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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajaosta annetun lain 
muuttamisesta ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kuntajaosta annettua 
lakia täydennettäväksi säännöksillä ennen kunta
jaon muuttamista laadittavasta suunnitelmasta, 
joka koskisi paikallishallinnon ja sen palvelujen 
järjestämistä. Suunnitelma kattaisi keskeisten 
kunnallisten peruspalvelujen sekä valtion paikal
lishallinnon ja sen palvelujen järjestämisen kun
tajaon muuttamisen kohteena olevalla alueella 
viiden vuoden aikana kuntajaon muutoksen voi
maantulosta. Lisäksi esityksessä ehdotetaan kun
tajaosta annettuun lakiin sisällytettäväksi sään
nökset hallinnon järjestämisestä kuntajaon muu
toksen jälkeen siten, että valtuutettujen luku
määrää voitaisiin määräaikaisesti lisätä kuntalii
toksen perusteella ja että liitettävällä alueella 

voitaisiin saattaa voimaan erityinen alueellinen 
hallinto. 

Samassa yhteydessä ehdotetaan kuntien yhdis
tymisavustuksista annettuun lakiin lisättäväksi 
säännökset avustuksesta, jolla tasoitettaisiin vero
tulojen määrä asukasta kohti asukasmäärältään 
pienemmässä kunnassa, joka liitetään verotulo
määrältään suurempaan kuntaan, tämän keski
määräistä verotulomäärää vastaavaksi kolmena 
peräkkäisenä vuotena liitoksen voimaantulosta. 
Eräistä toimenpiteistä kunnallisen jaotuksen ja 
kuntien yhteistoiminnan kehittämiseksi annettu 
laki ehdotetaan kumottavaksi. 

Lait on tarkoitettu tulemaaan voimaan heti 
niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Kuntajaon kehittämisen yleisenä tavoitteena 
on, että kaikki kunnat olisivat toimintakykyisiä ja 
pystyisivät huolehtimaan kunnille osoitetuista 
tehtävistä. 

Kun yhdyskuntarakenteessa tapahtuu jatkuvas
ti myös kuntien asemaan vaikuttavia muutoksia, 
säilyy kuntajaon muuttamisen tarve jatkuvana. 

Voimassa olevan kuntajaon tarkoituksenmu
kaisuus on valtioneuvoston ja lähinnä sisäasiain
ministeriön valvottavana ja vastuulla. Kuntajaon 
muuttamista koskevat esitykset ovat käytännössä 
kuitenkin tulleet vireille lähinnä kuntien ja 
maanomistajien aloitteesta. Koko kunnan aluetta 
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koskevia kuntajaon muutoksia on viime vuosina 
tapahtunut varsin vähän. Kuntajaon muuttami
sen lähtökohdaksi on otettu kuntien vapaaehtoi
suus. 

Kunnat ovat oman toimintansa järjestämiseksi 
löytäneet vapaaehtoisen yhteistoiminnan muoto
ja ilman tarvetta yhteenliittymiseen. Muodostu
neen laajan kuntainliittojärjestelmän avulla on 
turvattu peruspalvelujen järjestäminen, mutta sa
manaikaisesti on peruskuntien itsehallinto rajoit
tunut. Syntynyttä tilannetta, kuntajaon muutta
misen pysähtymistä, ei myöskään valtionhallin
non kannalta ole nähty niin ongelmallisena, että 
se olisi synnyttänyt vaatimuksia kuntajaon muut
tamiseksi vastoin kuntien tahtoa. 

Kuntien vastuu julkisten palvelujen tuottajana 
on jatkuvasti kasvanut. Kunnille on siirretty 
tehtäviä, joita valtio on aiemmin hoitanut. Kun-
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nat ovat saaneet myös kokonaan uusia tehtäviä. 
Valtiovallan taholta on erityisesti lisääntynyt tar
ve varmistaa se, että kuntalaiset asuinpaikasta 
riippumatta voivat saada kunnalliset peruspalve
lut suunnilleeen samantasoisina ja että kuntajaon 
muuttumattomuus ei synnytä päällekkäistä kun
nallista palvelutuotantoa ja tästä aiheutuvia kus
tannuksia. 

Julkisessa hallinnossa on viime vuosina lisään
tynyt tarve siirtää hallinnon toimivaltaa ja vas
tuuta alue- ja paikallistasolle. Tämä edellyttää 
alue-· ja paikallistasoilla tehtäviä ja toimivaltaa 
vastaanottamaan kykeneviä toimintayksiköitä. 
Kuntien erilaisuus on kuitenkin hallinnon ha
jauttamisen kannalta ongelma. 

Esityksen tarkoituksena on parantaa mahdolli
suuksia arvioida etukäteen, mitä etua julkisten 
palvelujen järjestämiseen kuntaliitoksella voitai
siin saavuttaa, ja siten edistää kuntajaon kehittä
mistä vapaaehtoiselta pohjalta. Samalla pyritään 
selkeyttämään kuntaliitosten varalta tehtyjen so
pimusten soveltamisalaa ja sitovuutta. 

1.2. Keinot 

Hallinnon järjestäminen kuntaliitoksen koh
teena olevalla alueella siten, että turvataan palve
lujen kehittämisedellytykset myös sellaisen pie
nen kunnan alueella, joka liitettäisiin suurem
paan kuntaan, lisännee myönteistä suhtautumis
ta kuntaliitoksiin. Kun yhdistetyn kunnan val
tuutettujen luku muodostuisi olennaisesti alhai
semmaksi kuin asianomaisissa kunnissa yhteensä 
ennen yhdistymistä, ehdotetaan, että yhdistyvien 
kuntien valtuustojen yhteisestä esityksestä valtio
neuvosto voisi määrätä, että valtuutettuja vali
taan ensimmäisenä ja toisena vaalikautena muu
toksen voimaantulon jälkeen enemmän kuin 
kunnallislain (953/76) 38 §:n 1 momentissa on 
säädetty. Kuntien hyvin erilaisen koon vuoksi 
valtuutettujen määrän nostaminen tietyllä osuu
della olisi liian kaavamainen ratkaisu. Valtuutet
tujen poikkeuksellisen määrän vahvistaminen tu
lisi suoritettavaksi kussakin tapauksessa erikseen. 

Pienemmän kunnan väestön etujen ja vaiku
tusmahdollisuuksien turvaamiseksi ehdotetaan, 
että yhdistyvien kuntien esityksestä voitaisiin 
määrätä saatettavaksi voimaan kunnanosa-alueel
linen hallinto liitettävällä alueella. Tällöin ei 
ensisijaisesti tarkoiteta kunnallislain mukaista 
kunnanosavaltuustojärjestelmää, vaan kysymyk
seen tulisi muunkinlainen hallinto. Huomiota 
tulisi kuitenkin erityisesti kiinnittää siihen, että 

valittu lähidemokratian toteuttamismuoto takaisi 
laaja-alaisemman kuin sektorikohtaisen hallin
non. 

Kuntajaon muutosta edeltävää suunnittelua 
ehdotetaan kehitettäväksi. Valmistelun aikana 
tulisi ehdotettavien säännösten mukaan laatia 
selvitys keskeisten kunnallisten peruspalvelujen 
sekä valtion paikallishallinnon ja sen palvelujen 
järjestämisestä liitoksen kohteena olevalla alueel
la viiden liitoksen voimaantuloa seuraavan vuo
den aikana. Menettely koskisi pääasiassa koko 
kunnan aluetta koskevia kuntajaon muutoksia. 
Ennen liitoksia on kuntien välillä käytännössä 
tehty sopimuksia liitoksen vaikutuksesta. Näiden 
sopimusten oikeudellinen sitovuus on ollut epä
selvä eikä niihin ole pitäydytty käytännössä. Kun 
kuitenkin vapaaehtoisten kuntaliitosten edelly
tyksiä voitaisiin parantaa, jos sopimusmenettelyä 
voitaisiin soveltaa varsin laajastikin, on katsottu 
tarpeelliseksi ehdottaa sopimusmenettelyä koske
vien säännösten antamista. 

Maassamme valmisteltiin 1960-luvulla yksit
täisten kuntajaon muutoshankkeiden ohella val
takunnallinen suunnitelma kuntajaon kehittämi
seksi. Tästä käytettiin nimitystä kuntauudistus. 
Sen suunnittelua varten säädettiin vuonna 1967 
laki 'eräistä toimenpiteistä kunnallisen jaotuksen 
ja kuntien yhteistoiminnan kehittämiseksi (13/ 
67). 

Lääneittäisiin suunnitelmiin perustuva kun
tauudistus oli tarkoitus järjestää siitä annettavana 
kolmella erityislailla. Tällaisten hallituksen esitys
ten antamisesta ei kuitenkaan saavutettu riittävää 
poliittista yksimielisyyttä. 

Kuntauudistussuunnitelmat ovat ohjanneet 
1970-luvun alkupuolelta lähtien sekä kuntien 
yhdistymishalukkuutta että kuntien suppea-alai
sen yhteistoiminnan kehittymistä. Suunnitelmia 
on myöhemmin arvioitu epärealistisiksi. On esi
tetty niiden tehokkaasti ehkäisseen sellaisenkin 
vapaaehtoisen yhteistoiminnan, joka myöhem
min olisi saattanut edistää vapaaehtoista yhteen
liittymistä. On myös esitetty suunnitelmien eh
käisseen niiden kuntien kehittymistä, jotka suun
nitelmien mukaan olisi liitetty muihin kuntiin. 
Vastaavasti saattoi näiden kuntien yhteistoiminta 
muiden kuntien kanssa suuntautua erityisen voi
makkaasti eri tavalla, kuin suunnitelmalla oli 
tarkoitettu. 

Valtioneuvosto otti 25 päivänä tammikuuta 
1982 kantaa kuntajaon muuttamista koskeviin 
periaatteisiin ja totesi kannanotossaan, ettei kun
tauudistussuunnitelmiin voida olosuhteiden ja 
näkemysten muututtua enää pitäytyä ja piti tar-
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peellisena pyrkiä helpottamaan kuntajaon ja 
kuntien yhteistoiminnan kehittämistä pienten 
kuntien kohdalta vapaaehtoisuuteen perustuen 
kuitenkin niin, etteivät ne kunnat, jotka pysyvät 
nykyisellään, joudu tällöin huonompaan ase
maan. 

Kun kuntauudistussuunnitelmia ei voida enää 
pitää sellaisina ohjeina, miksi ne oli tarkoitettu, 
suunnittelua koskeva laki ehdotetaan kumotta
vaksi. 

2. Nykyinen tilanne ja as1an val
mistelu 

2.1. Nykyinen tilanne 

2.1.1. Lainsäädäntö 

Kuntajaosta annetun lain (73/77) 2 §:n mu
kaan kuntajaon muuttamisen yleisenä edellytyk
senä on, että muutos on perusteltu kunnallishal
linnon palvelusten järjestämisen helpottamiseksi 
tai kunnallishallinnon väestöpohjan ja taloudel
listen voimavarojen vahvistamiseksi tai jos muu
tos muusta sellaisesta syystä on tarpeellinen. 
Asiaa harkittaessa kiinnitetään lain mukaan huo
miota valtuustojen kantaan ja alueen asukkaiden 
mielipiteisiin samoin kuin maantieteellisiin olo
suhteisiin, talouselämän ja liikenneyhteyksien 
kannalta asiaan vaikuttaviin seikkoihin sekä pyr
kimyksiin kehittää aluejako hallinnon ja muiden 
yhteiskunnallisten toimintojen kannalta tarkoi
tuksenmukaiseksi. Vastoin kunnanvaltuuston 
kantaa tehtävä päätös on lain 3 §:n mukaan 
mahdollinen, jos tärkeä yleinen etu sitä vaatii. 

Muuttamisen edellytysten lisäksi edellä maini
tussa laissa on säädetty muutoksen valmistelusta 
ja päätöksentekojärjestyksestä, viranhaltijoiden ja 
työntekijöiden aseman järjestämisestä, kuntajaon 
muuttamiseen liittyvästä taloudellisesta selvityk
sestä, vaalien toimittamisesta kuntajaon muutos
alueella sekä eräistä muista asiaan liittyvistä toi
menpiteistä. Asian valmistelusta huolehtii minis
teriön määräysten mukaisesti lääninhallitus. 

Kuntaliitoksista aiheutuvien taloudellisten ra
situsten lieventämiseksi annettiin vuonna 1972 
laki kuntien yhdistysmiskorvauksista ja -avustuk
sista (5 72/72). Lakia muutettiin ja täydennettiin 
vuonna 1974. Lakisääteinen yhdistymiskorvaus 
kattoi vain tietyt taloudelliset, lähinnä kunta
muodosta johtuvat valtionapujen menetykset ja 
vanhojen kaupunkien erityisrasituksista aiheutu
vat lisämenot. Yhdistymisavustus taas oli ja on 

edelleen luonteeltaan yleinen ja harkinnanvarai
nen. 

Edellä mainitun lain tilalle annettiin 14 päivä
nä heinäkuuta 1978 laki kuntien yhdistymisavus
tuksista (560/78). Korvausten käyttöön liittyvien 
ongelmien ja eri kuntamuotojen muodollisen 
yhtenäistymisen johdosta korvausjärjestelmästä 
luovuttiin ja avustusten käyttämisestä tuli ainoa 
valtiovallan tukimuoto. 

Kuntien yhdistymisavustuslakia sovellettiin ai
kaisintaan vuoden 1979 alusta ja viimeistään 
vuoden 1981 alusta välisenä aikana voimaan 
tulleisiin kuntajaon muutoksiin. Lakia muutet
tiin 11 päivänä joulukuuta annetulla lailla (884/ 
81) siten, että se koski viimeistään vuoden 1983 
alusta voimaan tulleita kuntajaon muutoksia. 

Järjestelmää on viimeksi jatkettu vuonna 1985 
siten, että lain voimassaoloaikaa on pidennetty 
koskemaan kuntajaon muutoksia, jotka tulevat 
voimaan viimeistään vuoden 1989 alusta. Samal
la lakiin lisättiin säännös, jonka nojalla sisäasiain
ministeriö voi etukäteen ratkaista, suoritetaanko 
kuntajaon muuttumisesta aiheutuviin lisämenoi
hin yhdistymisavustusta. Yhdistymisavustusta 
maksetaan nykyisin viitenä peräkkäisenä vuotena 
alenevana summana siten, että avustus viimeise
nä vuotena on viidennes ensimmäisen vuoden 
määrästä. 

2.1.2. JCäytäntö 

Vuoden 1987 alussa kuntia oli 461, naista 
kaupunkeja 94. Ne kuntajaon muutokset, jotka 
on tehty koko kuntaa koskevina, ovat viime 
vuosina pääsääntöisesti perustuneet kuntien va
paaehtoisuuteen. 

Kuntajaon muotoutuminen nykyiseksi on eri
laisten kehitysvaiheiden tulosta. Suuntauksena 
oli 1960-luvun puoleen väliin pienentää kunta
kokoa muodostamaila muun muassa kauppaloi
ta. Vuonna 1960 kuntia oli 548. Kuntien jakami
sen sijasta alettiin sittemmin ulkomaisten esi
merkkien vaikutuksesta yhdistää kuntia suurem
miksi yksiköiksi. Vuonna 1970 kuntia oli 518. 
Vuoteen 1980 kuntien määrä oli vähentynyt 
464:ään. Kuntajaon yhtenäistämisen lähtökohta
na pidetään edelleen kuntien yhdistämistä. 

Vuosina 1973-77 maksettiin edellä mainitun 
lain perusteella kuntajaon muutosten johdosta 18 
kunnalle yhdistymiskorvauksia yhteensä 30,2 
miljoonaa sekä 27 kunnalle yhdistymisavustuksia 
yhteensä 14,3 miljoonaa markkaa. Korvausten 
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maara on ollut keskimäärin 1, 7 miljoonaa ja 
avustusten 0,5 miljoonaa markkaa kuntaa kohti. 

Yhdistymisavustuksien määrää kuvaa seuraava 
esimerkki taulukko: 

Vuosi milj. mk 

1973 4,0 (Tilinpäätös) 
1975 6,7 
1981 1,0 
1982 3,2 
1983 1,1 
1984 0,7 
1985 0,4 ,, 
1986 0,1 (Tulo- ja menoarvio) 
1987 0,1 

2.1.3. Muutoksen syyt 

Suomen kuntarakenne on koostumukseltaan 
varsin epäyhtenäinen. Kunnat eroavat merkittä
västi monilta ominaisuuksiltaan. Myös niiden 
kuntien ominaisuudet, joissa kuntajaon tarkista
misen tarve saattaa olla ajankohtainen, vaihtele
vat huomattavasti maan eri alueilla. Tästä syystä 
kuntajaon muuttamista on käsiteltävä tapauskoh
taisesti. 

Kuntajaon vapaaehtoiseen muuttamishaluk
kuuteen vaikuttavat sekä asianomaisissa kunnissa 
vallitsevat asenteet että valtiovallan käytettävissä 
olevat keinot. Yleisesti vaikuttavat ne kokemuk
set, joita kuntajaon muuttamisesta on saatu sekä 
kunnissa että valtion viranomaisissa. 

Kunnissa pidetään yleensä koosta riippumatta 
kiinni kunnan itsenäisyydestä. Halua muuttaa 
kuntajakoa ehkäisevät siten perinteelliset kunnal
lisen jaotuksen muotoutumiseen ja historiaan 
liittyvät perustelut. Niissä tapauksissa, joissa kun
nat eivät ole itse kyenneet järjestämään palvelui
ta, ne on toteutettu kuntainliittoja perustamalla. 

Toisaalta ei esimerkiksi liitoksen hallinnollisia 
ja taloudellisia etuja ole pystytty käytännössä 
arvioimaan riittävän konkreettisesti ennakkoon. 
Erityisesti pienissä kunnissa on koettu lisäksi 
kunnallishallinnon mahdollisine puutteineenkin 
olevan lähempänä kuntalaista kuin mahdollisessa 
suuremmassa kuntayksikössä. 

2:2. Asian valmistelu 

Kuten edellä on todettu valtioneuvosto otti 25 
päivänä tammikuuta 1982 kantaa kuntajaon 
muuttamista koskeviin periaatteisiin ja totesi, 
että on tarpeellista pyrkiä helpottamaan kunta
jaon kehittämistä pienten kuntien kohdalta va
paaehtoisuuteen perustuen. Sen jälkeen kuntien 
itsehallintokomiteassa on valmisteltu toimenpi
teitä, joilla voitaisiin edistää kuntajaon kehittä
mistä (komiteanmietintö 1983:3). Asian valmis
telua on jatkettu virkatyönä sisäasiainministeriös
sä ottaen huomioon asiassa saadut lausunnot ja 
neuvotellen kuntien keskusjärjestöjen kanssa. 

3. Esityksen organisatoriset Ja 
taloudelliset vaikutukset 

Tarkoituksenmukainen kuntajako on edelly
tyksenä kunnallisen palvelutuotannon hyvälle 
järjestämiselle. Erityinen merkitys hyvällä kunta
jaolla, jossa otetaan huomioon asukkaiden luon
nollinen liikenneyhteyksien mukaan suuntautuva 
asiointikäyttäytyminen, on kuntalaisille, jotka va
pautuvat esimerkiksi liikenneyhteyksien kannalta 
huonosti soveltuvien palvelujen käyttämisestä. Ei 
kuitenkaan ole mahdollista esittää taloudellisista 
vaikutuksista selviä arvioita. Voidaan kuitenkin 
lähteä oletuksesta, että kunnallishallinnon palve
lusten mahdollisimman tarkoituksenmukainen 
järjestäminen on myös kokonaistaloudellisesti 
edullisinta. 

Yhdistymisavustuksena myönnettävä verotulo
perusteinen tasaus on ehdotuksen mukaisessa 
järjestelmässä uusi valtionavustusmuoto, joka ly
hyellä tähtäimellä lisää valtion menoja. Kun 
halukkuus kuntajaon muutoksiin on ollut varsin 
vähäistä, ei voida edellyttää, että avustusten 
määrä muodostuisi kovin suureksi. Kuntakohtai
sesti laskettuna tasauksen määrä voisi olla esimer
kiksi seuraava: 

A:n kunta, jossa on asukkaita 1 789, liittyy 
B:n kuntaan, jossa on asukkaita 13 448. Vuodel
ta 1985 toimitetussa verotuksessa äyreissä oli eroa 
kuntien välillä asukasta kohti 3 526. Jos laskel
massa käytetään kalliimpaa veroäyrin hintaa, jot
ta avustus voisi todella vaikuttaa liittymishaluk
kuuteen, tässä tapauksessa avustuksen määräksi 
muodostuisi 3 526 x 0.17 = 599 markkaa kerrot
tuna asukasluvulla 1789, jolloin avustus muodos
tuisi seuraavaksi: 
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1 vuotena 1.071.611 mk, puolitoistakertaisena 1,6 milj. mk 
2 857.289 mk 1,3 milj. mk 
3 642.967 mk 1,0 milj. mk 

Yhteensä 2.571.867 mk yhteensä 3,9 milj. mk 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakien perustelut 

1.1. Laki kuntajaosta annetun lain muuttami
sesta 

8 a §. Erityisesti pienissä kunnissa, kun kysy
myksessä on niiden liittäminen suurempaan, pe
lätään jäätävän syrjäalueeksi, jolla palvelujen ke
hittämisedellytykset heikkenevät. Myös kuntalais
ten vaikutusmahdollisuuksien kaventumista pelä
tään. Jotta kunnissa saataisiin riittävä selvitys 
siitä, miten palvelut tullaan laajennetun tai uu
den kunnan alueella järjestämään ja miten väes
tön edut turvataan, ehdotetaan etukäteen selvi
tettäväksi, miten yhdistetyn kunnan hallinto jär
jestetään. Laadittava selvitys ja siihen liittyvä 
suunnitelma kattaisi kunnallisten viranhaltijoi
den määrän ja sijoittamisen sekä virastojen ja 
laitosten palvelujen järjestämisen. Kun suunni
telma laadittaisiin yhteistyössä lääninhallituksen 
kanssa, voitaisiin samassa yhteydessä selvittää valtion
apuhankkeiden kiireellisyysjärjestys ja suunnitel
man suhde muun muassa sosiaali- ja terveyden
huollon valtakunnalliseen suunnitelmaan sekä 
kunnan toteuttamissuunnitelmaan. 

Kuntien yhdistäminen aiheuttaa yleensä muu
toksia myös valtion paikallishallintoon. Näiden
kin selvittäminen etukäteen on tarpeen. Käytän
nössä näin ei ole menetelty ja asian selvittämises
tä jälkikäteen on aiheutunut kitkaa laajennetun 
kunnan hallinnossa sen antaessa lausuntoja näi
hin kuuluvista kysymyksistä. Päävastuu valtion 
paikallishallinnon järjestämisen suunittelusta 
kuntajaon muutoksen varalta kuuluisi lääninhal
litukselle, joka suorittaisi sen yhdessä valtion 
muiden viranomaisten kanssa. Päätöksenteko val
tion paikallishallinnon järjestelyistä tapahtuisi 
jälkeenpäin siinä järjestyksessä, kuin kussakin 
tapauksessa on säädetty. 

8 b §. Kuntajaon muutoksen edellytyksiä pa
rantaisi oleellisesti, jos toiseen kuntaan liitettävä 
kunta saisi etukäteen varmuuden siitä, että sen 

edut otetaan huomioon kuntajaon muutoksen 
yhteydessä. 

Suunnitelman kunnallisten palvelujen järjestä
misestä laatisivat asianomaiset kunnat yhdessä. 
Suunnitelma muodostuisi kunnan järjestämien 
palvelujen osalta kuntasuunnitelmaa vastaavaksi 
sen kunnan alueella, joka liitetään toiseen kun
taan. Koska suunnitelma kattaisi myös sellaiset 
toiminnot ja mahdolliset perustamiskustannus
hankkeet, joihin saadaan valtionapua, suunnitel
ma laadittaisiin yhteistoiminnassa lääninhallituk
sen kanssa. 

Valtion paikallishallinnon järjestämiseen tar
vittavat muutokset voisi parhaiten valmistella 
lääninhallitus pitäen yhteyttä asianomaisiin val
tion paikallishallinnon viranomaisiin. 

Lääninhallitus liittäisi suunnitelman siihen 
muuhun selvitykseen, jonka se toimittaa 
sisäasiainministeriölle. 

Kun suunnitelmia olisi noudatettava sitovina, 
sisäasiainministeriö hankkisi suunnitelmista mui
den asianomaisten ministeriöiden lausunnot, en
nen kuin asia esitellään valtioneuvostolle. Suun
nitelmien hyväksymisestä päättäisi valtioneuvos
to. 

8 c §. Jotta liitettävän alueen väestö ja heitä 
edustavat luottamushenkilöt voisivat luottaa pal
velujen järjestämiseen suunnitelman mukaisesti 
kuntajaon muutoksen voimaantulon jälkeen, 
laissa ehdotetaan säädettäväksi, että suunnitelma 
olisi sitova, ellei valtion tulo- ja menoarviosta 
muuta johdu. 

Olosuhteiden muuttamisen vaatimat muutok
set suunnitelmaan olisi alistettava valtioneuvos
ton vahvistettaviksi. Jos alueelle on perustettu 
15 b §:ssä tarkoitettu alueellinen osahallinto, 
suunnitelmasta poikkeaminen edellyttäisi myös 
sen hyväksymistä. 

8 d §. Käytännössä kunnat ovat tehneet kun
tajaon muutoksen varalta sopimuksia, joiden si
tovuus on osoittautunut usein epävarmaksi. Tä
män vuoksi on katsottu tarpeelliseksi ehdottaa 



6 1988 vp. - HE n:o 5 

lakiin säännöksiä, joilla säänneltäisiin sopimusten 
sitovuus. Sopimusmenettely olisi hallinnollisesti 
kevyempi vaihtoehto kuin 8 a-8 c §:ssä tarkoi
tettu suunnitelma ja se onkin tarkoitettu sovellet
tavaksi lähinnä osaliitostapauksissa. Lähtökohta
na on, että sopimukset ovat voimassa, jolleivät 
kunnat valtuustojen yhtäpitävin päätöksin sovi 
sopimuksen muuttamisesta. Jos alueella on 
15 b §:ssä tarkoitettu alueellinen hallinto, edel
lytetään lisäksi, että tämä hyväksyy poikkea
misen. Sopimuksesta on voitava poiketa myös jos 
sen edellytyksenä olleet olosuhteet ovat muuttu
neet siten, että sopimuksen noudattaminen ei ole 
mahdollista. 

Sitova sopimus voisi koskea niitä hallinnon ja 
tehtävien järjestelyjä, joista sopijapuolet voivat 
toimivaltansa puitteissa päättää. 

Sellaista sopimuksen määräystä, joka ei kuului
si sopijapuolten toimivaltaan, ei voitaisi samalla 
tavoin pitää sitovana, mutta tältäkin osin sopi
muksella olisi se merkitys, että sopijapuolen tulisi 
siltä osin, kuin se voi asiaan vaikuttaa, toimia 
sopimuksessa mainitulla tavalla. 

15 a §. Eräänä asenteisiin vaikuttavana tekijä
nä on pidetty sitä, että yhdistetyn kunnan val
tuutettujen lukumäärä muodostuisi pienemmäksi 
kuin asianomaisissa kunnissa yhteensä ennen 
kuntajaon muutosta. Tämän siirtymävaiheen on
gelman vaikutusten vähentämiseksi ehdotetaan, 
että valtuutettuja voitaisiin valita enemmän kuin 
kunnallislain 38 §:n 1 momentissa on säädetty. 
Määräyksen tästä voisi antaa valtioneuvosto, jos 
kunnat tekisivät siitä yhteisen esityksen. Valtuu
tettujen määrän lisäys ei ole etukäteen sidottavis
sa esimerkiksi johonkin murto-osaan, koska kun
tien koko vaihtelee suuresti. Aivan pienen kun
nan liittäminen isoon kuntaan voisi kaavamaisten 
perusteiden mukaan toimittaessa aiheuttaa tar
peettoman suuren lisäyksen valtuutettujen luvus
sa. 

Poikkeuksellinen valtuutettujen määrä saattaisi 
olla tarpeellinen pitkähkön ajan, joksi tässä eh
dotetaan korkeintaan kahta vaalikautta. 

15 b §. Kun kuntaliitostapauksessa pienem
män kunnan väestö on tottunut hoitamaan aluet
taan koskevat kysymykset omana kuntanaan, on 
paikallaan kussakin tapauksessa harkita, onko 
tarpeen jättää ne paikalliset tehtävät, jotka kos
kevat vain tätä aluetta, alueen väestön hoidetta
viksi edelleenkin. Kun edellä 8 a-8 c §:ssä tar
koitettu suunnitelma sisältää varsin yksityiskoh
taisen suunnitelman kunnallishallinnon palvelu
jen järjestämisestä lähimpänä viiden vuoden ai
kana, on edellytykset harkita, miltä osin hallinto 

ja tehtävien hoitaminen on tarpeellista ja edel
leen mahdollista uskoa alueen väestön hoidetta
vaksi. Määräykset erityisen alueellisen hallinnon 
järjestämisestä voitaisiin sisällyttää valtioneuvos
ton päätökseen kuntien yhteisen esityksen mu
kaisesti. Alueelliselle hallinnolle voitaisiin uskoa 
ensinnäkin ne tehtävät, joiden delegoimi on 
muutoinkin kunnan omassa päätäntävallassa, 
mutta lisäksi ehdotetaan, että järjestettäessä täl
laista hallintoa voitaisiin poiketa siitä, mitä muu
alla laissa on säädetty kunnan hallinnon järjestä
misestä. Tällöin voitaisiin esimerkiksi perustaa 
lakisääteisille lautakunnille yhteinen alueellinen 
jaosto sen sijaan, että lainsäädäntö sallii joissakin 
tapauksissa esimerkiksi vain sektorikohtaisen lau
takunnan jaoston asettamisen. 

Jotta alueellinen hallinto muodostuisi todella 
alueen väestöä edustavaksi on edellytettävä, että 
vaalikelpoisuus rajoittuu asianomaisella alueella 
asuviin kuntalaisiin. 

Kuntaliitoksesta johtuvana järjestely voitaisiin 
toteuttaa enintään kahden vaalikauden ajaksi. 
Sen jälkeen kunnanosahallinnon järjestäminen 
olisi laajentuneen kunnan oma asia. 

2. Laki kuntien yhdistymisavus
tuksista annetun lain muutta
misesta 

1 §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös ve
rotulojen määrän tasaamiseksi suoritettavasta yh
distymisavustuksesta silloin, kun kuntaliitos kos
kisi kaikkein pienimpiä 1-4 kantokykyluokkiin 
kuuluvia kuntia. Pienkunnaksi on yleensä katsot
tu 4000 asukasta pienempi kunta. Tällaisten 
Iiitosten edellytysten parantamiseksi ehdotetaan 
laskennallisin perustein suoritettavaa verotulojen 
tasausta. Toiseen kuntaan liitettävän pienemmän 
kunnan asukasta kohti laskettava verotulon mää
rä tasoitettaisiin suuremman kunnan asukasta 
kohti laskettua keskimääräistä verotulon määrää 
vastaavaksi. Koska asukaskohtainen avustus jää 
aivan pienten kuntien osalta kaikissa tapauksissa 
suhteellisen vähäiseksi, ehdotetaan, että alle 
2 000 asukkaan kuntien osalta avustus suoritet
taisiin puolitoista kertaisena. 

4 §. Avustusta suoritettaisiin kolmelta vuodel
ta. Toisena vuonna avustuksen määrä olisi 80 
prosenttia ja kolmentena vuonna 60 prosenttia 
ensimmäisenä vuonna suoritettavasta määrästä. 
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5 §. Koska 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
verotulojen tasaamiseksi suoritettava avustus olisi 
laskennallinen, se voidaan suorittaa ilman hake
musta. Laskettaessa avustuksen määrää noudatet
taisiin soveltuvin osin, mitä verotulojen täyden
nyksestä on säädetty kuntien yleisistä rahoitus
avustuksista annetussa laissa (1077 /77). 

10 § ja voimaantulosäännös. Laki on tarkoitet
tu tulemaan voimaan samanaikaisesti kuntajaosta 
annetun lain muuttamisesta annettavan lain 
kanssa. Lisäksi ehdotetaan lain voimassaoloaikaa 
jatkettavaksi siten, että lakia sovellettaisiin niihin 
kuntajaon muutoksiin, jotka tulevat voimaan 
viimeistään vuoden 1992 alusta. 

3. Laki eräistä toimenpiteistä 
kunnallisen jaotuksen ja kun
tien yhteistoiminnan kehittä
miseksi annetun lain kumoami
sesta 

Kuntauudistussuunnitelmia ei voida enaa pi
tää sellaisina ohjeina, miksi ne oli tarkoitettu. 

1. 

Lain nojalla laadittuihin suunnitelmiin pienten 
kuntien yhdistämisestä tai toisiin kuntiin liittä
misestä ei voida olosuhteiden ja näkemysten 
muututtua enää pitäytyä. Kuntajaon muuttami
seen sovellettaisiin kuntajaon muuttamisesta an
nettua lakia ja kuntauudistuksen suunnittelua 
koskenut lainsäädäntö ehdotetaan vanhentunee
na kumottavaksi. 

4. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan heti sen 
jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Laki 
kuntajaosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annettuun lakiin (73/77) uusi 8 a, 8 b, 8 c ja 

8 d § sekä uusi 4 a luku seuraavasti: 

8 a § 

Suunnitelmat paika//isha//innon palvelujen 
järjestämisestä 

Milloin kuntajakoa muutetaan siten, että koko 
kunta liitetään toiseen tai perustettavaan uuteen 
kuntaan, laaditaan suunnitelma kunnallishallin
non sekä valtion paikallishallinnon palvelujen 
järjestämisestä liitettävällä alueella kuntajaon 
muutoksen voimaantuloa seuraavan viiden kalen
terivuoden ajaksi. 

8 b § 

Suunnitelmien käsittely 

Edellä 8 a §:ssä tarkoitetun suunnitelman kun
nallishallinnon palvelujen järjestämisestä laativat 
yhdessä ne kunnat, joita kuntajaon muutos kos
kee, yhteistoiminnassa lääninhallituksen kanssa. 
Suunnitelman hyväksyvät kuntien valtuustot. 
Suunnitelma on alistettava valtioneuvoston vah
vistettavaksi. 

Valtion paikallishallinnon palvelujen järjestä
misestä laatii suunnitelman lääninhallitus yhdes
sä asianomaisten valtion viranomaisten kanssa. 
Lääninhallituksen tulee suunnitelman valmiste
lun yhteydessä kuulla niitä kuntia, joita suunni
tellut muutokset koskisivat. Valtioneuvosto hy
väksyy suunnitelman. 

8 c § 

Suunnitelmien sitovuus 

Valtioneuvoston vahvistamia ja hyväksymiä 
suunnitelmia on noudatettava kunnallishallinnon 
ja valtion paikallishallinnon palveluja järjestet
täessä, ellei valtion tulo- ja menoarviosta muuta 
johdu. 

Jos olosuhteet 8 b §:n 1 momentissa tarkoite
tun suunnitelman vahvistamisen jälkeen ovat 
kunnassa muuttuneet, kunnanvaltuusto voi päät
tää suunnitelman muuttamisesta. Päätös on alis
tettava valtioneuvoston vahvistettavaksi. 
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Milloin alueelle, joka on kuntajaon muutoksen 
kohteena, on asetettu 15 b §:ssä tarkoitettu 
alueellinen hallinto, suunnitelman muutoksen 
edellytyksenä on, että se on hyväksytty myös siinä 
järjestyksessä, kuin siitä on alueellista hallintoa 
asetettaessa määrätty. 

8 d § 

Kuntien välisen sopimuksen sitovuus 

Milloin kuntajakoa muutetaan siten, että koko 
kunta tai osa kunnasta liitetään toiseen tai perus
tettavaan uuteen kuntaan, kunnat voivat sopia 
hallinnon ja palvelujen järjestämisestä liitettäväl
lä alueella. Sopimusta on noudatettava viiden 
seuraavan vuoden ajan, jolleivät olosuhteet ole 
muuttuneet siten, ettei sopimuksen noudattami
nen ole mahdollista. Jos alueelle on asetettu 
15 b §:ssä tarkoitettu alueellinen hallinto, kun
nat voivat poiketa sopimuksesta vain, mikäli se 
on hyväksytty myös siinä järjestyksessä kuin siitä 
alueellista hallintoa asetettaessa on määrätty. 

4 a luku 

Hallinnon järjestäminen 

15 a § 

Valtuutettujen lukumäärä 

Valtioneuvosto voi niiden kuntien, joita kun-

2. 

tajaon muutos koskee, yhteisen esityksen mukai
sesti määrätä, että valtuutettuja valitaan laajentu
vassa tai uudessa kunnassa enemmän kuin kun
nallislain (953/76) 38 §:n 1 momentissa on sää
detty yhtenä tai kahtena ensimmäisenä vaalikau
tena kuntajaon muutoksen voimaantulon jäl
keen. 

15 b § 

Lzitettävän alueen hallinnon järjestäminen 

Valtioneuvosto voi niiden kuntien, joita kun
tajaon muutos koskee, yhteisen esityksen mukai
sesti määrätä, että alueelle, joka liitetään toiseen 
tai perustettavaan uuteen kuntaan, asetetaan, 
poiketen siitä, mitä muuten on säädetty, erityi
nen alueellinen hallinto. 

Vaalikelpoinen 1 momentissa tarkoitetun 
alueellisen hallinnon toimielimen jäseneksi ja 
varajäseneksi on henkilö, jolla on kotipaikka 
kyseisellä alueella. 

Järjestely voidaan valtioneuvoston päätöksellä 
saattaa voimaan enintään kahdeksi vaalikaudeksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Laki 
kuntien yhdistymisavustuksista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuntien yhdistymisavustuksista 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun lain (560/78) 

10 §, sellaisena kuin se on 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (650/85), ja 
lisätään 1 ja 4 §:ään uusi 2 momentti, jolloin pykälien nyky_is~t 2 mom~ntit sii.rtyvät 3 

momenteiksi, ja 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mamttulla 26 pätvänä hemäkuuta 
1985 annetulla lailla, uusi 3 momentti seuraavasti: 

1 § 

Milloin 1-4 kantokykyluokkaan kuuluvassa 
kunnassa, jota 1 momentissa tarkoitettu kunta
jaon muutos koskee, on kuntajaon muutosta 
edeltävän vuoden alussa vähemmän kuin 4 000 
asukasta, suoritetaan laajentuvalle tai perustetta
valle uudelle kunnalle avustusta, jolla tasoitetaan 
verotulon määrä asukasta kohti sen kunnan 

alueella, joka liitetään asukasluvultaan suurem
paan kuntaan tai, jonka alueesta perustetaan 
asukasluvultaan suuremman kunnan kanssa uusi 
kunta, tämän asukasta kohti laskettua keskimää
räistä verotulon määrää vastaavaksi. Milloin lak
kaavan kunnan asukasluku on vähemmän kuin 
2 000, suoritetaan edellä tarkoitettu avustus puo
litoista kertaisena. 
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4 § 

Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua avus
tusta suoritetaan kolmelta vuodelta. Avustuksen 
suuruus on toisena vuonna 80 prosenttia ja 
kolmantena vuonna 60 prosenttia ensimmäisenä 
vuonna suoritettavasta määrästä. 

5 § 

Edellä 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua avus
tusta suoritetaan ilman hakemusta vuosittain en-

3. 

nen maaliskuun loppua ja siihen sovelletaan, 
mitä kuntien yleisistä rahoitusavustuksista anne
tussa laissa (1077 1 77) on säädetty verotulon täy
dennyksen laskemisesta. 

10 § 
Tätä lakia sovelletaan kuntiin, JOita koskeva 

kuntajaon muutos tulee voimaan aikaisintaan 
vuoden 1979 ja viimeistään vuoden 1992 alusta. 

Tämä laki tulee v01maan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Laki 
eräistä toimenpiteistä kunnallisen jaotuksen ja kuntien yhteistoiminnan kehittämiseksi annetun lain 

kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan eräistä toimenpiteistä kunnal

lisen jaotuksen ja kuntien yhteistoiminnan kehit
tämiseksi 13 päivänä tammikuuta 1967 annettu 
laki (13/67) siihen myöhemmin tehtyine muu
toksineen. 

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1988 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Sisäasiainministeri Jarmo Rantanen 
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