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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajaosta annetun 
lain 8 a-8 c §:n kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan kuntajaosta annetus
ta laista kumottavaksi säännökset paikallishal
linnon palvelujen järjestämistä koskevista 
suunnitelmista. Kuntajaon muutoksen vaiku
tukset palvelujärjestelmiin selvitettäisiin vapaa-

muotoisesti sillä tavoin, kuin paikallisesti kus
sakin tapauksessa harkitaan. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah
dollisimman pian sen hyväksymisen ja vahvis
tamisen jälkeen. 

PERUSTELUT 

1. Esityksen yhteiskunnallinen 
merkitys 

1.1. Tavoitteet 

Kuntajaon muuttamisen yhteydessä selvite
tään kuntajaosta annetun lain (73/77) säännös
ten edellyttämällä tavalla edellytykset muutok
sen toteuttamiselle. Kuntajaon kehittämisen 
yleisenä tavoitteena on, että kaikki kunnat 
olisivat toimintakykyisiä ja pystyisivät huoleh
timaan kunnille osoitetoista tehtävistä. Kun 
kuntajaon muutoksia on tapahtunut viime 
vuosina erittäin vähän ja olosuhteiden muutok
set kuitenkin edellyttävät yhteiskuntarakenteel
taan kootumpaa kunnallishallintoa kuin Suo
messa nykyisellään on, paikallishallinnon pal
velujärjestelmien suunnittelua koskevien sään
nösten avulla on toivottu voitavan parantaa 
mahdollisuuksia etukäteen arvioida, mitä etua 
julkisten palvelujen järjestämiseen kuntaliitok
sella voitaisiin saavuttaa. Suunnittelujärjestel
mä on kuitenkin osoittautunut kankeaksi, jopa 
mahdottomaksi toteuttaa. Esityksen tarkoituk-
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sena on tehdä mahdolliseksi paikallisesti har
kittavalla tavalla selvittää keskeisten kunnallis
ten peruspalvelujen ja valtion paikallishallin
non palvelujen järjestäminen liitoksen kohtee
na olevalla alueella. Lääninhallitus hankkii 
asian selvittämiseksi tarpeellisen aineiston. 

1.2. Keinot 

Kankeaksi osoittautunut suunnittelujärjestel
mä ehdotetaan kumottavaksi. Tällöin ei myös
kään jäykistettäisi uuden tai laajentuneen kun
nan toimintaa valtion vahvistettavana suunni
telmalla, vaan kunta voisi joustavasti sopeut
taa toimintansa muutoksen jälkeisiin olosuhtei
siin ja kuntalaisten mahdollisesti muuttuviin 
suuntautumisiin eri palveluihin. Vaikka kunta
liitokseen ei kunnassa suhtauduttaisi yksin
omaan myönteisesti, on kuitenkin tarpeen sel
vittää mahdollisen muutoksen vaikutukset pal
velujärjestelmiin, jos muutosta koskeva asia on 
pantu vireille. Kannan määrittely itse muutok
seen jäisi edelleen luonnollisesti kunnanval
tuuston päätettäväksi. 
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2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Lainsäädäntö 

Kuntajaosta annetun lain 2 §:n mukaan kun
tajaon muuttamisen yleisenä edellytyksenä on, 
että muutos on perusteltu kunnallishallinnon 
palvelusten järjestämisen helpottamiseksi tai 
kunnallishallinnon väestöpohjan ja taloudellis
ten voimavarojen vahvistamiseksi tai jos muu
tos muusta sellaisesta syystä on tarpeellinen. 
Asiaa harkittaessa kiinnitetään pykälän mu
kaan huomiota valtuustojen kantaan ja alueen 
asukkaiden mielipiteisiin samoin kuin maantie
teellisiin olosuhteisiin, talouselämän ja liiken
neyhteyksien kannalta asiaan vaikuttaviin seik
koihin sekä pyrkimyksiin kehittää aluejako 
hallinnon ja muiden yhteiskunnallisten toimin
tojen kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Lakiin 
lisättiin vuonna 1988 säännökset suunnitelmas
ta paikallisten palvelujen järjestämisestä, suun
nitelman käsittelystä ja sitovuudesta. Päätös
valta suunnitelman vahvistamisesta siirrettiin 
valtioneuvostotta lääninhallitukselle heinäkuun 
alussa 1990 voimaan tulleella lailla. 

Suunnitelman laatimista koskevan säännök
sen soveltaminen on lyhyenä voimassaoloaika
na osoittautunut ongelmalliseksi, kun eräät 
kunnat, jotka ovat halunneet vastustaa vireillä 
olevan hakemuksen hyväksymistä, ovat kiel
täytyneet osallistumasta suunnitelman laadin
taankin. Näissä olosuhteissa on ollut harkitta
vana, olisiko suunnitelman laatiruisjärjestystä 
muutettava niin, että tyydyttäisiin varaamaan 
kunnille tilaisuus lausunnon antamiseen asias
sa. Koska kuitenkin vahvistettavista suunnitel
mista ollaan yleisemminkin luopumassa kun
tien valtionosuusjärjestelmän uudistamisen yh
teydessä, ei ole enää pidettävä perusteltuna 
säilyttää vahvistettavaa suunnitelmaa myös
kään kuntaliitostapauksissa suunnittelujärjes
telmän hallinnollisen raskauden takia. 

2.2. Käytäntö ja muutoksen syyt 

Niissä muutamassa tapauksessa, jotka ovat 
olleet vireillä kuntajaosta annetun lain 8 a-
8 c §:n voimassaoloaikana, on osoittautunut, 
että suunnittelujärjestelmä ei ole toimiva. Kun 
aikaisemmin kunnat laativat suunnitelman lii
tosta varten oma-aloitteisesti keskenään tai 
lääninhallitus selvitti asiaa muutoin asian vai-

mistelun yhteydessä, säännösten toimivuus oli 
parempi. Lääninhallitus olisi edelleen mainitun 
lain 8 §:n1 momentin nojalla velvollinen hank
kimaan asian valmistelun yhteydessä hakemuk
sen ratkaisemiseksi tarvittavan selvityksen. Me
nettely voidaan jättää tämän säännöksen va
raan. 

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen 
laiksi kuntien vapaaehtoisen yhdistymisen kan
nustamisesta vuosina 1992-1993. Tämän lain
säädännön tarkoituksena on kannustaa kun
tien liittymistä laskennallisella yhdistymisavus
tuksella. Kuntajärjestelmän kehittäminen edel
lyttää kuntien lukumäärän vähentämistä ja 
kootumpaa yhteiskuntarakennetta. Jotta nämä 
vapaaehtoiset liitokset voisivat toteutua ilman 
hankalaksi osoittautunutta suunnittelujärjestel
mää, on tässä yhteydessä harkittu välttämättö
mäksi ehdottaa suunnittelujärjestelmää koske
vat säännökset 8 a-8 c § kumottaviksi. 

2.3. Asian valmistelu 

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä 
sisäasiainministeriössä niiden kokemusten pe
rusteella, joita lääninhallituksilla on ollut 
asianomaisten säännösten soveltamisesta. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
taloudelliset vaikutukset 

Esityksellä pyritään keventämään hallinnol
lista menettelyä kuntajakoa muutettaessa. 
Suunnittelujärjestelmät ovat osoittautuneet 
kaavamaisiksi ja yhteiskunnassa tapahtuvien 
nopeiden muutosten kannalta huonosti toimi
viksi. Kuntajaon muutosasiat käsitellään ta
pauskohtaisesti, ja paikallisesti voidaan parhai
ten harkita, mitä selvityksiä kussakin tapauk
sessa on mahdollista etukäteen laatia ja toisaal
ta se, kuinka pitkälle etukäteen on tarkoituk
senmukaista sitovasti pyrkiä määrittelemään 
uuden tai laajentuvan kunnan palvelujärjestel
mät. 

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. 

4. Voimaantulo. 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksyt
ty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kuntajaosta annetun lain 8 a-8 c §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan kuntajaosta 21 pmva

nä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 
8 a-8 c §, sellaisina kuin ne ovat, 8 a § 17 
päivänä kesäkuuta 1988 annetussa laissa (559/ 
88) sekä 8 b ja 8 c § muutettuina viimeksi 

mainitulla lailla ja 15 päivänä kesäkuuta 1990 
annetulla lailla (556/90). 

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 1990 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 199 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Sisäasiainministeri Jarmo Rantanen 




