hoitami
nen kunkin kohdalta erikseen ei ole tarkoituksen
mukaista eikä kaikilta osin käytännössä juuri 
mahdollistakaan. 

Siitä tehtävien hoidon keskittämisestä, mihin 
ehdotetut uudet säännökset johtaisivat, on edel
lytettävä olevan seurauksena, paitsi tehtävien 
hoidon tehostumista, myös kustannussäästöjä sii
hen verrattuna, mitä vastaavantasoiset järjestelyt 
kokonaan tai huomattavalta osalta erikseen to
teutettuina tulisivat maksamaan. Arvioita tästä ei 
kuitenkaan ole mahdollista esittää. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten peruste! u t 

1.1. Laki pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuus
kunnasta 

1 §. Ehdotettu 1 § on muutoin pääkaupunki
seudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun nykyi
sen lain 1 §:n 1 momenttia vastaava paitsi että 
siihen on lisätty sanat ''ja hoitamista'', koska 
laissa uskottaisiin yhteistyövaltuuskunnalle uusia, 
myös toimeenpanoa vaativia tehtäviä. 

Mikäli muu Helsingin lähikunta haluaisi myö
hemmin liittyä pääkaupunkiseudun yhteistyöval
tuuskuntaan, voisi yhteistyövaltuuskunta, hyväk
syttyään liittymisen, tehdä Sisäasiainministeriölie 
2 §:n 1 kohdan nojalla aloitteen pääkaupunki
seudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain 
muuttamiseksi tarpeellisilta osin. Tällöin olisi 
muutettava ainakin 1 §:ää ja 5 §:n 1 momenttia. 

2 §. Ehdotettu 2 §:n 1 kohta vastaa nykyisen 
lain 2 §:n 1 momenttia muutoin paitsi että siitä 
on jätetty pois sanat "kuntien valtuustojen yhtä
pitäviin päätöksiin perustuvien valtuuksien ra
joissa". Ehdotetut 2 §:n 2-9 kohdat olisivat 
uusia. Kohtia perustellaan seuraavassa erikseen 
kunkin osalta. 

Pääkaupunkiseudun kunnat ovat antaneet yh
teistyövaltuuskunnan tehtäväksi jätehuoltolain 9 
§:n mukaisesti jätehuollon hoitamisen kokonai
suudessaan pääkaupunkiseudulla. Tällöin kunnat 
ovat edellyttäneet, että jätehuoltoon tarvittavien 
alueiden, laitteiden ja laitosten siirtymisestä yh
teistyövaltuuskunnan hallintaan ja niiden muusta 
käytöstä on erikseen sovittava. Tämä antaa kun
nille pitkälle ulottuvan oikeuden määrätä jäte
huoltoon tarvittavien alueiden käytön ehdoista, 
mikä saattaa aiheuttaa vaikeuksia ja esteitäkin 
jätehuollon järkiperäistämiselle sekä tarpeettomia 
lisäkustannuksia jätehuollon yhteiselle hoitami
selle. Ympäristönsuojelun näkökohtien huo
mioon ottaminen jätehuollossa tulee entistäkin 
tärkeämmäksi. 

Jätehuoltolakiin olisi sisällytettävä säännökset, 
jotka antavat yhteistyövaltuuskunnan tehtäväksi 
jätehuollon järjestämisen pääkaupunkiseudulla ja 
takaavat näin toiminnalle riittävän vakavuuden. 

Yhteisen jätehuoltotoimen järjestäminen pe
rustuisi edelleenkin itsekannattavuuteen, jolloin 

varsinaiseen jätehuoltoon kuuluvista menoista 
vastaisivat jätteen tuottajat. Sellaiset kustannuk
set, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi yleiseen 
tai roskaamisen valvontaan liittyvistä viranomais
tehtävistä, katettaisiin siten kuin 6 §:ssä säädet
täisiin tai 7 § :n nojalla olisi päätetty. 

Ehdotetulla lainmuutoksella ei puututtaisi 
kuntien oikeuteen määrätä kaavalla alueittensa 
käytöstä eikä terveyslautakunnan toimivaltaan 
päättää asianomaisista luvista. Yhteistyövaltuus
kunnalla on yleisten lunastamista koskevien sään
nösten mukaan mahdollisuus hakea lupaa jäte
huoltoon tarvittavien alueiden pakkolunastami
seen silloin, kun alueita tarvittavien jätehuolto
laitosten perustamiseen ei ostamalla tai vuokraa
malla voida kohtuullisin ehdoin saada riittävän 
nopeasti ja tarpeellisessa määrin. 

Nykyisissä valtuuksissaan pääkaupunkiseudun 
kunnat ovat antaneet yhteistyövaltuuskunnan 
hoidettaviksi ilmansuojelun seurannan sekä eräitä 
ilmansuojelun valistus- ja koulutustoimintaan 
liittyviä tehtäviä. Tätä työnjakoa kuntien ja yh
teistyövaltuuskunnan välillä pidetään yleisesti 
hyvänä. Koska zlmansuojelua koskevat seu
ranta-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä 
koulutus- ja valistustehtävät on katsottava monel
ta osin seudullisiksi tehtäviksi, ehdotetaan 2 §:n 
3 kohdassa ympäristöministeriön lausunnon mu
kaisesti, että niistä huolehtiminen uskottaisiin 
pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle. 

Pääkaupunkiseudun joukkolzikenneyhteistyön 
keskeinen tavoite on saada aikaan taloudellisesti 
mahdollisimman edullinen ja riittävät joukkolii
kennepalvelut tarjoava tarkoituksenmukainen 
kuljetusjärjestelmä. Tämä edellyttää reitistön ke
hittämistä nykyistä rationaalisemmaksi ja olemas
sa olevia liikenneresursseja paremmin hyödyntä
väksi. Perusedellytys näiden tavoitteiden saavut
tamiselle on seudullinen joukkoliikennesuunnit
telu, joka tulisi toteuttaa keskitetysti yhteistyö
valtuuskunnan toimesta kuitenkin siten, että 
valmisteluvaiheessa käytävin neuvotteluin pyri
tään ottamaan huomioon myös liikenteenharjoit
tajien tarpeet. Liikenneluvat, ajoreitit ja aikatau
lut määräytyisivät joukkoliikennesuunnittelun 
perusteella. Myös yhteistyö Valtionrautateiden 
kanssa pohjautuisi tähän suunnitteluun. 
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Kehitettävän joukkoliikenneyhteistyön olisi 
pystyttävä antamaan seudun asukkaille tasapuoli
set ja kohtuuhintaiset palvelukset. Tämä edellyt
tää mahdollisimman yhtenäistä maksu- ja lippu
järjestelmää. 

Joukkoliikenteen seudullisissa järjestelyissä on 
selvitettävä ja otettava huomioon seudulle muu
alta tulevan liikenteen perustellut edut ja käytet
tävä sen palveluksia mahdollisimman laajasti hy
väksi. Lupia myönnettäessä tulisi edelleen ottaa 
huomioon, etteivät muun pitempimatkaisen lii
kenteen palvelumahdollisuudet saa mahdollisten 
lupa- ja aikataulumuutosten johdosta heikentyä. 

Nykyisin seudun joukkoliikennettä hoidetaan 
Valtionrautateiden, Helsingin kaupungin liiken
nelaitoksen, kolmen kunnallisen liikenneyhtiön 
sekä parinkymmenen yksityisen liikenteenharjoit
tajan toimesta. Liikenteenhoidon työnjakoa ei ole 
tässä vaiheessa syytä muuttaa, mikä merkitsee 
mm. sitä, ettei yhteistyövaltuuskunta harjoittaisi 
liikennettä. 

Sillä seudullisella liikenteellä, josta lain mu
kaan olisi tarkoitus tehdä liikenteen harjoittamis
ta koskevat sopimukset, tarkoitetaan tässä seudun 
sisällä kuntarajan ylittävää liikennettä sekä seu
dulta alkavaa ja sinne päättyvää liikennettä sil
loinkin kun reitti tie- tai katuolosuhteista joh
tuen poikkeaa seudun ulkopuolelle. Kunnan si
säiseksi liikenteeksi luetaan kunnan rajojen sisällä 
toimiva liikenne sekä kunnan alueelta alkava ja 
sinne päättyvä liikenne silloinkin, kun reitti tie
tai katuolosuhteista johtuen vähäisessä määrin 
poikkeaa kunnan ulkopuolelle. Seudullisen lii
kenteen harjoittamista koskevien sopimusten tu
lisi olla mahdollisimman kattavat, joskin on 
mahdollista, että jokin tai jotkut linjat jäävät 
sopimusten ulkopuolelle. Liikenneluvat myöntäi
si se viranomainen, jolle tämä tieliikennelain 5 a 
§:n nojalla kuuluu, sanotun säännöksen mukai
sesti. 

Edellä mainittuihin liikenteen kehittämista
voitteisiin pääseminen edellyttää seudullisen lii
kenteen järjestämisessä sitä, että yhteistyövaltuus
kunta vastaa liikenteestä mm. ostamalla seudulli
sen liikenteen palvelut liikennettä hoitavilta yri
tyksiltä. Tällöin yhteistyövaltuuskunta perisi itse 
liikennetulot ja suorittaisi liikenteenharjoittajalle 
kuljetussopimusten mukaiset korvaukset. Vastaa
vanlaisiin järjestelyihin ryhdyttäisiin Valtionrau
tateiden kanssa. 

Yhteistyövaltuuskunta hyväksyisi seudulla 
noudatettavan taksa- ja lippujärjestelmän ja seu
dullisen liikenteen taksat. Sisäisen liikenteen lip
pujen hinnoista päättäisi kukin kunta itse. Tämä 

ei luonnollisestikaan asettaisi esteitä sille, että 
kunta subventoisi omien asukkaittensa osalta lip
pujen hintoja, jos kohta subvention myöntämi
nen käytännössä tulisi koskemaan pääasiassa vain 
näyttölipun (seutulippu) kustannuksia. 

Yhteistyövaltuuskunta tekisi seudullista liiken
nettä koskevat liikennöintisopimukset liikenteen
harjoittajien kanssa kunkin kunnan tehdessä vas
taavat sopimukset sisäisestä liikenteestään. Linja
liikenneluvat myöntäisi sisäisen liikenteen osalta 
kunnanhallitus ja seudullisen liikenteen ollessa 
kysymyksessä yhteistyövaltuuskunta. Kuten edel
lä on todettu, liikenteen yhteinen järjestäminen 
ei edellyttäisi nykyisen lupamenettelyn muutta
mista. Pitemmällä aikavälillä tavoitteena on yh
distää lupamenettely. 

Niin seudullisen kuin kunnan sisäisenkin lii
kenteen lippujen hinnat vahvistaa liikenneminis
teriö. On tutkittava, voisivatko kunnat ja yhteis
työvaltuuskunta myöhemmässä vaiheessa määrätä 
niistä ilman valtion viranomaisen vahvistusta. 

Liikenteenharjoittajien, yhteistyövaltuuskun
nan ja valtion viranomaisten yhteistyötä helpotta
maan voitaisiin yhteistyövaltuuskunnan toimesta 
asettaa neuvottelukunta. 

Suunnitellulla virkistysalueyhteistyöllä järjes
tettäisiin vahvistetussa seutukaavassa osoitettujen 
tai muulla perusteella yhteisiksi soveltuvien vir
kistysalueiden yhteinen käyttäminen alueiden 
käyttöoikeuksia hankkimalla. Yhteistyövaltuus
kunnan toimesta voitaisiin kuntien hallintoa hy
väksi käyttäen myös rakentaa virkistystä palvele
via laitoksia ja ylläpitää niitä. Esimerkkeinä yh
teisistä virkistysaluejärjestelyistä voidaan mainita 
kalavedet, vapaa-aikavenesatamat, seudullinen 
ampumarata ja moottoriharjoitusalue. Ulkoilu
reittien yhteensovittaminen sekä rakentaminen ja 
kunnossapito voitaisiin niin ikään ottaa yhteis
työn piiriin. Kustannuksiin kunnat osallistuisivat 
niille koituvan hyödyn ja käytön mukaan siten 
kuin lain 6 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi. 

Jo olemassa olevat virkistystä ja vapaa-ajan 
viettoa palvelevat kuntien laitokset, alueet ja 
järjestelyt pysyisivät kunnilla ja näiden hoidetta
vina. Uusia kunnat voisivat edelleen myös itse 
hankkia tai toteuttaa. 

Se, että yhteistyövaltuuskunnalle voidaan tar
peen mukaan lailla uskoa muitakin tehtäviä, 
todettaisiin 2 §:n viimeisessä eli 9 kohdassa. 

3 §. Ehdotettu 3 § on muutoin nykyisen 2 §:n 
mukainen paitsi että on jätetty lopusta pois ''ja 
asianomainen ministeriö sellaisen tehtävän osal
ta, josta on erikseen säädetty, tämän hyväksyy." 
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Niin kuin edellä on todettu, tällaista hyväksymis
tä ei ole pidettävä taipeellisena. 

4 §. Ehdotettu 4 § vastaa nykyistä 3 §: n 1 
momenttia. 

5 §. Ehdotettua 5 §:n 1 momenttia vastaavaa 
säännöstä pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuus
kunnan päätösvaltaa käyttävästä toimielimestä ei 
nykyisin ole. Sen ottaminen lakiin on perustel
tua. Siinä mainitut voimasuhteet olisivat yhteis
työvaltuuskunnan nykyisen ohjesäännön mukai
set. 

Ehdotettu 5 §:n 2 momentti vastaa suunnil
leen nykyistä 3 §: n 2 momenttia paitsi että siinä 
on mainittu valtuuskunnan alaisena toimiva hal
litus. 

Ehdotetussa 5 §:n 3 momentissa olisi säännös 
yhteistyövaltuuskunnan yhteistyöjohtajasta ja 
apulaisyhteistyöjohtajista. Viimeksi mainittuja on 
nykyään kaksi. Näiden viranhaltijoiden yleinen 
asema ehdotetaan määriteltäväksi samoin kuin 
kunnanjohtajan ja apulaiskunnanjohtajan koh
dalta on tehty kunnallislain 56 §:n 1 momentis
sa. 

Ehdotettu 5 §:n 4 momentti eroaa nykyisestä 4 
§:stä ensiksikin siinä, että yhteistyövaltuuskun
nan kustannusten jaosta ei mainita, koska siitä 
sisällytettäisiin säännökset uuteen 6 §:ään. Toi
nen ero on, että ohjesäännön sijasta yhteistyöval
tuuskunnalle hyväksyttäisiin johtosääntö, joka ei 
vaadi sisäasiainministeriön vahvistusta. Nyt ohje
sääntö on ollut hyväksyttävä kuntien valtuustojen 
yhtäpitävin päätöksin. Ehdotuksen mukaan joh
tosäännön hyväksyisi valtuuskunta. Tätä järjeste
lyä on pidettävä riittävänä kuntienkin kannalta. 

6 §. Tähän pykälään otettaisiin perussäännök
set kustannusten jaosta. Ne on laadittu yhteistyö
valtuuskunnan ohjesääntöön nykyisin sisältyvien 
määräysten ja nyt kysymyksessä olevia järjestelyjä 
yhteistyövaltuuskunnan piirissä valmisteltaessa 
käytyjen neuvottelujen pohjalta sekä ottamalla 
huomioon lausunnoissa esitettyjä näkemyksiä. 

7 §. Ehdotettu 7 §:n 1 momentti on tarkoitet
tu täydentämään 6 §:n pääsääntöä sen vuoksi, 
että eräissä tapauksissa voidaan joutua tilantee
seen, jossa 6 §:n jakoperusteilla ei päästä oikeaan 
lopputulokseen ja on sovittava muunlaisesta me
nojen jakamisen tavasta. 

Pykälän 2 momentin säännöksen ottaminen 
lakiin maksuosuuksien ennakkojen periruisestä 
on myös paikallaan, etenkin kun yhteistyöval
tuuskunnan menot sen toimialan laajentuessa 
lisääntyvät. 

8 §. Pykälän säännökset yhteistyövaltuuskun
nan varoista ja veloista perustuvat siihen, miten 

asia yhteistyövaltuuskunnan taholla on katsottu 
parhaaksi järjestää. 

9 §. Pykälä korvaisi nykyisen 5 § :n, jossa on 
säädetty muutoksenhausta yhteistyövaltuuskun
nan viranomaisten päätöksiin sekä kunnallisia 
viranomaisia, viranhaltijoita ja työntekijöitä kos
kevien säännösten soveltamisesta sen mukaan 
kuin yhteistyövaltuuskunnan ohjesäännössä tar
kemmin määrätään. Pykälän 1 momentissa oleva 
luettelo kuntia koskevista kunnallislain säännök
sistä, joita soveltuvin osin noudatettaisiin yhteis
työvaltuuskunnassa, on laadittu kunnallislain 134 
§:n 1 momentissa olevan, kuntainliitoissa sovel
lettavia säännöksiä koskevan luettelon mukaisesti 
lisäämällä luetteloon 26 §:n 1 momentti sekä 34, 
36, 45, 54, 56 ja 57 §. Myös nämä päätösvaltai
suutta, kunnan ilmoituksia, kunnan jäsenten 
aloitteita, valtuuston kokouksen kutsuaikaa, kun
nanhallituksen kokoonpanoa ja toimikautta sekä 
kunnanjohtajaa ja apulaiskunnanjohtajaa koske
vat säännökset soveltuvat noudatettaviksi yhteis
työvai tu uskunnassa. 

Pykälän 2 momentti vastaa 42 §:ssä mainittu
jen varapuheenjohtajien lukua, 50 §:ssä tarkoite
tun määräenemmistön laskeruistapaa ja ali- tai 
ylijäämän ottamista talousarvioon koskevin sekä 
56 ja 57 § :n sisällyttämisestä 1 momentissa 
olevaan luetteloon aiheutuvin poikkeamin kun
nallislain 134 §:n 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa luetellaan kuntainliitto
ja koskevat kunnallislain säännökset, mm. liitto
hallituksen kokoonpanon sovittamista poliittisten 
voimasuhteiden puolesta koskeva 122 §:n 4 mo
mentti, joita olisi soveltuvin osin vastaavasti nou
datettava yhteistyövaltuuskunnassa. 

Kun yhteistyövaltuuskuntaa tulee koskea myös 
sen, mitä on säädetty laissa kunnan viranhaltijain 
neuvotteluoikeudesta ( 389144), kunnallisessa vir
kaehtosopimuslaissa (669/70), laissa kunnallisista 
työehtosopimuksista ( 670170 ), kunnallisten vi
ranhaltijain ja työntekijäin eläkelaissa (202 1 64) ja 
kunnallisten luottamushenkilöiden eläkelaissa 
(578/77), on 9 §:n 4 momentiksi otettu tämän 
ilmaiseva säännös. 

10 §. Voimaantulosäännöksessä todettaisiin 
selvyyden vuoksi, että laki ei kumoa aikaisem
man lain nojalla tehtyjä päätöksiä eikä toimeen
pantuja järjestelyjä, ellei uudesta laista muuta 
aiheudu. 
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1.2. Laki jätehuoltolain 9 ja 10 §:n muutta
misesta 

9 §. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin niin, 
että pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoteh
tävät hoitaisi pääkaupunkiseudun yhteistyöval
tuuskunta suoraan lain nojalla. Samalla ehdote
taan momenttia muutoin sanonnallisesti tarkis
tettavaksi. 

10 §. Pykälään tehtäisiin muutos, jonka mu
kaan pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun
taan sovelletaan, mitä jätehuoltolaissa on säädet
ty kunnasta, kunnanhallituksesta ja kunnan jäte
huoltoviranomaisesta. Kunnanhallitusta koskevia 
säännöksiä sovellettaisiin siten yhteistyövaltuus
kunnan hallitukseen ja jätehuoltoviranomaista 
koskevia säännöksiä siihen yhteistyövaltuuskun
nan toimielimeen, jonka valtuuskunta on mää
rännyt jätehuoltoviranomaiseksi. Se on nykyisin 
yhteistyövaltuuskunnan teknisen huollon lauta
kunta. 

1.3. Laki ulkoilulain 2 §:n muuttamisesta 

2 §. Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin säännös, 
jonka mukaan ulkoilulain 1 luvun säännöksiä 
kunnasta sovelletaan myös pääkaupunkiseudun 
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yhteistyövaltuuskuntaan. Tämän asiana tulisi si
ten olemaan pääkaupunki-seudulla huolehtia ul
koilureittien tekemisestä ja kunnossapidosta. 
Lain 3 luvun säännöksiä leirintäalueista ei ole 
tarpeen vastaavati muuttaa, vaan ne jäisivät en
nalleen. 

Niin kuin edellä on tuotu esiin, tarkoituksena 
ei ole, että puututtaisiin kuntien toteuttamiin 
virkistys- ja vapaa-ajan vieton järjestelyihin taikka 
estettäisiin sellaiset vastaisuudessa. 

2. Voimaan tulo 

Ehdotettua jätehuollon, ilmansuojelua koske
vien seurannan ja siihen liittyvien tehtävien sekä 
joukkoliikenneyhteistyön ja virkistysalueyhteis
työn järjestämistä pääkaupunkiseudun neljässä 
kunnassa yhteistyövaltuuskunnan toimesta hoi
dettaviksi lakisääteisiksi tehtäviksi on pidettävä 
tärkeänä ja kiireellisesti toteutettavana uudistuk
sena. Tämän vuoksi ehdotetaan, että lait tulisivat 
voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun 
ne on vahvistettu. 

Edellä esitetyn petusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

1 . Laki 
pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan 

kaupunkien yhteisten asioiden käsittelyä ja hoita
mista varten on pääkaupunkiseudun yhteistyöval
tuuskunta (YTV). 

2 § 
Yhteistyövaltuuskunnan tehtävänä on: 
1) huolehtia pääkaupunkiseudun kuntien yh

teisten asioiden hoitamista palvelevasta selvitys-, 
tutkimus-, suunnittelu- ja valmistelutyöstä sekä 
tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja yhteistyötä 
koskevista asioista; 

2) hoitaa erikseen annettujen säännösten mu
kaan kuntien jätehuolto; 

3) huolehtia kuntien ilmansuojelun seuranta-, 
tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valis
tustehtävistä; 

4) laatia ja pitää ajantasalla suunnitelma pää-

kaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämises
tä; 

5) myöntää sen mukaan, kuin erikseen on 
sä~detty, luvat henkilölinjaliikenteen harjoitta
miseen; 

6) hyväksyä seudulla noudatettava henkilölin
jaliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä ja seudulli
sen liikenteen taksat; 

7) tehdä sopimukset seudullisen liikenteen 
harjoittamisesta sekä järjestää ja hoitaa muutoin
kin joukkoliikennettä koskeva kuntien yhteistyö; 

8) tarpeen mukaan hankkia käyttöoikeuksia 
seutukaavassa osoitettuihin tai muutoin seudulli
siin tarpeisiin tarkoitettuihin virkistysalueisiin 
sekä perustaa ja ylläpitää yhteisiä ulkoilureittejä 
ja virkistys- ja vapaa-ajan laitoksia; sekä 

9) suorittaa muut yhteistyövaltuuskunnalle 
lain mukaan kuuluvat tehtävät. 
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3 § 
Yhteistyövaltuuskunta voi kuntien antamien, 

valtuustojen yhtäpitäviin päätöksiin perustuvien 
valtuuksien nojalla ja rajoissa hoitaa muitakin 
kuntien yhteisiä tehtäviä, mikäli laista ei muuta 
johdu. 

4 § 
Yhteistyövaltuuskunta voi saada oikeuksia ja 

tehdä sitoumuksia sekä käyttää puhevaltaa tuo
mioistuimessa ja muun viranomaisen luona. 

5 § 
Päätösvaltaa yhteistyövaltuuskunnan as101ssa 

käyttää valtuuskunta. Siihen valitsevat Helsingin 
kaupunginvaltuusto 22, Espoon ja Vantaan kau
punginvaltuustot kumpikin 10 sekä Kauniaisten 
kaupunginvaltuusto kaksi jäsentä ja jokaiselle 
henkilökohtaisen varajäsenen valtuustojen toimi
kaudeksi. 

Valmistelua, täytäntöönpanoa ja muuta hallin
toa varten yhteistyövaltuuskunnalla on hallitus ja 
sen valvonnan alaisina lautakuntia ja muita toi
mielimiä sekä viranhaltijoita ja työntekijöitä. 

Yhteistyövaltuuskunnalla on yhteistyöjohtaja 
ja apulaisyhteistyöjohtajia, joiden tehtävänä on 
hallituksen alaisina johtaa yhteistyövaltuuskun
nan hallintoa. 

Yleiset määräykset valtuuskunnan ja muiden 
toimielinten kokoonpanosta, järjestysmuodosta ja 
toiminnasta sekä muusta, mikä on tarpeen yh
teistyövaltuuskunnan tehtävien hoidon järjestä
mistä varten, annetaan johtosäännössä, jonka 
valtuuskunta hyväksyy. 

6 § 
Yhteistyövaltuuskunnan yleisistä hallintome

noista Helsingin kaupunki suorittaa puolet ja 
muut kunnat yhteensä toisen puolen edellisenä 
vuotena toimitetun henkikirjoituksen mukaisten 
asukaslukujen suhteessa, kukin kuitenkin vähin
tään kolme prosenttia. 

Yhteistyövaltuuskunnan eri tehtävistä aiheutu
vat menot jaetaan siltä osin, kuin tehtävän hoi
dosta perittävät maksut ja muut saatavat tulot 
eivät riitä kattamaan menoja, ja sikäli kuin 
alijäämää ei oteta seuraavan varainhoitovuoden 
talousarvioon, kuntien vastattaviksi sen suhteen 
mukaan, missä palveluja on käytetty hyväksi tai, 
milloin tätä perustetta ei voida käyttää, missä 
tehtävän hoito on kohdistunut kuntiin. 

Joukkoliikenteestä saatavat tulot jaetaan sen 
mukaan, minkä suuruisina ne ovat eri kuntien 
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osalta kertyneet, niiden osuuksien vähennyksek
si, mitkä joukkoliikenteen menoista kunnilta 
peritään. 

7 § 
Yhteistyövaltuuskunnan joistakin entylSlstä 

tehtävistä johtuvien menojen jakamisesta kuntien 
vastattaviksi voidaan kuntien valtuustojen yhtäpi
tävien päätösten nojalla määrätä toisinkin kuin 6 
§:ssä on säädetty. 

Kunnilta voidaan niiden maksuosuuksista pe
riä enoakkoja valtuuskunnan päättämien perus
teiden mukaan. 

8 § 
Kuntien osuudet varoihin ja velkoihin, jotka 

kohdistuvat yhteistyövaltuuskunnan eri tehtävien 
hoitoon, määräytyvät 6 §:ssä tai 7 §:n 1 momen
tissa tarkoitettujen viideltä edelliseltä vuodelta 
laskettujen suhteiden mukaan. 

Kolmanteen nähden kunnat vastaavat yhteis
työvaltuuskunnan veloista ja muista sitoumuksis
ta yhteisvastuullisesti. 

9 § 
Yhteistyövaltuuskunnasta on soveltuvia osin 

voimassa, mitä kunnasta on säädetty kunnallis
lain 6 §:ssä, 7 §:n 1 ja 2 momentissa, 8 ja 9, 
11-13 ja 18-31 §:ssä, 33-37 §:ssä, 42-54 
§:ssä, 55 §:n 2 momentissa, 56-68 §:ssä, 69 §:n 
1 momentissa, 70-80 §:ssä, 82 §:n 1 ja 3 
momentissa, 83 ja 86-91 §:ssä, 92 §:n 1 ja 3 
momentissa, 93-97 §:ssä ja 103 §:n 1 momen
tissa. Lisäksi sovelletaan, mitä kunnallislain 112 
§:ssä on säädetty kuntien edustajainkokouksesta. 

Mitä kunnallislain 9 §:ssä on säädetty kunnan
hallituksen johtosäännöstä ja 80 §:n 2 momentis
sa ylijäämän tai alijäämän ottamisesta talousarvi
oon, ei sovelleta. Varapuheenjohtajia, joista sää
detään kunnallislain 42 §:ssä, valitaan kolme. 
Kunnallislain 67 §:ssä, 82 §:n 1 momentissa, 
90 §:n 3 momentissa ja 95 §:n 2 momentissa 
tarkoitetuista määräajoista on määrättävä edellä 5 
§:n 4 momentissa mainitussa tai muussa johto
säännössä. 

Yhteistyövaltuuskunnasta on myös soveltuvia 
osin voimassa, mitä kuntainliitosta on säädetty 
kunnallislain 122 §:n 4 momentissa, 123 ja 129 
§:ssä, 12 luvussa sekä 146-148 §:ssä. 

Yhteistyövaltuuskuntaan sovelletaan lisäksi, 
mitä on säädetty kunnallisten viranhaltijoiden 
neuvotteluoikeudesta, kunnallisia viranhaltijoita 
ja työntekijöitä koskevista virka- ja työehtosopi
muksista sekä näiden ja kunnallisten luottamus
henkilöiden eläketurvasta. 
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10 § 
Tämä laki tulee voimaan patvana 

kuuta 198 . Sillä kumotaan pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunnasta 29 päivänä joulukuuta 
1973 annettu laki (978/73). Aikaisemman lain 

2. 

nojalla tehdyt päätökset ja toteutetut järjestelyt 
pysyvät voimassa, mikäli tästä laista ei muuta 
johdu. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryh
tyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

Laki 
jätehuoltolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain 
(673/78) 9 §:n 1 momentti ja 10 § näin kuuluviksi: 

9 § 
Kunnat voivat huolehtia jätehuoltoon kuulu

vien tehtävien hoitamisesta osittain tai kokonai
suudessaan yhteisesti. Tehtävät voidaan myös 
uskoa soveltuvan kuntainliiton hoidettaviksi. 
Pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltotehtävät 
hoitaa pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun
ta. 

10 § 
Mitä tässä laissa on säädetty kunnasta sekä 

kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta ja kun
nan jätehuoltoviranomaisesta, sovelletaan myös 
pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntaan ja 
sen vastaaviin toimielimiin sekä, milloin jäte
huoltoon kuuluvat tehtävät on annettu kokonai
suudessaan kuntainliiton hoidettaviksi, tähän 
kuntainliittoon sekä sen liittovaltuustoon, liitto
hallitukseen ja jätehuoltoviranomaiseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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3. 
Laki 

ulkoilulain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetun ulkoilulain 
(606/73) 2 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

2 § 

Ulkoilureitin pitäminen, johon kuuluu reitin 
tekeminen ja kunnossapito, on kunnan asiana. 
Kunta voi uskoa tehtävän sopivaksi katsotulle 
yhteisölle. Mitä tässä luvussa säädetään kunnasta, 

Helsingissä 18 päivänä roukokuuta 1984 

sovelletaan myös pääkaupunkiseudun yhteistyö
valtuuskuntaan. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Matti Luttinen 
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Liite 

2. 
Laki 

jätehuoltolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain 
(673/78) 9 §:n 1 momentti ja 10 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

9 § 
Kunnat voivat huolehtia jätehuoltoon kuulu

vien tehtävien hoitamisesta osittain tai kokonai
suudessaan yhteisenä tekemällä siitä sopimuksen 
tazkka perustamalla tätä tarkoitusta varten kun
tainliiton. Tehtävät voidaan uskoa myös muun 
soveltuvan kuntainliiton tai pääkaupunkiseudun
yhteistyövaltuuskunnan hoidettaviksi. 

10 § 
Mitä tässä laissa on säädetty kunnasta, kunnan

valtuustosta, kunnanhallituksesta ja kunnan jäte
huoltoviranomaisesta, sovelletaan vastaavasti 
kuntainliittoon, liittovaltuustoon, liittohallituk
seen ja kuntainliiton jätehuoltoviranomaiseen sa
moin kuin pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuus
kuntaan ja sen vastaaviin toimielimiin, milloin 
jätehuoltoon kuuluvien tehtävien hoitaminen on 
annettu kokonaisuudessaan kuntainliiton tai pää
kaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan hoidet
tavaksi. 

Ehdotus 

9 § 
Kunnat voivat huolehtia jätehuoltoon kuulu

vien tehtävien hoitamisesta osittain tai kokonai
suudessaan yhteisesti. Tehtävät voidaan myös 
uskoa soveltuvan kuntainliiton hoidettaviksi. 
Pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltotehtå"viit 
hoitaa piiiikaupunkiseudun yhteistyövaltuuskun
ta. 

10 § 
Mitä tässä laissa on säädetty kunnasta sekä 

kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta ja kun
nan jätehuoltoviranomaisesta, sovelletaan myös 
piiåkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntaan ja 
sen vastaaviin toimielz"mzi"n sekä, milloin jäte
huoltoon kuuluvat tehtävät on annettu kokonai
suudessaan kuntainliiton hoidettaviksi, tähiin 
kunlainliittoon sekä sen liittovaltuustoon, liitto
hallitukseen ja jiitehuoltoviranomaiseen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

påiviinii 
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3. 
Laki 

ulkoilulain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 13 päivänä heinäkuuta 1973 annetun ulkoilulain 
(606/73) 2 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

2 § 

Ulkoilureitin pitäminen, johon kuuluu reitin 
tekeminen ja kunnossapito, on kunnan asiana. 
Kunta voi uskoa tehtävän sopivaksi katsotulle 
yhteisölle. 

438400258T 

Ehdotus 

Ulkoilureitin pitäminen, johon kuuluu reitin 
tekeminen ja kunnossapito, on kunnan asiana. 
Kunta voi uskoa tehtävän sopivaksi katsotulle 
yhteisölle. Mitä tässä luvussa säädetään kunnasta, 
sovelletaan myös pääkaupunkiseudun yhteistyö
valtuuskuntaan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




