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Hallituksen esitys Eduskunnalle maakuntaliittojen ja seutu
kaavaliittojen yhdistämisen mahdollistavaksi lainsäädännöksi 

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoitus on edistää maakuntaliit
tojen ja seutukaavaliittojen yhdistämistä täy
dentämällä kunnallislakia tällaisen yhdistämi
sen edellyttämän uudentyyppisen kuntainliiton 
muodostamista selkeyttävillä ja helpottavilla 
säännöksillä sekä muuttamalla rakennuslakia 
niin, että seutukaavoituksen voi hoitaa joko 

sitä varten perustettu erityinen kuntainliitto 
(seutukaavaliitto) tai myös muita tehtäviä hoi
tava, tarkoitukseen soveltuva kuntainliitto. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta 
on ne hyväksynyt. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Maahamme on muodostunut kuntainliitoista 
ja muista erityisiä tehtäväryhmiä hoitavista 
kuntien yhteistoimintaorganisaatioista koostu
va monimuotoinen erillisten organisaatioiden 
verkosto. Kunnat ovat useissa maakunnissa 
ilmaisseet halunsa ryhtyä rationalisoimaan se
kaviksi ja tehottomiksi kokemiaan yhteistoi
mintajärjestelyjä yhdistämällä maakuntaliitot 
ja seutukaavaliitot niille molemmille nykyisin 
kuuluvia tehtäviä hoitaviksi kuntainliitoiksi. 

Kunnallislain (953/76) kuntainliittoja koske
vat säännökset sisältyvät pääosiltaan lain 11 
lukuun. Niitä on ollut sovellettava, jos kun
tainiihosta ei ole säädetty muussa laissa toisin. 
Tähänastiset kuntainliitot ovat olleet yhden 
hallinnonhaaran piiriin kuuluvia ja useimmiten 
lakisääteisiä tehtäviä hoitavia kuntainliittoja. 
Sen vuoksi säännöksien soveltuvuus kuntien 
vapaaehtoisia tai muutoin hallinnonhaararajo
jen yli ulottuvia tehtäviä hoitaviin kuntainliit
toihin ei ole noussut aikaisemmin esille. Kun 
maakuntaliittojen ja seutukaavaliittojen yhdis-
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täminen merkitsisi sellaisten kuntainliittojen 
syntymistä, säännöksiä tulee arvioida myös 
niiden kannalta. 

Maakuntaliittojen tehtävät on katsottava 
kuntien yleiseen toimialaan kuuluviksi vapaa
ehtoisiksi tehtäviksi. Kunnallislain säännökset 
eivät anna selkeätä vastausta siihen, millä edel
lytyksillä kunnan vapaaehtoisia tehtäviä voi
daan siirtää kuntainliiton hoitoon. Näyttää 
kuitenkin ilmeiseltä, että niiden siirtäminen 
lakisääteiselle pakolliseen jäsenyyteen perus
tuvalle kuntainliitolle ei voisi tapahtua ilman 
jonkin asteista ristiriitaa hallitusmuodon 
51 §:n ja kunnallislain 5 §:n kanssa. 

Seutukaavaliittojen tehtävät ovat rakennus
lailla (370/58) kunnille asetettuja erityistehtä
viä. Tehtävät on hoidettava laissa säädettyyn 
pakolliseen jäsenyyteen perustuvien erityiskun
tainliittojen avulla, eikä niitä voida rakennus
lain nykyisten säännösten mukaan antaa 
muunlaiselle kuntainliitolle. 

Kun maakuntaliiton ja seutukaavaliiton yh
distämisen kautta muodostuva kuntainliitto tu
lisi hoitamaan sekä lakisääteisiä että vapaaeh
toisia tehtäviä ja sen tehtävät tulisivat ulottu-
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maan eri hallinnonhaaroille, yhdistäminen pi
täisi toteuttaa niin, että entisten yhdistyspoh
jaisen maakuntaliiton ja lakisääteisen seutu
kaavakuntainliiton tilalle perustettaisiin uusi 
vapaaehtoinen kunnallislain 125 §:n 1 momen
tin mukainen kuntainliitto. Tällä tavoin toteu
tettu yhdistämisratkaisu kohtelisi yhdisteHäviä 
tehtäväryhmiä ja organisaatioita tasapuolisesti 
ja pitäisi ratkaisuvallan kuntien vapaaehtoisia 
tehtäviä koskevissa organisatorisissa järjeste
lyissä niillä itsellään. 

Yhdistämisratkaisujen toteuttamiseksi edellä 
ilmaistuja periaatteita noudattaen ehdotetaan 
kunnallislain 103 §:ää täydennettäväksi kun
nan vapaaehtoisia tehtäviä hoitavien kuntain
liittojen perustamista ja järjestämistä koskeval
la säännöksellä. Säännöksellä varmistetaan 
kuntien vapaaehtoisten tehtävien hoitamista 
koskevan organisoimisvallan pysyminen kaikis
sa tilanteissa kunnilla. Tämä tapahtuu säätä
mällä, että vapaaehtoisia tehtäviä koskeva 
kuntainliittomuotoinen yhteistyö on organisoi
tava kunnallislaissa tarkoitetuiksi vapaaehtoi
siksi kuntainliitoiksi. Sillä tavoin minimoidaan 
lainsäädännön ja valtion viranomaisten anta
mien määräysten tällaista yhteistyön organi
sointia koskeva ohjaus; tehdään mahdolliseksi 
kunnallislain 125 §:n soveltaminen niin, että 
kuntainliiton perussäännössä määrätään (halli
tusmuodon 51 §:n ja kunnallislain 5 §:n tar
koitusta vastaavasti), (kuntien toimialaa supis
tavat) kuntainliiton vapaaehtoisten tehtävien 
laajennukset hyväksyttäviksi kunnanvaltuus
toissa, sekä varmistetaan kunnallislain 
132 §:ään perustuva kunnan mahdollisuus pa
lauttaa vapaaehtoiset tehtävänsä - silloinkin, 
kun muut kunnat eivät sitä halua - omaan 
hoitoonsa. 

Yhdistämisratkaisujen helpottamiseksi ehdo
tetaan kunnallislain 118 ja 134 §:ää (388/81) 
muutettavaksi niin että yhdistämällä muodos
tettava uusi kuntainliitto voidaan perustaa yk
sinkertaisemmassa järjestyksessä kuin uusia 
tehtäviä varten perustettava kuntainliitto ja 
että lakkaavista organisaatioista voidaan siir
tää henkilöstöä perustettavaan kuntainliittoon 
ilman hakumenettelyä ja taata sille entisiin 
palvelussuhteisiinsa rinnastettavat etuudet. 

Rakennuslain 18 §:ssä (493/68) säädetään 
määrättäväksi seutukaava-alue ja 19 §:ssä pe
rustettavaksi seutukaavoitusta ja siihen kuulu
via tehtäviä hoitamaan kuntainliitto. Liiton 
nimenä on seutukaavaliitto. Seutukaavaliitto 
voi ympäristöministeriön suostumuksella ottaa 

suorittaakseen myös muita kuin varsinaiseen 
seutukaavoitukseen kuuluvia tehtäviä, milloin 
ne liittyvät sopivasti seutukaavan laadintaan. 

Edellä tarkoitetun maakuntaliittojen ja seu
tukaavaliittojen yhdistämisen mahdollistami
seksi tässä esityksessä ehdotetaan rakennuslain 
18 §:ää täydennettäväksi seutukaava-alueiden 
muuttamista koskevalla menettelysäännöksellä 
sekä 19 §:ää muutettavaksi siten, että seutu
kaava-alueen kunnat edelleen hoitaisivat seutu
suunnittelutehtävänsä rakennuslain edellyttä
mällä tavalla ja kuntainliitossa, mutta ne voisi
vat tehdä sen joko asiaa varten nimenomaisesti 
perustetussa kuntainliitossa (seutukaavaliitos
sa) tai myös muita tehtäviä hoitavassa kunnal
lislain 125 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kun
tainliitossa. 

Seutukaavaliitot ovat vuosittain laatineet 
seuraavaa vuotta koskevan toimintasuunnitel
man. Rakennuslain 23 §:n (922/81) mukaan 
toimintasuunnitelmasta on ennen sen hyväksy
mistä pyydettävä lääninhallituksen lausunto ja 
hyväksymisen jälkeen se on lähetettävä ympä
ristöministeriön vahvistettavaksi. Myös muu
tokset toimintasuunnitelmaan on mainitun py
kälän mukaan ympäristöministeriön vahvistet
tava. 

Toimintasuunnitelmien vahvistamisesta voi
daan luopua. Samoin voidaan luopua lakiin 
perustuvasta lausunnon pyytämisestä läänin
hallitukselta ja muuttaa se vaatimukseksi yh
teydenpidosta toimintasuunnitelmaa laadittaes
sa. Riittävän tiedon saannin turvaa se, että 
seutukaavaliitot lähettävät toimintasuunnitel
mansa sekä ympäristöministeriölle että läänin
hallitukselle tiedoksi. 

2. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Selvitykset maakuntaliittojen ja seutukaava
liittojen yhdistämismahdollisuuksista aloitettiin 
kunnallisten keskusjärjestöjen asettaman niin 
sanotun maakuntaliitto-seutukaavaliittotoimi
kunnan vuonna 1986 jättämän mietinnön poh
jalta. Useissa maakunnissa laadittiin asiasta 
maakuntakohtaisia selvityksiä. Sisäasiainminis
teriön ja ympäristöministeriön yhteistyönä on 
selvitetty, millä tavoin seutukaavaliittojen ja 
maakuntaliittojen yhdistäminen niissä maa
kunnissa, joissa kunnat sitä haluavat, voidaan 
toteuttaa niin, että se tekee mahdolliseksi mo
lempien liittojen perustarkoitusten toteutumi
sen ja että se sopii yhteen kunnallishallinnon 
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kehittämisessä muutoin noudatettavien kehi
tyslinjojen kanssa. 

Ministeriöiden yhteiset selvitykset ovat kos
keneet mahdollisen yhdistämisen edellyttämää 
lainsäädäntöä. Varsinaiset yhdistämisselvityk
set ja niihin perustuvat perussäännöt on tarkoi
tettu laadittavaksi asianomaisissa kunnissa 
maakunnittain. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksen hyväksymisellä ei ole välittömiä 
taloudellisia vaikutuksia. Sikäli kuin hyväksy
minen käynnistää sillä mahdollistettavan eril
listen organisaatioiden yhdistämisen, siitä seu
raa hallinnollisten menojen säästöä, joka koi
tuu pääasiassa kuntien hyödyksi. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Kunnallislaki 

103 §. Pykälässä säädetään kuntien yhteis
toiminnan muodoista. Pykälän 3 momentin 
mukaan kuntien yhteisten pysyväisluontoisten 
tehtävien hoitamista varten voidaan perustaa 
kuntainliitto. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 5 momentti, jossa säädettäisiin, että kun
tien vapaaehtoisia tehtäviä voidaan antaa kun
tainliitolle, jossa kuntien jäsenyys ei lain mu
kaan ole pakollinen. Erityislainsäädäntö ja sii
hen perustuvat säännökset sitoisivat tällaisia 
kuntainliittoja vain lakisääteisten tehtävien 
hoidon osalta. Pelkästään lakisääteisiä tehtäviä 
hoitava kuntainliitto voitaisiin perustaa edel
leen asianomaisen hallinnonhaaran lainsäädän
nön säännösten, ja siltä osin kuin sellaisia ei 
ole, kunnallislain mukaisesti. 

118 §. Pykälässä säädetään kuntainliittoa 
perustettaessa laadittavasta suunnitelmasta. 
Pykälässä tarkoitetun suunnitelman laatiminen 
ei ole välttämättä tai kaikilta osiltaan tarkoi
tuksenmukaista silloin, kun kysymys on kun
tainliittojen tai muidenkin kuntien välisten yh
teistoimintaorganisaatioiden jo hoitamien teh
tävien uudelleen järjestämiseksi perustettavasta 
kuntainliitosta. Sen vuoksi pykälään ehdote
taan lisättäväksi uusi 2 momentti, jolla poiste
taan suunnitelman pakollisuus kyseisenlaisten 
kuntainliittojen perustamisen yhteydessä. Py
kälän nykyinen 2 momentti siirtyisi 3 momen
tiksi. 

134 §. Pykälässä säädetään kuntaa koske
vien säännösten soveltamisesta kuntainliitossa. 
Sen mukaan kuntainiiholla pitää olla 9 §:ssä 

tarkoitettu virkasääntö. Pykälään ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 3 momentti, joka tekee mah
dolliseksi määrätä virkasäännössä, silloin kun 
kuntainliitto perustetaan olemassa olevien kun
tien yhteistoimintaorganisaatioiden uudelleen 
järjestämiseksi, siirrettäväksi lakkaavasta orga
nisaatiosta henkilöstöä suoraan perustettavan 
kuntainliiton palvelukseen. Samalla voitaisiin 
määrätä, että henkilöstö saa palvelussuhteisiin
sa liittyvät edut olennaisilta osiltaan samanta
saisina kuin aikaisempiin palvelussuhteisiin 
kuuluneet vastaavat edut. 

1.2. Rakennuslaki 

18 §. Pykälän 3 momentissa säädetään sen 
alueen (seutukaava-alueen) määräämisestä, jo
ta varten seutukaava on laadittava. Momenttia 
ehdotetaan täydennettäväksi aluejaon muutta
mista koskevalla säännöksellä, jonka mukaan 
seutukaava-alueiden muutoksista päättää asi
anomaisia kuntia ja lääninhallituksia kuul
tuaan valtioneuvosto. 

19 §. Pykälän 1 momentin mukaan seutu
kaavoitusta koskevien tehtävien hoitamista 
varten on perustettava seutukaavaliitto. Mo
menttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että 
kuntien on huolehdittava seutukaavoituksesta 
ja muista siihen kuuluvista tehtävistä jäseninä 
sitä varten perustetussa kuntainliitossa (seutu
kaavaliitossa) tai muitakin tehtäviä hoitavassa 
kunnallislain 125 §:n 1 momentissa tarkoitetus
sa kuntainliitossa. 

Pykälän 2 momentin mukaan seutukaavaliit
to voi ottaa ympäristöministeriön suostumuk
sella suorittaakseen muitakin seutukaavan laa-
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timiseen sopivasti liittyviä tehtäviä. Säännös 
ehdotetaan muutettavaksi sellaiseksi, että se 
sallii seutukaavaliiton ottaa hoidettavakseen 
ympäristöministeriön suostumuksella muitakin 
kuin laissa sille säädettyjä tehtäviä silloin kuin 
ne kuuluvat ympäristöministeriön hallinnon
alaan. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 3 moment
ti, jonka mukaan se, mitä rakennuslaissa tai 
muussa laissa on säädetty seutukaavaliittojen 
tehtävistä, koskisi näiden tehtävien osalta 
myös muuta seutukaavoitusta suorittavaa kun
tainliittoa. 

Aikaisempi 3 momentti siirtyy tällöin 4 mo
mentiksi. 

23 §. Seutukaavaliittojen vuosittaisten toi
mintasuunnitelmien vahvistusmenettelyn pois
tamiseksi sitä koskevat säännökset 1 momen
tissa ehdotetaan muutettavaksi niin, että liitto
jen tulee laatiessaan toimintasuunnitelmia vain 
olla yhteydessä lääninhallitukseen. 

Pykälän 2 momentti ehdotetaan muutetta
vaksi siten, että laadittu toimintasuunnitelma 
on lähetettävä tiedoksi ympäristöministeriölle 
ja sen ohella myös lääninhallitukselle. 

Vastaavasti pykälän 3 momentin säännös 
toimintasuunnitelman muutosten vahvistami
sesta ministeriössä tulee tarpeettomaksi. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan saatettaviksi voimaan heti 
niiden hyväksymisen ja vahvistamiseen jäl
keen. 

3. Säätämisjärjestys 

Hallitusmuodon 51 §:n 2 momentissa on 
säädetty, että kuntain hallinnon tulee perustua 
kansalaisten itsehallintoon, niin kuin erityisissä 
laeissa siitä säädetään. Kunnallislain 5 §:n 1 
momentissa säädetään, että kunnan asiana on 
hoitaa itsehallintoonsa kuuluvat ja sille laissa 
erikseen säädetyt tehtävät ja 2 momentissa, 
että kunnille ei saa asettaa uusia tehtäviä taik
ka taloudellisia tai muita velvoituksia eikä 
niiltä ottaa pois tehtäviä tai oikeuksia muutoin 
kuin säätämällä siitä lailla. 

Edellä sanottuun perustuen lait voitaneen 
säätää valtiopäiväjärjestyksen 66 §:ssä sääde
tyssä järjestyksessä. Hallitus pitää kuitenkin 
suotavana, että asiaa eduskunnassa käsiteltäes
sä hankitaan perustuslakivaliokunnan lausun
to. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 



1989 vp. - HE n:o 95 5 

1. 
Laki 

kunnallislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 10 päivänä joulukuuta 1976 annetun kunnallislain 
(953176) 103 §:ään uusi 5 momentti, 118 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti 
siirtyy 3 momentiksi, ja 134 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 5 päivänä kesäkuuta 1981 ja 
11 päivänä heinäkuuta 1986 annetuilla laeilla (388/81 ja 529/86), uusi 3 momentti, seuraavasti: 

103 § 

Muita kuin laissa kunnille säädettyjä tehtä
viä voidaan antaa 125 §:n 1 momentissa tar
koitetulle kuntainliitolle. 

118 § 

Jos kuntainliitto perustetaan hoitamaan jo 
perustetun kuntainliiton ja muun kuntien yh
teisiä tehtäviä hoitavan organisaation tehtäviä, 
suunnitelma on laadittava vain tarpeellisilta 
osin. 

2. 

134§ 

Jos kuntainliitto perustetaan hoitamaan jo 
perustetun kuntainliiton ja muun kuntien yh
teisiä tehtäviä hoitavan organisaation tehtäviä, 
sen 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa virka
säännössä voidaan määrätä purettavan kun
tainliiton ja muun lakkaavan organisaation 
henkilöstöä siirrettäväksi perustettavan kun
tainliiton palvelukseen. Samalla voidaan mää
rätä, että henkilöstö säilyttää aikaisempiin pal
velussuhteisiinsa liittyvät edut olennaisilta osil
taan. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

päivänä 

Laki 
rakennuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain 18 §:n 3 momentti, 19 §:n 1 ja 2 

momentti sekä 23 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 18 §:n 3 momentti sekä 19 §:n 1 ja 2 momentti 9 päivänä elokuuta 1968 

annetussa laissa (493/68) ja 23 § 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (922/81), sekä 
lisätään lain 19 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 9 päivänä elokuuta 1968 annettussa 

laissa, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi seuraavasti: 

18 § 

Seutukaava määrätään laadittavaksi aluetta 
varten (seutukaava-alue), johon kuuluvat kun
nat muodostavat talousmaantieteellisesti ja 
muutoin tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden 
mahdollisuuksien mukaan niin, että seutu
kaava-alue käsittää läänin taikka että lääni 
jakautuu kahteen tai useampaan seutukaava
alueeseen. Muutoksista seutukaava-alueisiin 
päättää valtioneuvosto kuntia ja lääninhalli
tuksia kuultuaan. 

19 § 
Kuntien on huolehdittava seutukaavan laati

misesta ja muista seutukaavoitukseen kuuluvis
ta tehtävistä jäseninä seutukaavoitusta varten 
perustetussa kuntainliitossa (seutukaavaliitto) 
tai kunnallislain (953/76) 125 §:n 1 momentis
sa tarkoitetussa kuntainliitossa. 

Seutukaavaliitto voi ympäristöministeriön 
suostumuksella ottaa suorittaakseen myös mui
ta kuin 1 momentissa tarkoitettuja tai seutu
kaavaliiton asiaksi muuten säädettyjä tehtäviä 
milloin ne kuuluvat ympäristöministeriön hal
linnonalaan. 
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Mitä laissa säädetään seutukaavaliiton tehtä
vistä, koskee myös 1 momentissa tarkoitettua 
muuta kuntainliittoa näiden tehtävien osalta. 

23 § 
Seutukaavaliiton on laadittava kutakin ka

lenterivuotta varten kunnallislain 13 §:ssä tar
koitettuun suunnitelmaan sopeutuva toiminta-

Naantalissa 30 päivänä kesäkuuta 1989 

suunnitelma. Toimintasuunnitelmaa laadittaes
sa tulee olla yhteydessä lääninhallitukseen. 

Seutukaavaliiton on lähetettävä toiminta
suunnitelma tiedoksi ympäristöministeriölle ja 
lääninhallitukselle toimintavuotta edeltävän 
vuoden marraskuun loppuun mennessä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Jarmo Rantanen 
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Liite 

2. 
Laki 

rakennuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain 18 §:n 3 momentti, 19 §:n 1 ja 2 

momentti sekä 23 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 18 §:n 3 momentti sekä 19 §:n 1 ja 2 momentti 9 päivänä elokuuta 1968 

annetussa laissa (493/68) ja 23 § 18 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa (922/81), sekä 
lisätään lain 19 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 9 päivänä elokuuta 1968 annettussa 

laissa, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

18 § 

Seutukaava määrätään laadittavaksi aluetta 
varten (seutukaava-alue), johon kuuluvat kun
nat muodostavat talousmaantieteellisesti ja 
muutoin tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden 
mahdollisuuksien mukaan niin, että seutu
kaava-alue käsittää läänin taikka että lääni 
jakautuu kahteen tai useampaan seutukaava
alueeseen. 

Seutukaava määrätään laadittavaksi aluetta 
varten (seutukaava-alue), johon kuuluvat kun
nat muodostavat talousmaantieteellisesti ja 
muutoin tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden 
mahdollisuuksien mukaan niin, että seutu
kaava-alue käsittää läänin taikka että lääni 
jakautuu kahteen tai useampaan seutukaava
alueeseen. Muutoksista seutukaava-alueisiin 
päättää valtioneuvosto kuntia ja lääninhalli
tuksia kuultuaan. 

19 § 
Kun sisäasiainministeriö on antanut 18 §:n 4 

momentissa tarkoitetun määräyksen, seutu
kaava-alueen kuntien on perustettava seutu
kaavan laatimista ja muiden seutukaavoituk
seen kuuluvien tehtävien suorittamista varten 
kuntainliitto (seutukaavaliitto). 

Seutukaavaliitto voi sisäasiainministeriön 
suostumuksella ottaa suorittaakseen myös mui-
ta kuin 1 momentissa tarkoitettuja tai seutu
kaavaliiton asiaksi muutoin säädettyjä tehtä
viä, milloin niiden voidaan katsoa sopivasti 
liittyvän seutukaavan laatimiseen. Ministeriö 
voi päätöksessään antaa tarkempia määräyksiä 
tässä tarkoitetun toiminnan järjestämisestä ja 
suorittamisesta. 

Kuntien on huolehdittava seutukaavan laati- · 
misesta ja muista seutukaavoitukseen kuuluvis
ta tehtävistä jäseninä seutukaavoitusta varten 
perustetussa kunlainliitossa (seutukaavaliitto) 
tai kunnallislain (953176) 125 §:n 1 momentis
sa tarkoitetussa kuntainliitossa. 

Seutukaavaliitto voi ympäristöministeriön 
suostumuksella ottaa suorittaakseen myös mui
ta kuin 1 momentissa tarkoitettuja tai seutu
kaavaliiton asiaksi muuten säädettyjä tehtäviä 
milloin ne kuuluvat ympäristöministeriön hal
linnonalaan. 

Mitä laissa säädetään seutukaavaliiton tehtä
vistä, koskee myös 1 momentissa tarkoitettua 
muuta kunlainliittoa näiden tehtävien osalta. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

23 § 
Seutukaavaliiton on laadittava kutakin ka

lenterivuotta varten kunnallislain (953 176) 13 
ja 134 §:ssä tarkoitettuun suunnitelmaan so
peutuva toimintasuunnitelma. Toimintasuunni
telmasta on seutukaavaliiton ennen sen hyväk- -
symistä pyydettävä lääninhallituksen lausunto. 
Sisäasiainministeriö vahvistaa toimintasuunni
telman 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 toiminta
vuoden aikana tehdä sisäasiainministeriön vah
vistamia muutoksia. 

Seutukaavaliiton on laadittava kutakin ka
lenterivuotta varten kunnallislain 13 §:ssä tar
koitettuun suunnitelmaan sopeutuva toiminta
suunnitelma. Toimintasuunnitelmaa laadittaes
sa tulee olla yhteydessä lääninhal/itukseen. 

Seutukaavaliiton on lähetettävä toiminta
suunnitelma tiedoksi ympäristöministeriölle ja 
lääninhallitukselle toimintavuotta edeltävän 
vuoden marraskuun loppuun mennessä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1989. 

päivänä 


