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Hallituksen esitys Eduskunnalle vapaakuntia koskevan lain
säädännön täydentämisestä 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Vapaakuntakokeilusta annettua lakia ja va
paakunnan oikeudesta poiketa eräistä sään
nöksistä ja määräyksistä annettua lakia ehdo
tetaan muutettaviksi niin, että vapaakunnille 
tulee lisää oikeuksia poiketa voimassa olevista 
säännöksistä. Muutosehdotukset perustuvat 
pääosin poikkeamisoikeuksia koskevissa va
paakuntien hakemuksissa tehtyihin esityksiin. 

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voisi siirtää 
päätösvaltaansa entistä laajemmin kunnan 
muulle viranomaiselle. Valtuusto voisi johto-

säännöllä tai erillisellä päätöksellä sallia kun
nan viranomaisten toimivallan varsin jousta
van järjestämistavan. Valtuuston päätöksente
koa koskevista kunnallislain määräenemmistö
säännöksistä voitaisiin poiketa. Kunnanhalli
tuksen mahdollisuutta siirtää sen alaisen viran
omaisen päätös käsiteltäväkseen laajennettai
siin ja lautakunnalle voitaisiin antaa vastaava 
oikeus päätöksen siirtämiseen. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan heti, 
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Valtuuston tehtävien järjestäminen 

Vapaakuntakokeilusta annetun lain (718/88) 
3 §:n ja vapaakunnan oikeudesta poiketa eräis
tä säännöksistä ja määräyksistä annetun lain 
(592/89) 4 §:n nojalla vapaakunnissa voidaan 
järjestellä kunnanhallitukselle, lautakunnille ja 
johtokunnille sekä viranhaitijoille säädettyjen 
tehtävien hoitoa varsin vapaasti eräin rajoituk
sin. Myös kunnanvaltuuston päätösvaltaa tulisi 
voida siirtää kokeilussa entistä laajemmin kun
nan muulle viranomaiselle. 

Kunnallislain (953176) 11 § :n 2 momentin 
mukaan kunnanvaltuuston päätösvaltaa ei voi 
siirtää asioissa, joista valtuuston on laissa ole
van nimenomaisen säännöksen mukaan päätet
tävä, joissa päätöksen tekemiseen vaaditaan 
määräenemmistö, jotka koskevat kiinteän 
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omaisuuden luovuttamista, rakennustonttia ja 
rakennuslainsäädännöllä järjestettyä asiaa lu
kuunottamatta eikä asioissa, jotka koskevat 
lainan ottamista tai uudistamista taikka sen 
maksuajan pidentämistä. 

Vapaakunnan oikeudesta poiketa eräistä 
säännöksistä ja määräyksistä annettuun lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 a §,jonka nojal
la vapaakunnassa voitaisiin haluttaessa kunnal
lislain 11 §:n 2 momentin estämättä siirtää 
kunnanvaltuuston päätösvaltaa kunnan muulle 
viranomaiselle. Päätösvaltaa voitaisiin siirtää 
paitsi kunnallisessa säännössä myös erillisellä 
päätöksellä. 

Kunnanvaltuuston päätösvallan siirtämistä 
koskevan kokeilun tavoitteena olisi selvittää 
kunnallishallinnon kehittämisen ja kunnan voi
mavarojen entistä tehokkaamman käyttämisen 
keinoja. Tarkoituksena olisi tehostaa kunnan
valtuuston mahdollisuuksia toimia kunnan 
ylimpänä päätöksentekijänä ja kunnallisen 
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kansanvallan välineenä. Kunnanvaltuusto 
päättäisi edelleenkin keskeisistä kunnan toi
mintaa ja taloutta koskevista asioista kuten 
kuntasuunnitelman, talousarvion sekä johto
sääntöjen hyväksymisestä ja luottamuselinten 
asettamisesta ja valinnasta, mutta se voisi siir
tää päätösvaltaansa muunlaisissa asioissa. 

Kunnanvaltuuston päätösvallan siirtämiseen 
kunnan muulle viranomaiselle on käytännössä 
esitetty olevan tarvetta muun muassa kunnan 
ilmoituslehtien valinnassa ja muista tiedotta
mistavoista päättämisessä kunnallislain 34 §:n 
2 momentin nojalla sekä kunnallislain 148 § 2 
momentin nojalla tapahtuvassa asiakirjan lu
nastuksen perusteista päättämisessä, palo- ja 
pelastustoimesta annetun lain 24 §:n 2 momen
tissa (355/83) säädetyn nuohousyksikön hin
nan samoin kuin jätehuoltolain 28 §:n 1 mo
mentissa (65/86) sekä jätevesimaksusta anne
tun lain 6 § :ssä (867 /86) tarkoitettujen takso
jen sekä rakennuslain 136 §:n 1 momentissa 
(491182) tarkoitettua maksua koskevan taksan 
hyväksymisessä, maa-aineslain (555/81) 23 §:n 
1 momentissa tarkoitettua valvontamaksua 
koskevan taksan hyväksymisessä, maa-alueilla 
tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta anne
tun lain (378174) 5 §:n 2 momentissa tarkoite
tun öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman hy
väksymisessä, yleisistä vesi- ja viemärilaitoksis
ta annetun lain (982177) 3 §:n nojalla tapahtu
vassa vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen 
määräämisessä ja 4 § :n nojalla tapahtuvassa 
muun kuin kunnan tai kuntainliiton omista
man laitoksen hyväksymisessä yleiseksi vesi- ja 
viemärilaitokseksi, sähkölain (319179) 27 §:n 
nojalla tapahtuvassa sähkönsiirto- tai jakelu
laitteiston rakentamisluvan myöntämisessä, 
kunnalle suoritettavasta katumaksusta annetun 
lain 22 a §:n (1063/ /86) nojalla tapahtuvassa 
katumaksun periruisestä luopumisessa ja 
22 b §:n (1063/86) nojalla tapahtuvassa katu
maksusta vapautuksessa, luonnonsuojelulain 
(71123) 9 §:ssä tarkoitetun lausunnon antamises
sa suojelualueen muodostamisesta yksityiselle 
kuuluvalla alueella sekä rakennuslaissa tarkoite
tun yleiskaavan mukaisessa asema-, rakennus- tai 
rantakaavan hyväksymisessä tai muuttamisessa. 

Jos kunnanvaltuuston päätösvaltaa olisi siir
retty muulle viranomaiselle, kunnanvaltuusto 
voisi ottaa päätösvallan siirtämistä koskevan 
asian käsiteltäväksi valtuutetun esityksestä ilman 
kunnanhallituksen valmistelua. Tämä on tar
peen, jotta valtuustolla olisi mahdollisuus vaikut-

taa kokeiluun suoraan omien kokemuksiensa 
perusteella. 

Kunnanvaltuustolta muulle viranomaiselle siir
retyt asiat ratkaistaisiin tuossa viranomaisessa 
yksinkertaisella enemmistöllä, vaikka ne kunnal
lislain 50 §:n nojalla olisivatkin määräenemmis
töasioita. 

Muutoksenhakuun valtuustolta muulle viran
omaiselle siirretyn päätösvallan nojalla tehdyistä 
päätöksistä sovellettaisiin puheena olevan lain 
10 §:n ja vapaakuntakokeilusta annetun lain 
13 §:n säännöksiä vastaavasti kuin muihinkin 
kunnan sisäisen päätösvallan järjestämistapauk
siin, eli muutoksenhakutie olisi sama kuin se olisi 
ilman järjestelyäkin ollut. 

1.2. Toimivallan edelleen siirtäminen 

Kunnallislain 11, 61 ja 71 § :ssä säädetään 
kunnan viranomaisen päätösvallan siirtämises
tä kunnan muulle viranomaiselle. Muun muas
sa rakennuslain 10 a §:ssä, kansanterveyslain 
6 §:n 3 momentissa (1183/88) ja meluntorjun
talain 16 §:ssä (382/87) on täydentäviä sään
nöksiä päätösvallan siirtämisestä. Kunnan vi
ranomaiselle säädettyjen ja määrättyjen tehtä
vien ja toimivallan edelleen siirtämistä koske
vien säännösten sisältö ja soveltaminen vaihte
lee eri toimialoilla rajoittaen kuitenkin tehtä
vien järjestämistapaa. 

Kokemusten saamiseksi kunnallishallinnon 
kehittämisen ja voimavarojen entistä tehok
kaamman käytön tavoista ehdotetaan kokeilta
vaksi mahdollisuutta nykyistä joustavampaan 
tehtävien jakomenettelyyn. Vapaakunnan oi
keudesta poiketa eräistä säännöksistä ja mää
räyksistä annettuun lakiin ehdotetaan lisättä
väksi uusi 3 b §, jonka nojalla vapaakunnan 
kunnanvaltuusto voisi päättää, että kunnan 
muulle viranomaiselle säädettyjä tai määrättyjä 
tehtäviä ja ratkaisuvaltaa voidaan siirtää asian
omaisen viranomaisen päätöksellä edelleen jol
lekin toiselle kunnan viranomaiselle. Järjestely 
ei voisi kuitenkaan koskea kunnanhallitukselle 
kunnallislaissa säädettyä toimivaltaa. 

Kunnanvaltuusto voisi päättää asiasta johto
säännöllä tai erillisellä päätöksellä. Kunnanval
tuusto voisi määritellä tarkemmin, mitä tai 
minkälaisia tehtäviä saa siirtää taikka mille 
viranomaiselle niitä saa siirtää, mutta rajoituk
set eivät olisi välttämättömiä. 

Käytännössä oikeusturvavaatimus edellyttää, 
että asianomaisessa viranomaisen päätöksessä 
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yksilöidään selkeästi siirrettävä tehtävä ja toi
mivaltainen viranomainen ja että tästä päätök
sestä tiedotetaan riittävällä tavalla. 

1.3. Määräenemmistösäännöksistä poikkea
minen 

Kunnallislain 50 §:n mukaan päätöksen te
kemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kol
mannesta saapuvilla olevista valtuutetuista sitä 
kannattaa asioissa, jotka koskevat uuden mää
rärahan myöntämistä tai entisen korottamista, 
uuden viran perustamista taikka takaussitou
muksen tai muun vakuuden antamista. 

Määräenemmistösäännöksiä on eri yhteyk
sissä arvosteltu niiden kielteisistä vaikutuksista 
kunnalliseen kansanvaltaan niiden estäessä 
enemmistön kannan mukaisen päätöksen syn
nyn kunnan keskeisissä kysymyksissä. Sään
nöksen olemassaolo voi estää kunnanvaltuus
ton todellisten voimasuhteiden mukaisten rat
kaisujen tekemisen, sillä määräenemmistön 
saavuttamismahdollisuudet asiakohtaisesti ar
vioidaan jo asioiden valmisteluvaiheessa. Mää
räenemmistösäännöksiä pidetään myös van
hentuneina alkuperäisiin tarkoituksiinsa näh
den. Määräenemmistösäännösten taustana ole
van tarkoituksen, kunnan menojen harkitun 
kasvattamisen turvaamisen asemesta ne saatta
vat usein vaikuttaa päinvastaisesti, sillä uudet 
palvelutoiminnat edellyttävät usein valtuuston 
osapuolten laajoja eri hankkeiden yhteenkytke
misiä. Määräenemmistön saavuttamiseksi tie
tyssä asiassa voidaan joutua kytkemään mu
kaan myös muita asioita. Sen ohella säännök
set aiheuttavat jatkuvasti tulkintavaikeuksia 
hallintokäytännössä ja voivat myös muodostua 
esteeksi uudistettaessa kunnan talousarviome
nettelyä. 

Vapaakuntakokeilun tavoitteena on kunnal
lisen kansanvallan vahvistaminen. Jotta voitai
siin saada kokemuksia määräenemmistösään
nösten poistamisen vaikutuksista kunnallisen 
kansanvallan toteutumiseen samoin kuin sel
keän vastuun siirtymisestä enemmistölle, ehdo
tetaan lakiin lisättäväksi uusi 3 c §, jonka no
jalla vapaakunnan kunnanvaltuusto voisi päät
tää, että kunnassa poiketaan kokonaan tai 
osittain kunnallislain 50 §:n määräenemmistö
vaatimuksesta. 

Tämän pykälän nojalla ei ole tarkoitus siir
tää kunnanvaltuuston päätösvaltaa normaalisti 
määräenemmistöä edellyttävissä asioissa, sillä 

päätösvallan siirtämisestä ehdotetaan säädettä
väksi 3 a §:ssä. 

1.4. Siirtämisoikeuden laajentaminen 

Kunnallislain 63 §:n nojalla lautakunnan, 
johtokunnan, jaoston, luottamushenkilön ja 
viranhaltijan päättämä asia voidaan tietyin ra
joituksin siirtää kunnanhallituksen käsiteltä
väksi. Vapaakuntakokeilussa tätä oikeutta on 
laajennettu niin, että myös lakisääteisen lauta
kunnan erityislainsäädännön nojalla ratkaise
ma asia eräin poikkeuksin voidaan siirtää kun
nanhallituksen käsiteltäväksi. Jos tällainen asia 
on kokeilussa annettu viranhaltijan päätettä
väksi, on tulkittu, ettei sitä voi siirtää. 

Vapaakuntakokeilusta annettua lakia ehdo
tetaan muutettavaksi siten, että jaoston, luot
tamushenkilön ja viranhaltijan päättämä asia 
voitaisiin siirtää kunnanhallituksen käsiteltä
väksi vastaavasti kuin lautakunnan ja johto
kunnan päätökset. 

Laissa ehdotetaan nimenomaan säädettäväk
si, että kunnanhallitus voisi etukäteen päättää, 
minkälaisia asioita ei siirretä sen käsiteltäväksi. 
Tarkoituksena on, että palvelun antamista kos
kevat kuten esimerkiksi yksilön sosiaaliturvaan 
liittyvät viranhaltijan päätökset yleensä rajat
taisiin etukäteen pois siirtämismenettelystä. 
Siirtämiselle säädetyt rajoitukset pysyisivät en
nallaan. 

Lautakunnalla tai kunnanhallituksen jaos
tolla ei ole oikeutta siirtää sen alaisen viran
omaisen päättämää asiaa käsiteltäväkseen eräi
tä poikkeuksia lukuunottamatta. Vapaakun
nan oikeudesta poiketa eräistä säännöksistä ja 
määräyksistä annettuun lakiin ehdotetaan lisät
täväksi uusi 3 d §, jonka nojalla vapaakunta 
voisi päättää, että kunnanhallituksen jaosto tai 
lautakunta taikka sen puheenjohtaja voi siirtää 
sen alaisen viranomaisen päättämän asian jaos
ton tai lautakunnan käsiteltäväksi kunnanhalli
tuksen asemesta. 

Tällä kokeilulla selvitettäisiin keinoja kun
nan voimavarojen ja erityisesti lautakuntien 
erityisasiantuntemuksen nykyistä tehokkaa
maksi käyttämiseksi. 

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voisi rajoit
taa siirtämistä siten, että kunnanhallituksen 
jaoston tai lautakunnan päätöstä tällaisessa 
asiassa tai päätöstä asian siirtämättä jättämi
sestä ei voi siirtää edelleen kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi. 
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Siirtämisoikeuden laajentamisella ei ole tar
koitus muuttaa muutoksenhakuteitä, jotka va
paakuntakokeilusta annetun lain 13 §:n 2 mo
mentin nojalla olisivat samat kuin ne olisivat 
ilman siirtoakio olleet. 

1.5. Eräät maksuja koskevat asiat 

Kansanterveyslain nojalla ei voida määrätä 
maksua käyttämättä jääneestä varatusta ham
mashoitoajasta. Vapaakunnan oikeudesta poi
keta eräistä säännöksistä ja määräyksistä an
nettuun lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 e §, jonka 1 kohdan nojalla vapaakunta voisi 
päättää, että kunnassa peritään maksua käyttä
mättä ja peruuttamatta jääneestä varatusta 
hammashoitoajasta. Maksun enimmäismääräs
tä säädettäisiin asetuksella. Tämän kokeilun 
tarkoituksena olisi selvittää, voidaanko mak
sun perimisellä edistää kunnan hammashoidon 
voimavarojen tehokkaampaa hyväksikäyttöä. 

Päätöksen maksun periruisestä tekisi kun
nanvaltuusto, joka voisi päättää myös maksun 
suuruudesta säädettävän asetuksen salliman 
enimmäismäärän puitteissa tai antaa maksun 
suuruuden määrääminen kunnan muun viran
omaisen, esimerkiksi terveyslautakunnan, teh
täväksi. 

Kunnalle suoritettavasta katumaksusta anne
tun lain 21 §:n mukaan kunnan ja aluerakenta
jan mahdollisuutta sopia kiinteistön vapautu
misesta katumaksusta rajoittavat aluerakenta
jan suorittamien rakennuskustannuksien mää
rä ja 5 vuoden määräaika. 

Vapaaruman sopimusjärjestelmän kokeilemi
seksi ehdotetaan, että vapaakunnan oikeudesta 
poiketa eräistä säännöksistä ja määräyksistä 
annettuun lakiin otettaisiin uusi 3 e §:n 2 koh
ta, jonka nojalla vapaakunta voisi poiketa 
kunnalle suoritettavasta katumaksusta annetun 
lain 21 §:ssä säädetystä 5 vuoden määräajasta 
ja sopia, että kiinteistö on vapaa katumaksun 
suorittamisesta siihen saakka, kun sen osalle 
laskettavat katumaksut vastaavat yhteismääräi
tään mainitussa pykälässä tarkoitettuja raken
tamiskustann u ksia. 

1.6. Lupamenettelyjen karsiminen 

Terveydenhoitolain 69 §:n 3 momentin (932/ 
80) mukaan yleisen viemärin ulkopuolelle jää
vän vesikäymälän rakentamiseen tarvitaan ter-

veyslautakunnan lupa. Jätevesien johtaminen 
edellyttää yleensä myös vesilain 10 luvun 3 §:n 
(467 /87) mukaista ympäristönsuojelulautakun
nan lupaa. Rakennuksen rakentamiseen tai 
muuttamiseen tarvitaan rakennuslain mukai
nen rakennuslupa. Vapaakuntakokeilusta an
netun lain 3 §:n nojalla eri lupien käsittelyä 
voidaan entistä enemmän keskittää samalle 
kunnan viranomaiselle. 

Lupajärjestelmän yksikertaistamisen kokei
lemiseksi ehdotetaan, että vapaakunnan oikeu
desta poiketa eräistä säännöksistä ja määräyk
sistä annetun lain 3 § :ään lisättäisiin uusi 3 
momentti, jonka nojalla vapaakunta voisi 
päättää, ettei kunnassa sovelleta terveydenhoi
tolain 69 §:n 3 momentin säännöstä. Vesikäy
mälän rakentamiseen liittyvät seikat käsiteltäi
siin tällöin rakennusluvan ja jätevesien johta
misluvan yhteydessä. 

1. 7. Eräät maa-aines-, rakennus- ja kaavoi
tusasiat 

Syyskuun 1 päivänä 1990 voimaan tulleella 
rakennuslain muutoksella (696/90) ja siihen 
Jiittyvällä rakennusasetuksen muutoksella 
(697 /90) on kuntien päätösvaltaa lisätty useissa 
sellaisissa asioissa, jotka ovat tähän asti olleet 
vain vapaakuntien päätösvallassa. 

Päällekkäisyyden välttämiseksi ehdotetaan 
kumottavaksi vapaakuntakokeilusta annetun 
lain 6 §:n 3 momentin 1 kohta, jonka mukaan 
rakennusjärjestyksiä koskevia päätöksiä ei alis
teta vahvistettavaksi ja vapaakunnan oikeudes
ta poiketa eräistä säännöksistä ja määräyksistä 
annetun lain 2 § :n 1 momentin 2 kohta koskien 
vapaakunnan viranomaisen päätösvaltaa ra
kennuslain 5 §:n 2 momentin mukaisissa poik
keusluvissa. 

Vapaakuntakokeilusta annetun lain 6 §:n 3 
momentin 2 kohta ehdotetaan tarkistettavaksi 
sanamuodoltaan siten, että käytetään johdon
mukaisesti vastaavaa ilmaisua kuin rakennus
lainsäädännössä ja 4 momenttia siten, että 
päällekkäisyys voimassa olevan lainsäädännön 
kanssa poistuu. 

Rakennusasetuksen 52, 124 ja 137 §:n 4 
päivänä kesäkuuta 1990 voimaan tulleen muu
toksen (480/90) johdosta haettaessa rakennus
lupaa alueelle, joka sisältyy valtioneuvoston 
hyväksymään suojeluohjelmaan tai ympäristö
ministeriössä vireillä olevaan valtioneuvoston 
käsiteltäväksi tarkoitettuun ehdotukseen suoje-
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lualueeksi taikka alueelle, joka voimassa ole
vassa seutukaavassa on varattu virkistys- tai 
suojelualueeksi, on kunnan pyydettävä asiasta 
lääninhallituksen lausunto. 

Lausuntomenettelyn tarkoituksena on tiedon 
välittäminen valtion ympäristönsuojeluviran
omaisille, jotta nämä voivat tarvittaessa ryhtyä 
asianomaisen kanssa vapaaehtoista kauppaa 
tai rauhoitusta koskevaan neuvotteluun tai 
muihin toimiin suojelun turvaamiseksi. Vapaa
kunnan oikeudesta poiketa eräistä säännöksis
tä ja määräyksistä annetun lain 3 §:n 1 mo
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
vapaakunta ei saisi edellä tarkoitetuissa ta
pauksissa poiketa lääninhallituksen kuulemista 
koskevista rakennusasetuksen säännöksistä. 

Vapaakuntakokeilusta annetun lain 6 §:n 2 
momentin 7 kohta ehdotetaan muutettavaksi 
siten, ettei vapaakunnilla olisi maa-aineslupa
päätösten alistamisvelvollisuutta myöskään 
niissä tapauksissa, kun hakijana on valtio, 
kuntainliitto tai muu kunta kuin päätöksen 
tehnyt kunta, edellyttäen etteivät maa-aineslain 
7 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdan kriteerit täyty. 
Valtio, kuntainliitto ja muu kuin päätöksen 
tekevä kunta voidaan luvan hakijoina perus
tellusti rinnastaa yksityisiin luvanhakijoihin. 

2. Esityksen valmistelu 

Esitys on valmisteltu sisäasiainministeriön 
apuna toimivassa kunnallisen itsehallinnon 
vahvistamista palvelevassa kehittämis- ja ko
keiluprojektissa eli itsehallintoprojektissa. Itse
hallintoprojektin työskentelyyn osallistuvat 
muun muassa valtiovarainministeriön, sosiaali
ja terveysministeriön, opetusministeriön ja ym
päristöministeriön sekä kuntien keskusjärjestö
jen edustajat. 

Valmistelussa on otettu huomioon vapaa
kunnan oikeudesta poiketa eräistä säännöksis
tä ja määräyksistä annetun lain 6 §:n nojalla 
tehdyissä vapaakuntien hakemuksissa esitettyjä 
seikkoja sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja 
ympäristöministeriön eräiden hakemusten joh
dosta tekemät esitykset. 

Oikeusministeriölle, maa- ja metsätalousmi
nisteriölle ja kauppa- ja teollisuusministeriölle 
on varattu tilaisuus lausunnon antamiseen eh
dotuksesta. 

3. Hallinnolliset ja taloudelliset 
vaikutukset 

Ehdotetuna muutoksella ei ole välittömiä 
organisatorisia vaikutuksia. Muutoksella on 
tarkoituksena löytää keinoja, joilla helpotettai
siin tehtävien ja päätösvallan tarkoituksenmu
kaista järjestämistä kunnissa ja edistettäisiin 
siten kunnan hallinto-organisaation kehittämis
tä. 

Ehdotetuna muutoksella ei ole olennaisia 
välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Käyttä
mättä jääneestä varatusta hammashoitoajasta 
perittävillä maksuilla pyritään lähinnä tehosta
maan palvelujen käyttöä. 

4. Voimaantulo 

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

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 
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1. 
Laki 

vapaakunnan oikeudesta poiketa eräistä säännöksistä ja määräyksistä annetun lain 
muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan vapaakunnan oikeudesta poiketa eräistä säännöksistä ja määräyksistä 16 päivänä 

kesäkuuta 1989 annetun lain (592/89) 2 §:n 1 momentin 2 kohta, 
muutetaan 3 §:n 1 momentti sekä 
lisätään lain 3 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 3 a-3 e § seuraavasti: 

3 § 

Toiminnan järjestämis- ja menettelytavat 

Vapaakunta voi päättää rakennuslain ja ra
kennusasetuksen (266/59) säännösten estämät
tä menettelystä, jota noudatetaan haettaessa ja 
käsiteltäessä rakentamista koskevia lupia. Naa
purien kuulemista koskevista säännöksistä sekä 
rakennusasetuksen 52 §:n 3 momentin ja 
124 §:n 3 momentin säännöksistä ei kuiten
kaan saa poiketa. 

Vapaakunta voi päättää, että kunnassa ei 
sovelleta terveydenhoitolain 69 §:n 3 momentin 
säännöstä. 

3 a § 

Kunnanvaltuuston tehtävien järjestäminen 

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi kunnal
lislain 11 §:n 1 momentin mukaisesti tai erilli
sellä päätöksellä pykälän 2 momentin estämät
tä siirtää päätösvaltaansa kunnan muulle vi
ranomaiselle. Siirtää ei kuitenkaan voida asiaa, 
jonka taloudellinen tai muu merkitys on sellai
nen, että asian käsittelemistä kunnanvaltuus
tossa on pidettävä tarpeellisena ottaen huo
mioon valtuuston asema kunnan ylimpänä 
päätöksentekoelimenä. Kunnallislain 11 §:n 2 
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja asioita kos
kevan päätösvallan siirtämisestä on päätettävä 
kunnallislain 50 §:n mukaisella enemmistöllä. 

Jos kunnanvaltuusto on päättänyt siirtämi
sestä 1 momentin mukaisesti, kunnanvaltuusto 
voi valtuutetun esityksestä kunnallislain 58 § :n 
2 momentin estämättä ottaa asian uudelleen 
käsiteltäväksi. 

Jos kunnanvaltuusto on 1 momentin mukai
sesti siirtänyt päätösvaltaansa kunnan muulle 
viranomaiselle kunnallislain 11 §:n 2 momentin 
2 kohdassa tarkoitetuissa asioissa, päätöksen 

tekemiseen näissä asioissa ei tuossa viranomai
sessa vaadita määräenemmistöä. 

3 b § 

Toimivallan edelleen siirtäminen 

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi johto
säännöllä tai erillisellä päätöksellä määrätä, 
että kunnan muu viranomainen voi päätöksel
lään siirtää käsiteltäväkseen säädetyt tai mää
rätyt, päätöksessään mainitut asiat edelleen 
kunnan muulle viranomaiselle. Mitä edellä sää
detään, ei kuitenkaan koske kunnanhallituksel
le kunnallislaissa säädettyjä tehtäviä. 

3 c § 

Poikkeaminen määräenemmistövaatimuksesta 

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi päättää, 
että kunnallislain 50 §:n määräenemmistösään
nöksiä ei sovelleta tai että siitä sovelletaan vain 
joidenkin pykälässä mainittujen asioiden osal
ta. Tästä on päätettävä mainitun pykälän mu
kaisella enemmistöllä. 

Jos kunnanvaltuusto on tehnyt 1 momentis
sa tarkoitetun päätöksen, kunnanvaltuusto voi 
valtuutetun esityksestä kunnallislain 58 §:n 2 
momentin estämättä ottaa asian uudelleen kä
siteltäväksi. 

3 d § 

Siirtämisoikeuden laajentaminen 

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi päättää, 
että kunnanhallituksen jaostolla tai lautakun
nalla taikka sen puheenjohtajalla on oikeus 
siirtää sen alaisen viranomaisen päättämä asia 
jaoston tai lautakunnan käsiteltäväksi kunnan
hallituksen asemesta. Tällöin sovelletaan, mitä 
asian siirtämisestä kunnanhallituksen käsiteltä
väksi säädetään kunnallislaissa ja vapaakunta
kokeilusta annetussa laissa. 
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Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi päättää, 
että kunnanhallituksen jaoston tai lautakunnan 
päätöstä 1 momentissa tarkoitetussa asiassa tai 
päätöstä asian siirtämättä jättämisestä ei voida 
edelleen siirtää kunnanhallituksen käsiteltäväk
si. 

3 e § 

Eräät maksut 

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi päättää: 
1) että käyttämättä jääneestä varatusta ham

mashoitoajasta voidaan kansanterveyslain 
21 §:n estämättä periä asetuksella säädettävä 
maksu; sekä 

2) että kunta voi kunnalle suoritettavasta 
katumaksusta annetun lain (670/78) 21 §:ssä 
säädetyn 5 vuoden määräajan estämättä sopia, 
että edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettu 
kiinteistö on vapaa katumaksun suorittamises
ta siihen saakka, kun sen osalle laskettavat 
katumaksut vastaavat yhteismääräitään maini
tussa säännöksessä tarkoitettuja rakentamis
kustannuksia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 



8 1990 vp. - HE n:o 323 

2. 
Laki 

vapaakuntakokeilusta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan vapaakuntakokeilusta 29 päivänä 

momentin 1 kohta, 
heinäkuuta 1988 annettun lain (718/88) 6 §:n 3 

muutetaan lain 6 §:n 2 momentin 7 kohta, 3 momentin 2 kohta ja 4 momentti sekä 
lisätään lain 5 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti: 

5 § 

Asian siirtäminen kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
jaoston, luottamushenkilön ja viranhaltijan 
päättämää asiaa. 

Kunnanhallitus voi etukäteen päättää, min
kälaisia asioita ei tulla siirtämään. 

6 § 

Vapauttaminen alistamisvelvollisuudesta 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuiten
kaan koske alistamista tuomioistuimen vahvis
tettavaksi eikä alistamista, josta on säädetty: 

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1991 

7) maa-aineslain 7 §:n 2 momentin 2 ja 3 
kohdassa sekä saman momentin 1 kohdassa, 
milloin hakijana on sama kunta, joka myöntää 
luvan; 

Rakennuslain alistamista koskevia säännök
siä sovelletaan vapaakunnassa seuraavin poik
keuksin: 

2) ei-olennaisina pidettäviä asema-, raken
nus- tai rantakaavojen muutoksia ei alisteta 
vahvistettavaksi; sekä 

Yleiskaavan vahvistamista koskevassa pää
töksessä voidaan kunnan pyynnöstä määrätä, 
että yleiskaava-alueella rantakaavoja ja niiden 
muutoksia ei ole alistettava vahvistettavaksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Jarmo Rantanen 
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Liite 
1. 

Laki 
vapaakunnan oikeudesta poiketa eräistä säännöksistä ja määräyksistä annetun lain 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan vapaakunnan oikeudesta poiketa eräistä säännöksistä ja määräyksistä 16 päivänä 

l:esäkuuta 1989 annetun lain (592/89) 2 § :n 1 momentin 2 kohta, 
muutetaan 3 §:n 1 momentti sekä 
lisätään lain 3 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 3 a-3 e § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

2 § 

Päätösvallan siirtäminen valtion viranomai
selta vapaakunnan viranomaiselle 

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi päättää, 
että vapaakunnan viranomainen tekee päätök
set, jotka koskevat: 

2) rakennuslain 5 §:n 2 momentissa tarkoi
tettua poikkeusta, jos kysymys on yksiasuntoi
sen asuinrakennuksen rakentamisesta valtuus
ton hyväksymässä yleiskaavassa asumiseen va
ratulle alueelle sellaiselle rakennuspaikalle, jos
sa on ennestään enintään yksi asunto, jollei 
poikkeus koskisi rakentamista ranta-alueelle 
taikka jollei rakennuslain 132 §:n 1 momentis
sa tarkoitettu ympäristöministeriön tai läänin
hallituksen lupa ole myös tarpeen; 

3 § 

(1 mom. 2 kohta kumotaan) 

Toiminnan järjestämis- ja menettelytavat 

Vapaakunta voi päättää rakennuslain ja ra
kennusasetuksen (266/59) säännösten estämät
tä menettelystä, jota noudatetaan haettaessa ja 
käsiteltäessä rakentamista koskevia lupia. Naa
purien kuulemista koskevista säännöksistä ei 
kuitenkaan saa poiketa. 

2 300307V 

Vapaakunta voi päättää rakennuslain ja ra
kennusasetuksen (266/59) säännösten estämät
tä menettelystä, jota noudatetaan haettaessa ja 
käsiteltäessä rakentamista koskevia lupia. Naa
purien kuulemista koskevista säännöksistä sekä 
rakennusasetuksen 52§ :n 3 momentin ja 
124 § :n 3 momentin säännöksistä ei kuiten
kaan saa poiketa. 

Vapaakunta voi päättää, että kunnassa ei 
sovelleta terveydenhoitolain 69 § :n 3 momentin 
säännöstä. 

3 a§ 

Kunnanvaltuuston tehtävien järjestäminen 

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi kunnal
lislain 11 § :n 1 momentin mukaisesti tai erilli-
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Voimassa oleva laki 
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Ehdotus 

sellä päätöksellä pykälän 2 momentin estämät
tä siirtää päätösvaltaansa kunnan muulle vi
ranomaiselle. Siirtää ei kuitenkaan voida asiaa, 
jonka taloudellinen tai muu merkitys on sellai
nen, että asian käsittelemistä kunnanvaltuus
tossa on pidettävä tarpeellisena ottaen huo
mioon valtuuston asema kunnan ylimpänä 
päätöksentekoelimenä. Kunnallislain 11 §:n 2 
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja asioita kos
kevan päätösvallan siirtämisestä on päätettävä 
kunnallislain 50 §:n mukaisella enemmistöllä. 

Jos kunnanvaltuusto on päättänyt siirtämi
sestä 1 momentin mukaisesti, kunnanvaltuusto 
voi valtuutetun esityksestä kunnallislain 58 §:n 
2 momentin estämättä ottaa asian uudelleen 
käsiteltäväksi. 

Jos kunnanvaltuusto on 1 momentin mukai
sesti siirtänyt päätösvaltaansa kunnan muulle 
viranomaiselle kunnallislain 11 §:n 2 momentin 
2 kohdassa tarkoitetuissa asioissa, päätöksen 
tekemiseen näissä asioissa ei tuossa viranomai
sessa vaadita määräenemmistöä. 

3 b§ 

Toimivallan edelleen siirtäminen 

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi johto
säännöllä tai erillisellä päätöksellä määrätä, 
että kunnan muu viranomainen voi päätöksel
lään siirtää käsiteltäväkseen säädetyt tai mää
rätyt, päätöksessään mainitut asiat edelleen 
kunnan muulle viranomaiselle. Mitä edellä sää
detään ei kuitenkaan koske kunnanhallitukselle 
kunnallislaissa säädettyjä tehtäviä. 

3 c§ 

Poikkeaminen määräenemmistövaatimuksesta 

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi päättää, 
että kunnallislain 50§ :n määräenemmistösään
nöksiä ei sovelleta tai että niitä sovelletaan vain 
joidenkin pykälässä mainittujen asioiden osal
ta. Tästä on päätettävä pykälän mukaisella 
enemmistöllä. 

Jos kunnanvaltuusto on tehnyt 1 momentis
sa tarkoitetun päätöksen, kunnanvaltuusto voi 
valtuutetun esityksestä kunnallislain 58 §:n 2 
momentin estämättä ottaa asian uudelleen kä
siteltäväksi. 
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Ehdotus 

3d§ 

Siirtämisoikeuden laajentaminen 

11 

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi päättää, 
että kunnanhallituksen jaostol/a tai lautakun
nalla taikka sen puheenjohtajalla on oikeus 
siirtää sen alaisen viranomaisen päättämä asia 
jaoston tai lautakunnan käsiteltäväksi kunnan
hallituksen asemesta. Tällöin sovelletaan, mitä 
asian siirtämisestä kunnanhallituksen käsiteltä
väksi säädetään kunnallislaissa ja vapaakunta
kokeilusta annetussa laissa. 

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi päättää, 
että kunnanhallituksen jaoston tai lautakunnan 
päätöstä 1 momentissa tarkoitetussa asiassa tai 
päätöstä asian siirtämättä jättämisestä ei voida 
edelleen siirtää kunnanhallituksen käsiteltäväk
si. 

3 e § 

Eräät maksut 

Vapaakunnan kunnanvaltuusto voi päättää: 
1) että käyttämättä jääneestä varatusta ham

mashoitoajasta voidaan kansanterveyslain 
21 § :n estämättä periä asetuksella säädettävä 
maksu; sekä 

2) että kunta voi kunnalle suoritettavasta 
katumaksusta annetun lain (670178) 21 § :ssä 
säädetyn 5 vuoden määräajan estämättä sopia, 
että edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettu 
kiinteistö on vapaa katumaksun suorittamises
ta siihen saakka, kun sen osalle laskettavat 
katumaksut vastaavat yhteismääräitään maini
tussa säännöksessä tarkoitettuja rakentamis
kustannuksia. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 
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2. 
Laki 

vapaakuntakokeilusta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan vapaakuntakokeilusta 29 päivänä heinäkuuta 1988 annettun lain (718/88) 6 § :n 3 

momentin 1 kohta, 
muutetaan lain 6 §:n 2 momentin 7 kohta, 3 momentin 2 kohta ja 4 momentti sekä 
lisätään lain 5 §:ään uusi 2 ja 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

5 § 

Asian siirtäminen kunnanhallituksen käsiteltä
väksi 

Vapaakunnan kunnanhallitus tai sen pu
heenjohtaja taikka kunnanjohtaja tai apulais
kunnanjohtaja voi siirtää kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi lautakunnan tai johtokunnan 
päättämän asian. Siirtää ei kuitenkaan saa 
asiaa, joka laissa tai sen nojalla asetuksessa on 
säädetty lautakunnan tai johtokunnan ratkais
tavaksi ja jossa kunta on asianosainen, eikä 
asiaa, joka on rakennuslaissa säädetty raken
nuslautakunnan ratkaistavaksi. 

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös 
jaoston, luottamushenkilön ja viranhaltijan 
päättämää asiaa. 

Kunnanhallitus voi etukäteen päättää, min
kälaisia asioita ei tulla siirtämään. 

6 § 

Vapauttaminen alistamisvelvollisuudesta 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei kuiten
kaan koske alistamista tuomioistuimen vahvis
tettavaksi eikä alistamista, josta on säädetty: 

7) maa-aineslain 7 §:n 2 momentissa; 7) maa-aineslain 7 §:n 2 momentin 2 ja 3 
kohdassa sekä saman momentin 1 kohdassa, 
milloin hakijana on sama kunta, joka myöntää 
luvan; 

Rakennuslain alistamista koskevia säännök
siä sovelletaan vapaakunnassa seuraavin poik
keuksin: 

1) rakennusjärjestystä koskevaa päätöstä ei 
alisteta vahvistettavaksi; 

2) vähäisinä pidettäviä asema-, rakennus- tai 
rantakaavan muutoksia ei alisteta vahvistetta
vaksi; sekä 

(3 mom. 1 kohta kumotaan) 

2) ei-olennaisina pidett2iviä asema-, raken
nus- tai rantakaavojen muutoksia ei alisteta 
vahvistettavaksi; sekä 
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Voimassa oleva laki 

Ympäristöministeriö voi antaa vapaakunnal
le oikeuden olla alistamatta vahvistetun yleis
kaavan alueella asema-, rakennus- tai ranta
kaavoja taikka niiden muutoksia. 

Ehdotus 

Yleiskaavan vahvistamista koskevassa pää
töksessä voidaan kunnan pyynnöstä määrätä, 
että yleiskaava-alueella rantakaavoja ja niiden 
muutoksia ei ole alistettava vahvistettavaksi. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 




