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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntajaosta annetun 
lain muuttamisesta ja verotuslain 65 §:n kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kumottaviksi kuntajaos
ta annetun lain ja verotuslain säännökset, jotka 
koskevat kuntajaon muutoksessa liitetyn alueen 
asukkaiden verovelvollisuutta laajentuvalle kun
nalle lopullisessa verotuksessa kuntajaon muutos
ta edeltävän vuoden tuloista. Näihin säännöksiin 
liittyvät kunnallisveron ennakoiden selvitystä kos
kevat säännökset kumottiin vuoden 1983 alusta 

kunnallisveroäyrin hinnan määräämistä koskevaa 
lainsäädäntöä uudistettaessa. 

Kuntajaosta annettuun lakiin ehdotetaan tässä 
yhteydessä lisättäviksi säännökset veroäyrin hin
nan määräämisestä kunnassa, jota kuntajaon 
muutos koskee. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
vuoden 1985 alusta. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Kuntajaosta annetun lain (73/77) 38-40 §:ssä 
ovat säännökset verojen ja maksujen ennakoiden 
hyväksilukemisesta kuntajakoa muutettaessa. 
Lain 38 §:n mukaan on laajentuvassa kunnassa 
ensimmäisenä vuotena kuntajaon muutoksen voi
maan tultua käytettävä verojen ja maksujen suo
rittamiseen myös sellainen ennakko tai tietyissä 
tapauksissa osa sellaisesta ennakosta, joka vero
velvolliselle on määrätty liitetyltä alueelta supis
tuneessa kunnassa. Lain 39 §:ssä säädetään, että 
38 §:n säännöksiä on sovellettava, kun muodos
tetaan uusi kunta yhteen tai useampaan kuntaan 
kuuluneista alueista, ja soveltuvin osin noudatet
tava, milloin kunta lakkautetaan siirtämällä sen 
alue kahteen tai useampaan kuntaan. Milloin 
kuntajaon muutos on vähäinen, voidaan sen 
toimeenpanemisesta päätettäessä määrätä lain 
40 §:n nojalla, ettei 38 §:n säännöksiä verojen ja 
maksujen ennakoiden hyväksilukemisesta sovelle
ta. 

Verotuslain (482/58) 65 §:n mukaan katsotaan 
kuntajakoa muutettaessa liitetty alue, verotuksen 
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ollessa kysymyksessä, liitetyksi laajentuvaan kun
taan jo vuotta aikaisemmin. Tästä johtuen ovat 
liitosalueella asuvat uudet kunnan asukkaat vero
tuslain 65 §:n nojalla lopullisessa verotuksessa 
verovelvollisia viimeksi mainitulle kunnalle jo 
kuntajaon muutosta edeltävän vuoden tuloista. 

Kuntajaosta annetun lain 38-40 § ja verotus
lain 65 § liittyvät sisällöltään kuntajaosta anne
tun lain 36 §:ään, joka kumottiin (528/82) vuo
den 1983 alusta. Hallituksen esityksessä eduskun
nalle kunnallisveroäyrin hinnan määräämistä kos
kevan lainsäädännön muuttamiseksi (1982 vp no 
57) kuntajaosta annetun lain 36 §:n kumoamista 
perusteltiin siten, että kunnallisveroäyrin hinnan 
määräämistä koskevan uudistuksen voimaan tul
tua olisi kuntajaon muutoksen yhteydessä tapah
tuva kunnallisveron ennakoiden selvitys tarpee
tonta. Kumotun 36 §:n 1 momentissa säädettiin 
kunnallisveron ennakoiden selvityksestä viitaten 
verotuslain 65 §:ään. Kumotun 36 §:n 2 mo
mentti sisälsi säännökset laajentuvan kunnan vel
vollisuudesta hyvittää supistuvaa kuntaa tietyllä 
laskennallisella määrällä supistuvalle kunnalle 
muutoin kuuluvaa kunnallisveroa. 



2 1984 vp. - HE n:o 227 

2. Ehdotuksen syyt 

Kuntajaosta annetun lain 38-40 §:n ja vero
tuslain 65 §:n säännöksiä on edelleen noudatet
tava kuntajaon muutoksia toteutettaessa. Seu
rauksena säännösten voimassaolosta on, että lii
tosalueella asuvien verovelvollisten kunnallisve
ron ennakot joudutaan edelleenkin selvittämään, 
koska ennakot on laskettava lopullisessa verotuk
sessa näille verovelvollisille hyväksi laajentuvassa 
tai uudessa kunnassa kuntajaon muutosta edeltä
neeltä vuodelta. Supistuvalla kunnalla ei ole 
kuitenkaan oikeutta saada hyvitystä menettämis
tään verotuloista, koska hyvityksen suorittamista 
koskeva kuntajaosta annetun lain 36 §:n 2 mo
mentti on kumottu vuoden 1983 alusta. Nykyis
ten säännösten mukaan supistuva kunta joutuu 
siis maksamaan liitosalueen asukkaista liitosta 
edeltävänä vuonna aiheutuneet menot saamatta 
siitä hyvitystä. Toteutettaessa asukasmäärältään 
suuri osaliitos aiheutuu supistuvalle kunnalle 
merkittävä verotulojen menetys verotuslain 
65 §:n nykyisen säännöksen voimassa ollessa. 

Käytännön verotustyössä on kunnallisveron en
nakoiden selvittäminen niiden laskemiseksi lo
pullisessa verotuksessa verovelvollisten hyväksi 
kuntajaon muutoksen johdosta laajentuvassa tai 
uudessa kunnassa veroviranomaisille huomatta
van työlästä. Selvittelytyö on sen monimutkai
suuden ja yksityiskohtaisuuden takia hankalaa, 
koska esimerkiksi nykyisessä veronkantojärjestel
mässä ei ole varauduttu tällaisen tilanteen erityis
toimiin. 

Epäkohtien korjaamiseksi ehdotetaan, että luo
vuttaisiin kuntajaon muutoksessa liitetyn alueen 
asukkaiden verovelvollisuudesta laajentuvalle tai 
kokonaan uudelle kunnalle kuntajaon muutosta 
edeltävän vuoden tuloista. Tämän ehdotuksen 
toteuttamiseksi olisi kuntajaosta annetun lain 
38-40 § ja verotuslain 65 § kumottava. Mainit
tujen pykälien kumoaminen merkitsisi käytän
nössä sitä, että liitetyn alueen asukkaiden vero
tuskunta määräytyisi samojen säännösten mu
kaan kuin yleensäkin eikä kunnallisveron enna
koiden erityinen selvitys olisi tarpeen. Kokonaan 
lakkautettavan kunnan verotulot siirtyisivät kun
tajaosta annetun lain 27 §:ssä olevien verojen ja 
velkojen yleistä siirtymistä koskevien säännösten 
mukaisesti sille kunnalle, johon kunta yhdistet
täisiin. Milloin kunta lakkautettaisiin kokonaan 
siirtämällä sen alue kahteen tai useampaan kun
taan, olisi suoritettava lakkautetun kunnan vero
tulojen selvitys laajentuvien kuntien kesken niiltä 
verovuosilta, joilta veronkantolain mukainen lop-

putilitys on liitosajankohtana tekemättä. Lakkau
tetun kunnan verotulojen selvittäminen, joka 
liittyy veronkantojärjestelmään, on tarkoitus yk
sinkertaistaa. Ehdotukset näiksi säännöksiksi val
mistellaan myöhemmin erikseen. Niiden ei ole 
katsottava olevan esteenä tässä esityksessä ehdo
tettujen kiireellisten muutosten toteuttamiselle. 

Kuntajaosta annetun lain säännöksiä olisi pe
rusteltua tässä yhteydessä täsmentää siten, että 
säännöksistä ilmenisi veroäyrin hinnan määrää
misen olevan talousarvion laatimiseen ja vahvista
miseen liittyvä erillinen tehtävä. Kuntajaosta an
netun lain nykyisissä säännöksissä veroäyrin hin
nan määräämisestä ja vahvistamisesta ei ole mai
nittu. Tämän vuoksi ehdotetaan, että kuntajaosta 
annetun lain 35 §:n 1 momenttiin lisättäisiin 
maininta veroäyrin hinnan määräämisestä ja 
44 §:n 2 momenttiin veroäyrin hinnan vahvista
misesta. 

Lähtien kunnanvaltuustojen itsenäisestä pää
tämävallasta kunnallistaloutensa hoidossa ehdo
tetaan lisäksi kuntajaosta annetun lain 35 §:n 2 
momentti kumottavaksi. On katsottava perustel
luksi luopua valtioneuvostolle annetusta mahdol
lisuudesta kuntajaon muutosta koskevan päätök
sensä yhteydessä puuttua asianomaiselle kunnan
valtuustolle muutoin kuuluvaan päätösvaltaan 
kunnan talousarvion hyväksymisestä. 

Esitys perustuu Suomen Kunnallisliiton sisäasi
ainministeriölle 16 päivänä toukokuuta 1984 te
kemään aloitteeseen. Muut kuntien keskusjärjes
töt suhtautuvat myönteisesti aloitteen toteutta
miseen. 

Esitystä valmisteltaessa on kuultu valtiovarain
ministeriötä ja verohallitusta, jotka ovat myöntei
siä esitykseen sisältyvän verotuksen toimittamista 
koskevan muutosehdotuksen toteuttamiselle. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetuilla muutoksilla ei ole valtion- eikä 
kunnallistaloudellisia vaikutuksia. Ehdotettujen 
muutosten mukainen järjestely ei aiheuta vero
hallinnolle normaalista poikkeavia tehtäviä. Laa
jenevan kunnan kannalta verotuksen toimitta
mista koskevaa muutosehdotusta ei voida pitää 
sille kuuluvien verotulojen menettämisenä, koska 
kunnallisveroäyrin hinnan määräämistä uudistet
taessa vuoden 1983 alusta oli jo tarkoituksena 
luopua kokonaan kunnallisveron ennakoiden sel-
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vitykseen liittyvästä kunnallisveron hyvitysjärjes
telmästä kuntajaon muutosten yhteydessä. 

4. Voimaan tulo 

Lakeja on tarkoitus soveltaa niihin kuntajaon 
muutoksiin, joita koskevat päätökset tulevat voi-

1. 

maan vuoden 1985 alusta tai sen jälke~n. Tämän 
vuoksi lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1985. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
kuntajaosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 38-40 § sekä 
muutetaan 35 § ja 44 §:n 2 momentti näin kuuluviksi: 

35 § 
Talousarvio ja veroäyrin hinta 

Kunnassa, jota kuntajaon muutos koskee, on 
muutos otettava huomioon laadittaessa talous
arvio ja määrättäessä veroäyrin hinta muutoksen 
voimaantuloa seuraavaksi vuodeksi. 

44 § 

Valtuutettujen ensimmäiset tehtävät 

Valtuuston on viipymättä ryhdyttävä toimen
piteisiin, jotka ovat tarpeen kunnan hallinnon 
järjestämiseksi, ja tässä tarkoituksessa muun ohel
la tehtävä päätökset kunnanhallituksen jäsenten 
valitsemisesta ja lautakuntien asettamisesta, luot-

tamusto.imien täyttämisestä sekä virkojen perus
tamisesta ja viranhaltijoiden siirtämisestä ja valit
semisesta ottaen huomioon, mitä 16-18 sekä 
21 §:ssä on säädetty samoin kuin hyväksyttävä 
talousarvio ja vahvistettava veroäyrin hinta en
simmäiseksi varainhoitovuodeksi. Kunnanhalli
tukseen valitut astuvat toimiinsa heti, mutta 
muut luottamushenkilöt samoin kuin viranhalti
jat vasta kuntajaon muutoksen tullessa voimaan, 
jollei päätetä, että heidän on ryhdyttävä toimiin
sa jo aikaisemmin. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpitei
sun. 
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2. 
Laki 

verotuslain 65 §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 

annetun verotuslain (482/58) 65 §. 

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1984 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu

ta 1985. 

Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Matti Luttinen 
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Laki 
kuntajaosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 38--40 § sekä 
muutetaan 35 § ja 44 §:n 2 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

35 § 

Talousarvio Talousarvio ja veroäyrin hinta 

5 

Lzite 

Kunnassa, jota kuntajaon muutos koskee, on 
muutos otettava huomioon laadittaessa talous
arvio muutoksen voimaantuloa seuraavaksi vuo
deksi. 

Kunnassa, jota kuntajaon muutos koskee, on 
muutos otettava huomioon laadittaessa talous
arvio ja määrättäessä veroäyrin hinta muutoksen 
voimaantuloa seuraavaksi vuodeksi. 

Milloin kuntajaon muutos määrätään tule
maan voimaan kunnallisen vaalikauden alusta tai 
kesken vaalikauden voimaantulevan muutoksen 
johdosta määrätään toimitettavaksi valtuutettu
jen vaali, valtioneuvosto voi muutoksesta päättä
essään määrätä, että talousarvion hyväksyminen 
laajentuvaa kuntaa varten muutoksen voimaantu
loa seuraavaksi vuodeksi on toimitettavissa vaa
leissa valitun valtuuston asiana. Tällöin talous
arvio hyväksytään tammikuun aikana. 

38 § 

Ennakon hyväksilukeminen 

Sen lisäksi, mitä verotuslain 104 §:ssä on sää
detty, on ensimmäisenä vuotena kuntajaon muu
toksen voimaan tultua laajentuvassa kunnassa 
käytettävä verojen ja maksujen suorittamiseen 
myös sellainen ennakko, joka verovelvolliselle on 
verovuodelta määrätty liitetyltä alueelta supistu
neessa kunnassa. 

Milloin 1 momentissa tarkoitettu ennakko on 
määrätty kzinteistöstä, joka vain osaksi sijaitsee 
liitetyllä alueella, taikka lzikkeestä tai ammatista, 
jota vain osittain on harjoitettu sanotulla alueel
la, on laajentuneessa kunnassa vähennettävä 1 
momentin mukaisesti vain se osa ennakosta, joka 
on katsottava määrätyksi liitetyltä alueelta. 

39 § 

Säännösten soveltaminen uuteen kuntaan 

Milloin perustetaan uusi kunta siirtämällä sii
hen alueita yhdestä tai useammasta kunnasta, on 
siihen sovellettava, mt"tå" 36--38 §:ssä on säädet
ty laajentuneesta kunnasta. Sanottuja säännöksiä 
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(38 § kumotaan) 

(39 § kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

on soveltuvin osin noudatettava myös, mzlloin 
kunta lakkautetaan siirtämällä sen alue kahteen 
tai useampaan kuntaan. 

40 § 

Vähäinen kuntajaon muutos 

Mzlloin kuntajaon muutos on vähäinen, voi
daan sen toimeenpanemisesta päätettäessä mää
rätä, ettei 36-38 §:n säännöksiä sovelleta. 

Ehdotus 

( 40 § kumotaan) 

44 § 

Valtuutettujen ensimmäiset tehtävät 

Valtuuston on viipymättä ryhdyttävä toimen
piteisiin, jotka ovat tarpeen kunnan hallinnon 
järjestämiseksi, ja tässä tarkoituksessa muun ohel
la tehtävä päätökset kunnanhallituksen jäsenten 
valitsemisesta ja lautakuntien asettamisesta, luot
tamustoimien täyttämisestä sekä virkojen perus
tamisesta ja viranhaltijoiden siirtämisestä ja valit
semisesta ottaen huomioon, mitä 16-18 sekä 
21 §:ssä on säädetty samoin kuin hyväksyttävä 
kunnalle talousarvio ensimmäiseksi varainhoito
vuodeksi. Kunnanhallitukseen valitut astuvat toi
miinsa heti, mutta muut luottamushenkilöt sa
moin kuin viranhaltijat vasta kuntajaon muutok
sen tullessa voimaan, jollei päätetä, että heidän 
on ryhdyttävä toimiinsa jo aikaisemmin. 

Valtuuston on viipymättä ryhdyttävä toimen
piteisiin, jotka ovat tarpeen kunnan hallinnon 
järjestämiseksi, ja tässä tarkoituksessa muun ohel
la tehtävä päätökset kunnanhallituksen jäsenten 
valitsemisesta ja lautakuntien asettamisesta, luot
tamustoimien täyttämisestä sekä virkojen perus
tamisesta ja viranhaltijoiden siirtämisestä ja valit
semisesta ottaen huomioon, mitä 16-18 sekä 
21 §:ssä on säädetty samoin kuin hyväksyttävä 
kunnalle talousarvio ja vahvistettava veroäyrin 
hinta ensimmäiseksi varainhoitovuodeksi. Kun
nanhallitukseen valitut astuvat toimiinsa heti, 
mutta muut luottamushenkilöt samoin kuin vi
ranhaltijat vasta kuntajaon muutoksen tullessa 
voimaan, jollei päätetä, että heidän on ryhdyttä
vä toimiinsa jo aikaisemmin. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpitei
sun. 


