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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajaosta annetun 
lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kuntajaosta annettua 
lakia muutettavaksi niin, että päätösvalta val
tuutettujen lukumäärästä siirretään valtioneu
vostolta Sisäasiainministeriölie ja että päätös
valta lakkaavan kunnan viranhaltijoiden ja 
työntekijöiden siirtämisestä, lakkaavan kunnan 
yhteisöjen ja säätiöiden kotipaikan määräämi
sestä sekä kunnallishallinnon palvelujen järjes
tämistä koskevan suunnitelman hyväksymises-

tä siirretään valtioneuvostolta lääninhallituk
selle. Päätösvalta kunnan nimen muuttamises
ta ehdotetaan siirrettäväksi valtioneuvostolta 
kunnanvaltuustolle ja uuden kunnan nimen 
määräämisestä niiden kuntien valtuustoille, 
joiden alueesta kunta muodostetaan. 

Lainmuutos on tarkoitettu tulemaan voi
maan heti sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja 
vahvistettu. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Kuntajaosta annetun lain 15 a §:n (559/88) 
mukaan valtioneuvosto päättää laajentuvan tai 
uuden kunnan valtuutettujen lukumäärästä. 
Lain 16 §:n mukaan valtioneuvosto tai läänin
hallitus päättää viranhaltijoiden tai työnteki
jöiden siirtämisestä laajentuvan tai uuden kun
nan palvelukseen, mikäli näiden siirtämisestä ei 
voida sopia kuntien kesken. Lain 41 §:n mu
kaan valtioneuvosto määrää yhteisöjen ja sää
tiöiden uuden kotipaikan, kun kunta lakkaute
taan siirtämällä sen alue kahteen tai useam
paan laajentuvaan tai uuteen kuntaan. Lain 
8 b §:n mukaan valtioneuvosto vahvistaa kun
nanvaltuustojen hyväksymän suunnitelman 
paikallishallinnon palvelujen järjestämisestä 
silloin, kun kuntajakoa muutetaan liittämällä 
koko kunta toiseen tai perustettavaan uuteen 
kuntaan. Lain 46 §:n mukaan valtioneuvosto 
päättää kunnan nimen muuttamisesta ja 47 §:n 

391332L 

mukaan valtioneuvosto päättäessään uuden 
kunnan perustamisesta määrää sen nimen. 

Hallinto-organisaatiota pyritään tällä hetkel
lä uudistamaan hallinnon hajauttamisen peri
aatteesta lähtien, ja myös kuntajakoasioihin 
liittyvää päätöksentekoa ehdotetaan muutetta
vaksi tämän periaatteen mukaisesti. Hallinnol
lisissa asioissa toimivalta tulee voida osoittaa 
alimmalle sellaiselle viranomaiselle, jolla on 
riittävä pätevyys, asiallisesti ja alueellisesti riit
tävän laaja näkemys ja tiedossaan oleelliset 
asian ratkaisemiseen vaikuttavat seikat. 

Hajauttamiseen liittyy tavoite keventää hal
linnon byrokraattisuotta sekä vähentää käsitte
lyn moniportaisuutta ja hallinnon kankeutta. 
Keskushallinnossa tulee voimavaroja suunnata 
pienten, rutiininomaisten ja kokonaisuuden 
kannalta toisarvoisten tehtävien sijasta sille 
ominaisesti kuuluviin tehtäviin. Tapauskohtai
sen päätösvallan hajauttaminen ja tarpeetto
man ohjauksen poistaminen antavat keskushal
linnolle paremmat mahdollisuudet keskittyä 
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toiminnan kehittämiseen ja yhteensovittavaan 
suunnitteluun. 

Kuntajakoasioihin liittyvässä päätöksenteos
sa toimivallan siirtämistä valtioneuvostolta lää
ninhallitukselle ja kunnille on pidettävä tarkoi
tuksenmukaisena ja perusteltuna, koska alue
ja paikallishallinnon tasolla voidaan hallita 
tietty kuntajakoasioihin liittyvä problematiikka 
paremmin kuin keskushallinnon tasolla. 

Kuntajakoasioihin liittyvistä päätöksistä on 
aiheellista edelleenkin jättää valtioneuvoston 
ratkaistavaksi kuntajaosta annetun lain 
23 §:ssä tarkoitettu määräys taloudellisesta sel
vityksestä sekä perusteet selvitykselle, lain 
15 b §:ssä tarkoitettu määräys alueellisesta hal
linnosta sekä määräys uusista vaaleista kesken 
vaalikauden sanotun lain 30 §:n mukaan. 

Kuntajaosta annettuun lakiin esitetään nyt 
seuraavia muutoksia. Sisäasiainministeriö 
päättäisi valtuutettujen lukumäärästä. Viran
haltijoiden ja työntekijöiden siirtämisestä laa
jentuvan tai uuden kunnan palvelukseen päät
täisi lääninhallitus. Kun kunta lakkautetaan ja 
alue siirretään kahteen tai useampaan laajentu
vaan tai uuteen kuntaan, yhteisöjen ja säätiöi
den uuden kotipaikan määräisi lääninhallitus. 
Kunnallishallinnon palvelujen järjestämistä 

koskevan suunnitelman hyväksyisi lääninhalli
tus. Kunnan nimen muuttamisesta päättäisi 
kunnanvaltuusto. Uuden kunnan nimestä päät
täisivät niiden kuntien valtuustot, joiden alu
eesta kunta muodostetaan. 

2. Asian valmistelu 

Hallinnon kehittämistä selvittämään on ase
tettu ministerivaliokunta. Ministerivaliokunta 
hyväksyi 2 päivänä kesäkuuta 1989 periaatteet 
valtioneuvoston yleisistunnossa säilytettävälle 
ja sieltä pois siirrettävälle, kunnallishallintoa 
koskevalle päätöksenteolle. Esitys on näiden 
periaatteiden mukainen. 

3. Hallinnolliset ja taloudelliset 
vaikutukset 

Hallinnon hajauttamisen periaatteiden mu
kaisesti esitys keventäisi byrokraattisuutta ja 
vähentäisi moniportaista käsittelyä. 

Esityksen hyväksymisellä ei ole taloudellisia 
vaikutuksia. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

8 b §. Pykälän 1 momentissa säädetään kun
nallishallinnon palvelujen järjestämistä koske
van suunnitelman käsittelystä. Kun kuntajakoa 
muutetaan niin, että koko kunta liitetään toi
seen tai perustettavaan uuteen kuntaan, tulee 
laatia suunnitelma kunnallishallinnon palvelu
jen järjestämisestä liitettävällä alueella kunta
jaon muutoksen voimaantuloa seuraavan vii
den kalenterivuoden ajaksi. Suunnitelman hy
väksyvät kuntien valtuustot. Pykälän 1 mo
mentti ehdotetaan muutettavaksi niin, että 
suunnitelma alistettaisiin lääninhallituksen 
vahvistettavaksi. Valtioneuvoston yleisistun
nossa päätettäviä ovat edelleen merkittävim
mät yleisluonteiset ohjaus- ja suunnittelupää
tökset ja valtakunnalliset sektorikohtaiset 
suunnitelmat, mutta tällaisissa ensisijaisesti 
kuntien suunnitelmien vahvistamista koskevis-

sa asiOissa katsotaan tarkoituksenmukaiseksi 
delegoida päätösvalta lääninhallituksille. Kun
tien yhteistoiminnassa lääninhallituksen kanssa 
laatimat ja kuntien hyväksymät suunnitelmat 
eivät saa olla ristiriidassa asianomaista hallin
nonalaa koskevien valtakunnallisten suunnitel
mien kanssa, mikä lääninhallituksen on otetta
va huomioon kunnallishallinnon palvelujen 
järjestämistä koskevaa suunnitelmaa hyväksy
essään. 

8 c §. Pykälässä säädetään paikallishallin
non palvelujen järjestämistä koskevien suunni
telmien sitovuudesta. Pykälän 1 ja 2 moment
tiin esitetään tehtäväksi 8 b §:n muuttamisesta 
aiheutuvat tarkennukset. 

15 a §. Pykälän mukaan valtuutettuja voi
daan valita laajentuvassa tai uudessa kunnassa 
enemmän kuin kunnallislaissa on kunnanval
tuutettujen lukumäärästä säädetty, kuitenkin 
vain yhtenä tai kahtena ensimmäisenä vaali-
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kautena kuntajaon muutoksen voimaantulon 
jälkeen. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi si
ten, että valtuutettujen lukumäärää koskevan 
määräyksen kuntien yhteisen esityksen mukai
sesti antaisi sisäasiainministeriö. 

16 §. Pykälän 2 momenttiin sisältyvän sään
nöksen mukaan jaettaessa kunnan alue kah
teen tai useampaan kuntaan liitettäväksi lak
kaavan kunnan päävirassa olevat vakinaiset 
viranhaltijat siirretään vastaaviin virkasuhtei
siin ja pysyväisluonteisessa työsopimussuhtees
sa olevat työntekijät vastaaviin virka- tai työ
sopimussuhteisiin heille soveltuvaan virkaan, 
tehtävään tai työhön jonkin asianomaisen kun
nan palvelukseen sen mukaan kuin kuntien 
kesken sovitaan. Mikäli kunnat eivät voi sopia 
viranhaltijoiden tai työntekijöiden siirtämises
tä, siitä päättää valtioneuvosto kuntajaon 
muuttamisesta päättäessään, tai jos asia joudu
taan ratkaisemaan vasta tämän jälkeen, läänin
hallitus asianomaisen kunnan taikka viranhal
tijan tai työntekijän esityksestä. Pykälän 2 
momenttia ehdotetaan nyt muutettavaksi niin, 
että erimielisyystapauksissa ratkaisijana toimisi 
lääninhallitus. Kuntien kuuluessa eri lääneihin 
toimivaltainen on sen läänin lääninhallitus, 
johon se kunta kuuluu, johon yhdistetään alue 
tai alueita yhdestä tai useammasta kunnasta. 
Viranhaltijaa tai työntekijää ei kuitenkaan ole 
siirrettävä sellaisen kunnan palvelukseen, jon
ka valtuusto vastustaa sitä painavista syistä. 

Pykälän 3 momentissa säädetään viranhalti
jan ja työntekijän aseman järjestämisestä, kun 
kunnan alue kuntajaon muuttamisen johdosta 
supistuu niin, ettei viranhaltija tai työntekijä 
ole kunnassa tarpeen eikä hänen siirtämises
tään laajentuvan tai uuden kunnan palveluk
seen voida sopia. Myös 3 momenttia ehdote
taan muutettavaksi niin, että erimielisyyksien 
ratkaisijana toimisi lääninhallitus. 

41 §. Pykälän 2 momentissa on säädetty 
yhteisöjen tai säätiöiden uuden kotipaikan 
määräämisestä, kun kunta lakkautetaan siirtä-

mällä sen alue kahteen tai useampaan laajentu
vaan tai uuteen kuntaan. 2 momenttia ehdote
taan muutettavaksi niin, että määräyksen yh
teisöjen tai säätiöiden uudesta kotipaikasta 
antaisi lääninhallitus. 

Pykälän 3 momenttiin esitetään tehtäväksi 2 
momentin muuttamisesta aiheutuvat muutok
set. 

46 §. Pykälässä säädetään kunnan nimen 
muuttamisesta. Koska sisäasiainministeriö on 
omaksunut kannan, jonka mukaan kunnan 
nimeä valittaessa noudatetaan paikallisia käsi
tyksiä, on katsottu aiheelliseksi päätösvallan 
siirtäminen kuntatasolle. Pykälä ehdotetaan 
muutettavaksi niin, että kunnanvaltuusto päät
tää kunnan nimen muuttamisesta. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännös, jonka mukaan asiasta tulee hank
kia kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen lau
sunto. 

47 §. Pykälään sisältyvät säännökset uuden 
kunnan nimen määräämisestä. Pykälä ehdote
taan muutettavaksi niin, että valtioneuvoston 
päätettyä uuden kunnan perustamisesta kun
nalle määräävät nimen niiden kuntien valtuus
tot, joiden alueesta kunta muodostetaan. 

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan otettavak
si säännös siltä varalta, että asianomaisten 
kuntien valtuustojen kannat poikkeavat toisis
taan. Ehdotuksen mukaan erimielisyyden rat
kaisijana toimisi lääninhallitus. Mikäli kunnat 
kuuluvat eri lääneihin, ratkaisijana olisi sisä
asiainministeriö. 

2. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan heti sen 
jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kuntajaosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 
annetun lain (73177) 8 b §:n 1 momentti, 8 c §:n 1 ja 2 momentti, 15 a §, 16 §:n 2 ja 3 momentti, 
41 §:n 2 ja 3 momentti sekä 46 ja 47 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 8 b §:n 1 momentti, 8 c §:n 1 ja 2 momentti ja 15 a § 17 kesäkuuta 
1988 annetussa laissa (559/88), näin kuuluviksi: 

8b§ 

Suunnitelmien käsittely 

Edellä 8 a §:ssä tarkoitetun suunnitelman 
kunnallishallinnon palvelujen järjestämisestä 
laativat yhdessä ne kunnat, joita kuntajaon 
muutos koskee, yhteistoiminnassa lääninhalli
tuksen kanssa. Suunnitelman hyväksyvät kun
tien valtuustot. Suunnitelma on alistettava lää
ninhallituksen vahvistettavaksi. 

8 c § 

Suunnitelmien sitovuus 

Valtioneuvoston tai lääninhallituksen vahvis
tamia tai hyväksymiä suunnitelmia on nouda
tettava kunnallishallinnon ja valtion paikallis
hallinnon palveluja järjestettäessä, ellei valtion 
tulo- ja menoarviosta muuta johdu. 

Jos olosuhteet 8 b §:n 1 momentissa tarkoi
tetun suunnitelman vahvistamisen jälkeen ovat 
kunnassa muuttuneet, kunnanvaltuusto voi 
päättää suunnitelman muuttamisesta. Päätös 
on alistettava lääninhallituksen vahvistettavak
si 

15 a § 

Valtuutettujen lukumäärä 

Sisäasiainministeriö voi niiden kuntien, joita 
kuntajaon muutos koskee, yhteisen esityksen 
mukaisesti määrätä, että valtuutettuja valitaan 
laajentuvassa tai uudessa kunnassa enemmän 
kuin kunnallislain (953176) 38 §:n 1 momentis
sa on säädetty yhtenä tai kahtena ensimmäise
nä vaalikautena kuntajaon muutoksen voi
maantulon jälkeen. 

16 § 

Siirtäminen laajentuvan tai uuden kunnan 
palvelukseen 

Milloin kunnan alue jaetaan kahteen tai 
useampaan kuntaan liitettäväksi, sovelletaan 1 
momentin säännöstä lakkaavan kunnan viran
haitijoihin ja työntekijöihin siten, että heidät 
siirretään jonkin asianomaisen kunnan palve
lukseen sen mukaan kuin kuntien kesken sovi
taan. Jollei sopimusta saada aikaan, on läänin
hallituksen asianomaisen kunnan taikka viran
haltijan tai työntekijän esityksestä päätettävä 
siirtämisestä. Mikäli kunnat kuuluvat eri lää
neihin, toimivaltainen on sen läänin lääninhal
litus, johon se kunta kuuluu, johon yhdiste
tään alue tai alueita yhdestä tai useammasta 
kunnasta. Viranhaltijaa tai työntekijää ei täl
löin kuitenkaan ole siirrettävä sellaisen kunnan 
palvelukseen, jonka valtuusto painavista syistä 
on sitä vastustanut. 

Milloin kunnan alue kuntajaon muuttamisen 
johdosta supistuu niin, ettei sellainen viranhal
tija tai työntekijä, jota 1 momentissa tarkoite
taan, ole kunnassa tarpeen eikä hänen siirtämi
sestään laajentuvan tai uuden kunnan palve
lukseen voida sopia, määrää siirtämisestä lää
ninhallitus sen mukaan, kuin 2 momentissa on 
säädetty. 

41 § 

Yhteisöjen ja säätiöiden kotipaikka 

Jos kunta lakkautetaan siirtämällä sen alue 
kahteen tai useampaan laajentuvaan tai uuteen 
kuntaan, lääninhallituksen tulee määrätä jokin 
näistä kunnista yhteisöjen tai säätiöiden uu-



1989 vp. - HE n:o 255 5 

deksi kotipaikaksi. Mikäli kunnat kuuluvat eri 
lääneihin, toimivaltainen on sen läänin läänin
hallitus, johon se kunta kuuluu, johon yhdiste
tään alue tai alueita yhdestä tai useammasta 
kunnasta. Lääninhallituksen määräystä nouda
tetaan, kunnes yhteisö tai säätiö on päättänyt 
kotipaikastaan toisin ja tästä on tehty merkintä 
rekisteriin. 

Edellä 1 momentin mukaisesti määräytyväs
tä ja lääninhallituksen 2 momentin nojalla 
määräämästä uudesta kotipaikasta on viran 
puolesta tehtävä merkintä rekisteriin. Koti
paikkaa koskeva lääninhallituksen päätös on 
kunnanhallituksen saatettava lakkaavassa kun
nassa tiedoksi siten kuin kunnalliset ilmoituk
set kunnassa julkaistaan. 

46 § 

Nimen muuttaminen 

Kunnan nimen muuttamisesta päättää kun
nanvaltuusto. 

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 1990 

Ennen kunnan nimen muuttamista koskevan 
päätöksen tekemistä asiasta tulee hankkia koti
maisten kielten tutkimuskeskuksen lausunto. 

47 § 

Uuden kunnan nimi 

Sen jälkeen kun valtioneuvosto on päättänyt 
uuden kunnan perustamisesta, niiden kuntien 
valtuustojen, joiden alueesta kunta muodoste
taan, on määrättävä uudelle kunnalle nimi. 

Jos asianomaisten kuntien valtuustot eivät 
voi sopia uuden kunnan nimestä, sen määrää 
lääninhallitus. Mikäli kunnat kuuluvat eri lää
neihin, sisäasiainministeriö määrää uuden kun
nan nimen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Jarmo Rantanen 



6 1989 vp. - HE n:o 255 

Liite 

Laki 
kuntajaosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 
annetun lain (73/77) 8 b §:n 1 momentti, 8 c §:n 1 ja 2 momentti, 15 a §, 16 §:n 2 ja 3 momentti, 
41 §:n 2 ja 3 momentti, 46 § ja 47 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 8 b §:n 1 momentti, 8 c §:n 1 ja 2 momentti ja 15 a § 17 kesäkuuta 
1988 annetussa laissa (559/88), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

8 b § 

Suunnitelmien käsittely 

Edellä 8 a §:ssä tarkoitetun suunnitelman 
kunnallishallinnon palvelujen järjestämisestä 
laativat yhdessä ne kunnat, joita kuntajaon 
muutos koskee, yhteistoiminnassa lääninhalli
tuksen kanssa. Suunnitelman hyväksyvät kun
tien valtuustot. Suunnitelma on alistettava val
tioneuvoston vahvistettavaksi. 

8 c § 

Suunnitelmien sitovuus 

Valtioneuvoston vahvistamia ja hyväksymiä 
suunnitelmia on noudatettava kunnallishallin
non ja valtion paikallishallinnon palveluja jär
jestettäessä, ellei valtion tulo- ja menoarviosta 
muuta johdu. 

Jos olosuhteet 8 b §:n 1 momentissa tarkoi
tetun suunnitelman vahvistamisen jälkeen ovat 
kunnassa muuttuneet, kunnanvaltuusto voi 
päättää suunnitelman muuttamisesta. Päätös 
on alistettava valtioneuvoston vahvistettavaksi. 

15 a § 

Valtuutettujen lukumäärä 

Valtioneuvosto voi niiden kuntien, joita 
kuntajaon muutos koskee, yhteisen esityksen 

Ehdotus 

8 b § 

Suunnitelmien käsittely 

Edellä 8 a §:ssä tarkoitetun suunnitelman 
kunnallishallinnon palvelujen järjestämisestä 
laativat yhdessä ne kunnat, joita kuntajaon 
muutos koskee, yhteistoiminnassa lääninhalli
tuksen kanssa. Suunnitelman hyväksyvät kun
tien valtuustot. Suunnitelma on alistettava lää
ninhallituksen vahvistettavaksi. 

8 c § 

Suunnitelmien sitovuus 

Valtioneuvoston tai lääninhallituksen vahvis
tamia tai hyväksymiä suunnitelmia on nouda
tettava kunnallishallinnon ja valtion paikallis
hallinnon palveluja järjestettäessä, ellei valtion 
tulo- ja menoarviosta muuta johdu. 

Jos olosuhteet 8 b §:n 1 momentissa tarkoi
tetun suunnitelman vahvistamisen jälkeen ovat 
kunnassa muuttuneet, kunnanvaltuusto voi 
päättää suunnitelman muuttamisesta. Päätös 
on alistettava lääninhallituksen vahvistettavak
si 

15 a § 

Valtuutettujen lukumäärä 

Sisäasiainministeriö voi niiden kuntien, joita 
kuntajaon muutos koskee, yhteisen esityksen 
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Voimassa oleva laki 

mukaisesti määrätä, että valtuutettuja valitaan 
laajentuvassa tai uudessa kunnassa enemmän 
kuin kunnallislain (953/76) 38 §:n 1 momentis
sa on säädetty yhtenä tai kahtena ensimmäise
nä vaalikautena kuntajaon muutoksen voi
maantulon jälkeen. 

Ehdotus 

mukaisesti määrätä, että valtuutettuja valitaan 
laajentuvassa tai uudessa kunnassa enemmän 
kuin kunnallislain (953/76) 38 §:n 1 momentis
sa on säädetty yhtenä tai kahtena ensimmäise
nä vaalikautena kuntajaon muutoksen voi
maantulon jälkeen. 

16 § 

Siirtäminen laajentuvan tai uuden kunnan 
palvelukseen 

Milloin kunnan alue jaetaan kahteen tai 
useampaan kuntaan liitettäväksi, sovelletaan 1 
momentin säännöstä lakkaavan kunnan viran
haitijoihin ja työntekijöihin siten, että heidät 
siirretään jonkin asianomaisen kunnan palve
lukseen sen mukaan kuin kuntien kesken sovi
taan. Jollei sopimusta saada aikaan, on valtio
neuvoston kuntajaon muuttamisesta päättäes
sään tai, jos asia joudutaan ratkaisemaan vasta 
tämän jälkeen, lääninhallituksen asianomaisen 
kunnan taikka viranhaltijan tai työntekijän 
esityksestä päätettävä siirtämisestä. Viranhalti
jaa tai työntekijää ei tällöin kuitenkaan ole 
siirrettävä sellaisen kunnan palvelukseen, jon
ka valtuusto painavista syistä on sitä vastusta
nut. 

Milloin kunnan alue kuntajaon muuttamisen 
johdosta supistuu niin, ettei sellainen viranhal
tija tai työntekijä, jota 1 momentissa tarkoite
taan, ole kunnassa tarpeen eikä hänen siirtämi
sestään laajentuvan tai uuden kunnan palve
lukseen voida sopia, määrää siirtämisestä val
tioneuvosto tai lääninhallitus sen mukaan, 
kuin 2 momentissa on säädetty. 

Milloin kunnan alue jaetaan kahteen tai 
useampaan kuntaan liitettäväksi, sovelletaan 1 
momentin säännöstä lakkaavan kunnan viran
haitijoihin ja työntekijöihin siten, että heidät 
siirretään jonkin asianomaisen kunnan palve
lukseen sen mukaan kuin kuntien kesken sovi
taan. Jollei sopimusta saada aikaan, on läänin
hallituksen asianomaisen kunnan taikka viran
haltijan tai työntekijän esityksestä päätettävä 
siirtämisestä. Mikäli kunnat kuuluvat eri lää
neihin, toimivaltainen on sen läänin lääninhal
litus, johon se kunta kuuluu, johon yhdiste
tään alue tai alueita yhdestä tai useammasta 
kunnasta. Viranhaltijaa tai työntekijää ei täl
löin kuitenkaan ole siirrettävä sellaisen kunnan 
palvelukseen, jonka valtuusto painavista syistä 
on sitä vastustanut. 

Milloin kunnan alue kuntajaon muuttamisen 
johdosta supistuu niin, ettei sellainen viranhal
tija tai työntekijä, jota 1 momentissa tarkoite
taan, ole kunnassa tarpeen eikä hänen siirtämi
sestään laajentuvan tai uuden kunnan palve
lukseen voida sopia, määrää siirtämisestä lää
ninhallitus sen mukaan, kuin 2 momentissa on 
säädetty. 

41 § 

Yhteisöjen ja säätiöiden kotipaikka 

Jos kunta lakkautetaan siirtämällä sen alue 
kahteen tai useampaan laajentuvaan tai uuteen 
kuntaan, valtioneuvoston tulee päättäessään 
kuntajaon muuttamisesta määrätä jokin näistä 
kunnista yhteisöjen tai säätiöiden uudeksi koti
paikaksi. Tällaista määräystä noudatetaan, 
kunnes yhteisö tai säätiö on päättänyt kotipai
kastaan toisin ja tästä on tehty merkintä rekis
teriin. 

Jos kunta lakkautetaan siirtämällä sen alue 
kahteen tai useampaan laajentuvaan tai uuteen 
kuntaan, lääninhallituksen tulee määrätä jokin 
näistä kunnista yhteisöjen tai säätiöiden uu
deksi kotipaikaksi. Mikäli kunnat kuuluvat eri 
lääneihin, toimivaltainen on sen läänin läänin
hallitus, johon se kunta kuuluu, johon yhdiste
tään alue tai alueita yhdestä tai useammasta 
kunnasta. Lääninhallituksen määräystä nouda
tetaan, kunnes yhteisö tai säätiö on päättänyt 
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Edellä 1 momentin mukaisesti määräytyväs
tä ja valtioneuvoston 2 momentin nojalla mää
räämästä uudesta kotipaikasta on viran puoles
ta tehtävä merkintä rekisteriin. Kotipaikkaa 
koskeva valtioneuvoston päätös on kunnanhal
lituksen saatettava lakkaavassa kunnassa tie
doksi siten kuin kunnalliset ilmoitukset kun
nassa julkaistaan. 

46 § 

Nimen muuttaminen 

Kunnan nimen muuttamisesta voi tehdä esi
tyksen kunnanvaltuusto ja lääninhallitus. Esi
tys on toimitettava sisäasiainministeriölle. Asia 
voidaan saattaa vireille myös sisäasiainministe
riön aloitteesta. 

Esityksestä tai aloitteesta on kuultava kun
nanvaltuustoa ja lääninhallitusta, jollei esitys 
ole sen tekemä, ja hankittava muu ehkä tar
peellinen selvitys. 

Kunnan nimen muuttamisesta päättää valtio
neuvosto. 

47 § 

Uuden kunnan nimi 

Tehtäessä esitys tai aloite uuden kunnan 
perustamisesta on tehtävä ehdotus myös kun
nan nimestä. 

Ehdotukseen sovelletaan, mitä 46 § :n 2 mo
mentissa on säädetty. 

Päättäessään uuden kunnan perustamisesta 
valtioneuvosto määrää sen nimen. 

Ehdotus 

kotipaikastaan toisin ja tästä on tehty merkintä 
rekisteriin. 

Edellä 1 momentin mukaisesti määräytyväs
tä ja lääninhallituksen 2 momentin nojalla 
määräämästä uudesta kotipaikasta on viran 
puolesta tehtävä merkintä rekisteriin. Koti
paikkaa koskeva lääninhallituksen päätös on 
kunnanhallituksen saatettava lakkaavassa kun
nassa tiedoksi siten kuin kunnalliset ilmoituk
set kunnassa julkaistaan. 

46 § 

Nimen muuttaminen 

Kunnan nimen muuttamisesta päättää kun
nanvaltuusto. 

Ennen kunnan nimen muuttamista koskevan 
päätöksen tekemistä asiasta tulee hankkia koti
maisten kielten tutkimuskeskuksen lausunto. 

47 § 

Uuden kunnan nimi 

Sen jälkeen kun valtioneuvosto on päättänyt 
uuden kunnan perustamisesta, niiden kuntien 
valtuustojen, joiden alueesta kunta muodoste
taan, on määrättävä uudelle kunnalle nimi. 

Jos asianomaisten kuntien valtuustot eivät 
voi sopia uuden kunnan nimestä, sen määrää 
lääninhallitus. Mikäli kunnat kuuluvat eri lää
neihin, sisäasiainministeriö määrää uuden kun
nan nimen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 


