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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion paikallishallin
non kehittämisen perusteista 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on parantaa valtion 
paikallishallinnon toimintaedellytyksiä luomal
la perusteet sen nykyistä yhtenäisemmälle ja 
palvelukykyä parantavalle järjestämiselle. Uu
distuksessa turvataan palvelujen riittävä ja ta
sapuolinen saatavuus maan eri osissa. 

Uudelleenjärjestely koskisi aluksi poliisitoi
men, syyttäjäntoimen, ulosottotoimen ja yleis
hallinnon tehtäviä, mutta tekisi mahdolliseksi 
ottaa mukaan myöhemmin myös muita tehtä
viä. 

Esityksen mukaan valtion paikallishallinto 
järjestettäisiin kihlakunnittain. Se edellyttää, 
että kihlakuntajako irroitetaan nykyisestä väes
tökirjahallintoon kytketystä käytöstä ja uudis
tetaan niin, että se soveltuu laaja-alaisempaan 
valtion paikallishallinnon käyttöön. 

Pääsääntönä olisi, että kihlakunnas'>a on 
kaikkia edellätarkoitettuja tehtäväryhmiä hoi
tava kihlakunnanvirasto. Väestömäärältään 
suurimmissa, tiheimmin asutuissa kihlakunnis
sa voisi kuitenkin olla vastaavia tehtäväryhmiä 
hoitavat erilliset virastot. 

Uudistus käynnistettäisiin säätämällä laki 
valtion paikallishallinnon kehittämisen perus
teista. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
heti, kun se on vahvistettu. Kihlakuntajako 
uudistettaisiin vuoden 1992 loppuun mennessä. 
Kihlakunnanvirastot ja kihlakuntien erilliset 
virastot perustettaisiin niin, että ne olisivat 
toiminnassa koko maassa vuoden 1997 alussa. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Esityksen ta voitteet 

Esityksen tarkoituksena on parantaa valtion 
paikallishallinnon toimintaedellytyksiä luomal
la puitteet sen nykyistä yhtenäisemmälle järjes
tämiselle. Yhteenkokoamisen tavoitteena on 
valtionhallinnon paikallisten toimintojen laa
dun ja taloudellisuuden parantaminen. Se edel
lyttää järjestelyjä, jotka tekevät mahdolliseksi 
voimavarojen joustavan käytön, toiminnoissa 
tarpeellisen yhteensovittamisen, päätösvallan 
siirtämisen mahdollisimman suuressa määrin 
paikalliselle tasolle ja palvelusten mahdollisim
man tasapuolisen tarjonnan sekä kansalaisten 
oikeusturvan varmistamisen. 

Esityksen tavoitteena on luoda valtion pai
kallishallinnon yhteenkokoamista edistävät 
yleiset lainsäädännölliset perusedellytykset ja 
määrittää yhteenkootumman organisaation pe-
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rusosat. Uudelleenorganisointi koskisi aluksi 
poliisitointa, syyttäjäntointa, ulosottotointa ja 
yleishallintotehtäviä. Muita tehtäviä voitaisiin 
kytkeä uudistettuun paikallishallintojärjestel
mään myöhemmin. Ensimmäisenä tällaisena 
tehtäväryhmänä voisivat tulla kysymykseen 
väestökirjatehtävät 

Uudistuksella luotaisiin maahamme kihla
kuntajaon pohjalla toimiva edellä tarkoitettuja 
tehtäväryhmiä hoitava paikallishallinto. Kihla
kunnassa olisi pääsääntöisesti kihlakunnanvi
rasto, joka jakautuisi eri tehtäväryhmiä hoita
viin toiminnallisesti itsenäisiin yksiköihin. 
Väestömäärältään suurimmissa, tiheimmin asu
tuissa kihlakunnissa voisi olla kuitenkin vas
taavia tehtäväryhmiä hoitavat erilliset virastot. 
Uudistuksella saataisiin aikaan myös oikeus
turvan kannalta tarpeellisena pidetty poliisitoi
men ja syyttäjäntoimen toiminnallinen eriyttä-
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minen. Poliisitoiminta voitaisiin myös järjestää 
nykyistä taloudellisemmalla ja tehokkaammalla 
tavalla. Tarkoituksenmukaisen voimavarojen 
käytön mahdollistamiseksi organisaatioperus
teet säädettäisiin sillä tavoin joustaviksi, että 
tiettyjä tehtäviä tai tehtäväryhmiä voitaisiin 
määrätä hoidettaviksi useamman kihlakunnan 
alueella tai useamman kihlakunnan viran
omaisten keskinäisenä yhteistoimintana. 

Paikallishallinnon uudistaminen edellyttää 
ennen yksityiskohtaiseen valmistelutyöhön ryh
tymistä sen yleisten suuntaviivojen vahvistamis
ta. Sen vuoksi on päädytty esittämään edus
kunnalle näiden perusteiden vahvistamista eri
tyisen suunnittelulain muodossa. 

2. Nykyinen tilanne ja asian 
valmistelu 

2.1. Valtion paikallishallinto kokonaisuutena 

Valtion tehtävien hoito paikallisella tasolla 
on eriytynyt moniin erillisinä toimiviin organi
saatioihin. Samalla on käynyt niin, että halli
tusmuodossa yleiseksi valtion paikallishallin
non aluejaoksi tarkoitettu kihlakuntajako on 
menettänyt tämän merkityksensä ja toimii vain 
yhden tehtäväryhmän, väestökirjahallinnon, 
aluejakona. 

Valtion paikallishallinnon järjestämisestä yh
tenäisempään ja keskitetympään organisaa
tioon on laadittu useita selvityksiä. 

Valtioneuvoston vuonna 1967 asettama pai
kallishallintokomitea käsitteli mietinnössään 
(komiteanmietintö 1972:A 20) periaatteessa 
kaikkien valtion paikallishallintoon silloin luet
tujen viranomaisten (maistraatit ja järjestysoi
keudet, vanhojen kaupunkien ulosottotoimi, 
vanhojen kaupunkien poliisitoimi, nimismiehet, 
henkikirjoittajat, verotoimistot, kansaneläkelai
toksen vakuutuspiirit ja piiriasiamiehet, sai
rausvakuutustoimisto t, maanmittaushallinto, 
vakauslaitoksen vakaajat, autokatsastusmiehet, 
tiemestarit, työsuojeluhallinto ja työvoimahal
linto) tehtäviä ja esitti niistä nimismiehen, 
henkikirjoittajan, verotoimistojen, kansanelä
ke- ja sairausvakuutuksen piiritoimistojen, tie
mestarien, ajoneuvojen katsastusmiesten ja al
koholitarkastajien tehtävien kokoamista yhte
näiseen paikallishallintojärjestelmään. Mietin
nöstä annettujen lausuntojen pohjalta päädyt
tiin johtopäätökseen, että uudistus vaatii lisä
selvitystä. 

Sisäasiainministeriö asetti vuonna 1975 toi-

mikunnan, jonka tehtävänä oli toimittaa selvi
tys ja laatia sen perusteella ehdotus valtion 
paikallishallinnon järjestysmuodon kehittämi
sestä. Paikallishallintotoimikunta katsoi, että 
valtion paikallishallinnon yhteenkokoamista ei 
voida ehdottaa niin laajasti kuin edellämainittu 
komitea oli esittänyt. Se ehdotti II mietinnös
sään (komiteanmietintö 1977:64) väestökirjan
pidon ja paikallispoliisin tehtävien yhteenko
koamista sekä valtion paikallishallinnon ja 
kunnallishallinnon välisen tehtäväjaon selvittä
mistä ynnä eräitä muita tehtäväsiirtoja, alueja
koja ja yhteistoimintaa koskevia kannanottoja. 

Käsillä olevaan asiakokonaisuuteen liittyen 
valtioneuvosto asetti vuonna 1967 kaupunkien 
erityisrasituskomitean. Komitea esitti mietin
nössään (komiteanmietintö 1970:A 20) vanho
jen kaupunkien ylläpitämien maistraattien sekä 
uusien kaupunkien ja silloisten kauppaJoiden 
järjestysoikeuksien lakkauttamista ja niille kuu
luvien tehtävien hoidon järjestämistä niin, että 
tehtävistä huolehtisi erityinen viranomainen, 
paikallishallintovirasto, tai, että ne hoidettaisiin 
lähinnä lääninhallituksen ja nimismiehen toi
mesta. 

Edellä mainittujen paikallishallintokomitean 
ja -toimikunnan ehdotuksia ei ole joitakin 
yksittäisiä järjestelyjä lukuunottamatta toistai
seksi toteutettu. Kaupunkien erityisrasitusko
mitean esittämä vanhojen kaupunkien erioi
keuksien ja erityisrasitusten lakkauttaminen on 
sen sijaan eräin poikkeuksin tapahtunut. Rat
kaisut on kuitenkin tehty erityistä paikallishal
lintovirastoa perustamatta. 

Tämän esityksen aihepiiriin liittyvinä selvi
tyksinä mainittakoon edelleen oikeusministe
riön asettaman syyttäjälaitoksen uudistamis
työryhmän mietintö (Oikeusministeriön lain
säädäntöosaston julkaisu 11/1974) sekä valtio
neuvoston asettaman Oikeushallintokomitean 
mietintö (komiteanmietintö 1978:35). 

Mainittujen selvitysten jälkeen asiaa on val
misteltu edelleen lähinnä sisäasiainministeriön 
ja oikeusministeriön piirissä. 

2.2. Esityksen kohteena oleva paikallishallinto 

Nyt ehdotettavassa uudistuksessa uudelleen
järjestelyjen kohteeksi tarkoitettujen poliisitoi
men, syyttäjäntoimen, ulosottotoimen ja yleis
hallintotehtävien organisointi noudattaa vielä 
vanhaa jakoa kaupungin ja maaseudun hallin
non järjestämisessä eri tavoin. Useimmissa niin 
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sanotuissa vanhoissa kaupungeissa poliisilaitos 
vastaa poliisitoimesta, kaupunginvouti ulosot
totoimesta, kaupunginviskaali syyttäjäntoimes
ta ja maistraatti toimii yleisenä hallintovirano
maisena. Muualla maassa nimismies hoitaa 
vastaavat tehtävät. Kaupunginvoudinvirasto, 
kaupunginviskaalinvirasto ja maistraatti ovat 
suoraan oikeusministeriön alaisia virastoja. Ni
mismies ja poliisilaitos toimivat lääninhallituk
sen alaisina sisäasiainministeriön hallinnonalal
la. Syyttäjäntoimen ja ulosottotoimen kehittä
misvastuu siltäkin osin kuin niitä hoitavat 
sisäasiainministeriön hallinnon alaiset viran
omaiset kuuluu oikeusministeriölle. Syyttäjän
toiminnassaan syyttäjät ovat oikeuskanslerin ja 
lääninsyyttäjän alaisia. Yleisissä hallintoasiois
sa maistraatit ja nimismiehet hoitavat eri hal
linnonalojen lainsäädännön osoittamia tehtä
viä. 

Voimassa oleva lainsäädäntö edellyttää, että 
sellaisessa kaupungissa, jossa tuomioistuimena 
on raastuvanoikeus, on syyttäjänä kaupungin
viskaali, ulosottomiehenä kaupunginvouti sekä 
ulosotonhaltijana maistraatti ja poliisiviran
omaisena poliisilaitos. Muualla maassa tuo
mioistuimena on kihlakunnanoikeus (tuomio
kunta) ja poliisi-, syyttäjä-, ulosotto-ja yleisenä 
hallintoviranomaisena nimismies. Raastuvanoi
keuden tuomiopiiriin ei voida liittää muita 
kuntia kuin asianomainen kaupunki. Tästä 
syystä poliisi-, syyttäjä- ja ulosottopiirien uu
delleen järjestely tällaisella alueella edellyttää 
aina raastuvanoikeuden, maistraatin, kaupun
ginviskaalinviraston, kaupunginvoudinviraston 
ja poliisilaitoksen lakkauttamista ja niiden ti
lalle tuomiokunnan ja nimismiespiirin perusta
mista. Tällainen toimenpide on toteutettu 9 
vanhassa kaupungissa. 

Maassamme on 249 poliisi piiriä, joista nimis
miespiirejä on 222 ja poliisilaitoksia 26 sekä 
Ahvenanmaan poliisipiiri. 

Paikallisena syyttäjänä on 26 kaupungissa 
kaupunginviskaali, Ahvenanmaan maakunnas
sa maakunnansyyttäjä sekä muualla maassa 
nimismies ja apulaisnimismies. 

Paikallisena ulosottoviranomaisena on 26 
kaupungissa kaupunginvouti, Ahvenanmaalla 
maakunnanvouti ja muualla maassa nimismies. 

Yleisenä hallintoviranomaisena ja ulosoton
haltijana toimii 26 kaupungissa maistraatti. 

Poliisitoimen, syyttäjäntoimen, ulosottotoi
men ja yleishallintotehtävien henkilöstö paikal
lisella tasolla käy ilmi seuraavasta taulukosta 

poliisipiirit (poliisilaitokset 
ja nimismiespiirit) 1.6.1991 

- poliisimiehet ..................... . 
- muu henkilöstö .................. . 

kaupunginviskaalinvirastot 
- syyttäjät .......................... . 
- muu henkilöstö .................. . 

kaupunginvoudinvirastot 
- ulosottomiehet ................... . 
- ulosottoapulaiset ................ . 
- muu henkilöstö .................. . 

maistraatit 
- oma henkilöstö 

(2 maistraatissa) ................. . 
- raastuvanoikeuksien henkilöstö .. 

Yhteensä ............................... . 

7 398 
3 026 

75 
51 

39 
284 
321 

56 

11 250 

Vajaa puolet syyte- ja ulosottoasioista käsi
tellään kaupunginviskaalin- ja kaupunginvou
dinvirastoissa ja loput nimismiespiireissä. 

Uudistuksen kohteena olevien kaikkien vi
ranomaisten tehtävämäärät ovat jatkuvasti 
kasvaneet. 

Nykyisen järjestelmän ylläpito ja kehittämi
nen on vaikeutumassa. Tehtävämäärien kasva
minen on kärjistänyt vallitsevasta piirijaosta 
aiheutuvia ongelmia. Nykyinen piirijaotus pe
rustuu sille ajattelulle, että sama virkamies 
kykenee hoitamaan kaikkien eri hallintosekto
reiden tehtäviä. Aikaisemmin poliisimies toimi 
poliisitehtävien ohella myös ulosottoapulaisena 
ja haastemiehenä. Nimismies puolestaan osal
listui huomattavassa määrin varsinaisten keni
tätehtävien hoitamiseen. Poliisin nykyiset 
työaikasäännökset vaativat piiriä kohden huo
mattavasti suuremman poliisihenkilökunnan 
kuin aikaisemmin, jotta poliisitoiminta voidaan 
varmistaa kaikkina viikon päivinä ja vuorokau
den aikoina. Tästä johtuen on jo 1960-luvulta 
lähtien ollut pakko kehittää piirien välistä 
yhteistoimintaa, joka on toteutettu muodosta
maHa poliisin yhteistoiminta-alueita. Erilaiset 
kansliatehtävät ovat lisääntyneet ja niiden vaa
timustaso on noussut. 

Tehtävämäärien kasvaessa ja piirijaon py
syessä nykyisellään, voimavarojen kohdentami
nen käy yhä vaikeammaksi. Piirikoon vaihtelun 
ja piirien suuren lukumäärän vuoksi eri tehtä
viä hoitava henkilöstö jakautuu epätarkoituk
senmukaisesti. Piirijakoa uudistamalla olisi 
mahdollista siirtää henkilöresursseja varsinai
siin palvelutehtäviin. 
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Nykyinen kaksijakoinen järjestelmä vaikeut
taa piirien uudelleen järjestämistä. Vanhojen 
kaupunkien erillisorganisaation piireihin ei ole 
lainsäädännöllisistä syistä voitu liittää ympä
röiviä alueita, vaikka siihen olisi ollut tarvetta. 
Pienissä nimismiespiireissä toiminnan kehittä
minen aiheuttaa vaikeuksia, koska sama hen
kilöstö hoitaa useita eri tehtäviä. Myös tehtä
vien vaatimustason nousu puoltaa niiden eriyt
tämistä. Oikeusturvan kannalta on katsottu 
tarpeelliseksi esitutkintatehtävien ja syyttäjän
tehtävien erottaminen toisistaan. Selkeiden vas
tuualueiden luominen eri toimintasektoreille on 
siten välttämätöntä. 

2.3. Esityksen valmisteluvaiheet 

Käsillä oleva hallituksen esitys perustuu 
edellämainittujen sisäasiainministeriön ja oi
keusministeriön selvitysten jälkeen sisäasiain
ministeriön asettaman työryhmän vuonna 1989 
laatimaan luonnokseen. Työryhmä kutsui luon
nosta laatiessaan kuultaviksi 27 viranomaista 
tai yhteisöä ja sai niistä 22:n kannanotot 
käyttöönsä. Kuulluista valtaosa piti työryhmän 
toimeksiantoon sisältyviä lähtökohtia ja alus
tavasti hahmoteltuja uudistuskaavailuja kanna
tettavina tai ainakin hyväksyttävinä. Hyväksyt
tävyyden edellytyksenä korostettiin kuitenkin 
useissa kannanotoissa sitä, että palveluiden 
saatavuus ei saa uudistusten johdosta yleisesti 
eikä harvaanasutuillakaan alueilla heiketä, 
vaan tavoitteena tulee olla sen parantuminen. 
Joissakin kannanotoissa asetettiin varauksia 
aluejako- ja kielikysymyksiin sekä uudistuksen 
piiriin otettaviin tehtäväryhmiin. Niinikään 
kiinnitettiin huomiota uudistuksesta muuhun 
hallinto-organisaatioon aiheutuviin heijastus
vaikutuksiin ja muutostarpeisiin. Työryhmä 
otti esitetyt näkökohdat huomioon ja laati 
luonnoksensa esitykseksi sekä luovutti sen si
säasiainministeriölle. 

Sisäasiainministeriö lähetti työryhmän laati
man esitysluonnoksen lausunnolle ministeriöi
hin, oikeuskanslerinvirastoon, väestörekisteri
keskukseen, lääninhallituksiin ja kuntien kes
kusjärjestöihin. Lausunnonantajat pitivät väes
törekisterikeskusta lukuunottamatta esitysluon
nosta kannatettavana tai ainakin hyväksyttä
vänä. Väestörekisterikeskus katsoi, että jos 
kihlakuntajako siirretään uudistuksen kautta 
muodostuvan laaja-alaisemman valtion paikal
lishallinnon käyttöön, pitäisi myös rekisteritoi-

roistoille kuuluvat tehtävät liittää uuden viras
ton (kihlakunnanviraston) tehtäväkokonaisuu
teen. Lausunnoissa ei esitetty muilta osin mer
kittäviä tai esityksen sisältöön vaikuttavia yk
silöityjä muutosehdotuksia. 

Edellä selostetun valmistelun pohjalta edus
kunnalle annettiin elokuussa 1990 hallituksen 
esitys laiksi valtion paikallishallinnon kehittä
misen perusteista (HE 100/1990 vp.). Eduskun
ta hyväksyi hallituksen esityksen pieneltä osin 
muutettuna, mutta se äänestettiin lepäämään 
yli vaalien. Tässä esityksessä on pyritty tarken
tamaan ja täsmentämään uudistuksen tavoittei
ta ja sisältöä ottaen huomioon edellä mainitun 
hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyssä 
esiin tulleita näkökohtia. 

3. Esityksen organisatoriset ja 
henkilöstövaikutukset 

Uudistus merkitsisi aluksi nykyisten mmis
miespiirien ja vanhojen kaupunkien erillisorga
nisaatiopiirien korvaamista kihlakuntajaolla. 
Kihlakuntajako olisi sen vuoksi irroitettava 
nykyisestä - väestökirjahallintoon kytketystä 
- käytöstään ja uudistettava niin, että se 
sopisi sekä poliisitoimen, syyttäjäntoimen, ulos
ottotoimen ja valtion yleishallintotehtävien että 
mahdollisuuksien mukaan muidenkin valtion 
paikallishallintotehtävien hoidon aluejaoksi. 

Kihlakuntiin perustettaisiin nimismiesorgani
saation sekä vanhojen kaupunkien erillisorga
nisaatioiden ja maistraattien nykyisin hoitamia 
tehtäviä varten yhteinen kihlakunnanvirasto 
taikka tarvittavat erilliset virastot. Näin muo
dostuvalle paikallishallintojärjestelmälle voitai
siin siirtää myöhemmin myös muita valtion 
paikallishallin toteh tä viä. 

Uudistus mahdollistaisi lisääntyvien tehtä
vien hoitamisen henkilöstöä uudelleen kohden
tamaHa ja helpottaisi henkilöiden keskinäisten 
työmääräerojen tasoittamista. 

4. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Alkuvaiheessa esityksen toteuttaminen ai
heuttaisi vähäisiä lisämenoja. Ne olisivat kui
tenkin kertaluontoisia ja korvautuisivat voima
varojen uudelleenjärjestelystä syntyvillä sääs
töillä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Lain 1 §:ssä ilmaistaan sen soveltamisa
la. Laki koskisi valtion paikallishallinnon ja 
sen aluejaon kehittämistä. Kehittäminen tar
koittaa kaikkia niitä muutoksia, joilla valtion 
paikallishallinnolle luodaan nykyistä paremmat 
edellytykset huolehtia kansalaisten tarpeista. 
Kehittämällä valtion paikallishallintoa paran
netaan siitä vastaavien viranomaisten ja viras
tojen toimintaedellytyksiä ja palvelukykyä. 
Aluejaon uudistaminen johtaa tiettyjen valtion 
paikallishallintotehtävien hoitamiseen yhtenäi
sen piirijaon pohjalta. Järjestelyt lisäisivät mah
dollisuuksia siirtyä tarkoituksenmukaiseen teh
täväjakoon ja voimavarojen käyttöön. 

Ehdotetun pykälän 2 momentissa luetellaan 
ne valtion paikallishallinnon tehtäväalueet, jot
ka tässä vaiheessa on tarkoitus järjestää tämän 
lain mukaan. Uudistus koskisi välittömästi 
poliisitoimeen, syyttäjäntoimeen ja ulosottotoi
meen sekä yleishallintoon luettavia tehtäviä. 

Poliisitoimeen kuuluvat poliisilaitokselle ja 
nimismiespiirille säädetyt poliisitehtävät, muut 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitä
miseen liittyvät poliisitoimen kenttätehtävät 
sekä poliisin lupahallintotehtävät. 

Syyttäjäntoimi tarkoittaa paikallisten syyttä
jien, nimismiehen, apulaisnimismiehen ja kau
punginviskaalin tehtäviä yleisinä syyttäjinä. 

Ulosottotoimeen sisältyvät nimismiehelle ja 
kaupunginvoudille ulosottomiehenä sekä 
maistraatille ulosotonhaltijana kuuluvat täy
täntöönpanotehtävät. 

Yleishallintotehtävinä tarkoitetaan lähinnä 
sellaisia, nimismiehelle tai maistraatille kuulu
via tehtäviä, joita ei voida pitää poliisi-, syyt
täjä-, ulosotto- tai lupahallintotehtävinä. 

Lakia sovellettaisiin muiden valtion paikal
lishallintotehtävien järjestämiseen sen mukaan 
kuin erikseen säädetään. Väestökirjahallinnolle 
kuuluvien tehtävien hoitaminen saattaisi olla 
tarkoituksenmukaista järjestää seuraavassa vai
heessa tämän lain mukaisesti. 

2 §. Pykälässä luetellaan valtion paikallishal
linnon kehittämisen keskeiset tavoitteet. 

Uudistuksella on tarkoitus turvata poliisitoi
men, syyttäjäntoimen ja ulosottotoimen sekä 

yleishallinnon palvelujen laatu, riittävä ja tasa
puolinen saatavuus maan eri osissa ja taloudel
linen tuottaminen. Näiden tavoitteiden saavut
tamista edistää yhtenäiseen aluejakoon pohjau
tuva uusi valtion paikallishallinto-organisaatio, 
johon kuuluvien yksiköiden tehtäväjako ja 
ohjaussuhteet voidaan järjestää nykyistä sel
keämmiksi. 

Yksikköjen palvelu- ja toimintakyvyn paran
taminen edellyttää voimavarojen uudelleen
suuntaamista. Perustettavien yksikköjen henki
löstö pyritään mitoittamaan työmäärien ja pal
velujen kysynnän mukaisesti. Palvelua voidaan 
parantaa myös hyödyntämällä erikoistumisen 
edut ja ottamalla käyttöön nykyaikaista tieto
tekniikkaa. Palvelujen saatavuudesta huolehdi
taan säilyttämällä tai perustamalla tarvittavat 
palvelutoimistot kihlakunnan eri osiin ja järjes
tämällä ne hallitusmuodon 14 §:ssä edellytetyllä 
tavalla sekä myös saamenkielisten palvelujen 
tasapuolinen saatavuus turvaten. Uudelleenor
ganisoinnin lähtökohtana tulee olla, etteivät 
palvelut millään alueella heikkene. 

Järjestelyillä luodaan edellytykset toiminto
jen kokoamiselle yhteen ja päätösvallan siirtä
miselle paikallistasolle. Uudistus luo pohjan 
hallinnon kehittämishankkeiden yhteydessä 
asetettujen tavoitteiden toteuttamiselle. Palve
lut on mahdollista järjestää osittain niin sanot
tua yhden luukun periaatetta noudattaen. 
Asiointitarve lupa-asioissa vähenee meneillään 
olevan lupauudistuksen johdosta. Automaatti
sen tietojenkäsittelyn laajentuva käyttö mah
dollistaa luopumisen koti- ja asuinpaikkasidon
naisuudesta eräissä asioissa ja vähentää tarvet
ta henkilökohtaiseen asiointiin. Päätösvaltaa 
voidaan siirtää paikallistasolle sekä alue- että 
keskushallinnosta. Myös päätösvallan käyttö 
virastoissa ja yksiköissä saadaan nykyistä tar
koituksenmukaisemmaksi. Parantuva palvelu 
edistää myös oikeusturvaa. Esitutkinnan ja 
syyttäjäntoimen erottaminen selvästi toisistaan 
parantaa oikeusturvan muodollisia edellytyk
siä. 

3 §. Suomi on hallitusmuodon 50 §:n mu
kaan jaettu yleistä hallintoa varten lääneihin, 
kihlakuntiin ja kuntiin. 

Ehdotetun pykälän 1 momentissa säädetään, 
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että valtion paikallishallinto järjestetään kihla
kunnittain. Perustuslain säännös saisi näin al
kuperäisen tarkoituksen mukaisen sisällön. Eh
dotuksen mukaan kihlakuntajaosta päättää 
valtioneuvosto. Järjestely olisi sopusoinnussa 
mainitun hallitusmuodon säännöksen kanssa. 
Koska valtion paikallishallintoa koskevilla jär
jestelyillä on huomattava merkitys läänin ja sen 
eri osien palvelujen kannalta, säännöksessä 
edellytetään, että kihlakuntajakoa koskevan 
esityksen tekee lääninhallitus asianomaisia 
kuntia kuultuaan. Lääninhallitukset tekisivät 
esityksen sisäasiainministeriölle, jolle kihlakun
tajakoa koskevien päätösten valmistelu kuuluu. 

Kihlakuntajako toteutetta1s1m lääneittäin 
kuntajakoa noudattaen. Kihlakuntaan voisi 
kuulua vain yhteen lääniin kuuluvia kuntia. 
Kihlakuntia muodostettaessa on ehdotuksen 
mukaan otettava huomioon eri alueiden erityis
piirteet, kuten asukasmäärä, asukastiheys, laa
juus, liikenneyhteydet ja kieliolot Kihlakunnat 
olisi muodostettava tältä pohjalta niin, että 
syntyy edellytykset laissa mainittujen tavoittei
den saavuttamiselle. 

Ehdotetun pykälän 2 momentissa määritel
lyillä edellytyksillä halutaan varmistaa se, että 
kihlakunnat muodostetaan riittävän laajoiksi, 
mutta ei niin suuriksi, että palvelujen kohtuul
linen saatavuus vaarantuu. 

Asukastiheys vaikuttaa palvelujen saatavuu
teen. Tiheästi asutuilla alueilla etäisyydet kes
kustaajamaan olisivat kohtuulliset, vaikka kih
lakunnat muodostettaisiin asukasmäärältään 
30 000-50 000 hengen piireiksi ja suurimpien 
kaupunkien yhteydessä suuremmiksikin. Har
vaanasutuilla seuduilla voi olla tarpeen muo
dostaa asukasmäärältään ja siten myös tehtä
vämäärältään selvästi pienempiä kihlakuntia. 
Kihlakuntien pitäisi kuitenkin olla kooltaan 
sellaisia, että virastot ja yksiköt olisivat toimin
takykyisiä. 

Kulkuyhteydet vaikuttavat asukkaiden mah
dollisuuksiin käyttää niitä palveluja, joissa tar
vitaan henkilökohtaista asioimista. Kulkumah
dollisuudet riippuvat alueen laajuudesta, muo
dosta ja muista maantieteellisistä ominaisuuk
sista sekä liikenneyhteyksistä. 

Kuntien kieliolot otetaan huomioon kihla
kuntia muodostettaessa, niin että se voi tapah
tua hallitusmuodon 50 §:n 3 momentissa edel
lytetyllä tavalla. 

Ehdotetussa säännöksessä ei mainita nimen
omaan talousaluejakoa, mutta sillä on merki-

tystä kihlakuntajakoa harkittaessa, koska se 
vaikuttaa työmatkaliikenteen ja muun asioin
nin suuntautumiseen. 

4 §. Valtioneuvosto päättäisi kihlakuntajaon 
ohella siitä, miten paikallishallintotehtäviä hoi
tavat viranomaiset organisoidaan kussakin kih
lakunnassa. Pääsääntöisesti kihlakunnassa olisi 
poliisi-, syyttäjä- ja ulosottoyksiköstä muodos
tuva kihlakunnanvirasto. Kihlakunnanviras
toon saattaisi kuulua myös erityinen yleishal
lintoasioita hoitava yksikkö. Erilliset virastot 
vastaisivat nykyisiä poliisilaitoksia, kaupungin
viskaalinvirastoja ja kaupunginvoudinvirastoja. 
Maistraatille kuuluvat tehtävät siirrettäisiin 
edellä tarkoitetuille virastoille, lääninhallituk
sille tai muille viranomaisille. Erillisten virasto
jen säilyttäminen voisi olla perusteltua niissä 
suurissa kaupungeissa, joissa sellaiset on nykyi
sinkin. 

Lääninhallitus päättäisi 3 momentin perus
teella ja asianomaisia kuntia kuultuansa viras
tojen muiden toimipaikkojen (palvelu toimisto) 
määrästä ja sijainnista. Uudistuksen yhteydessä 
on tarkoitus säilyttää poliisin palvelupisteiden 
määrä nykyisellä tasolla. Palvelutoimistojen 
tehtäväalueen laajuus riippuu palvelujen tar
peesta. Nykyisten poliisipiirien kanslioiden si
jaintikunnissa voitaisiin yleensä hoitaa tarvitta
vat lupa- ja ulosottoasiat Siellä hoidettaisiin 
kuulusteluja ja tiedoksiautoja sekä tarpeen 
mukaan muita poliisille kuuluvia tehtäviä. 

5 §. Valtion paikallishallinnon yksiköt poik
keaisivat voimavaroiltaan huomattavasti toisis
taan uudistuksesta huolimatta. Varsinkaan har
vaan asutuilla alueilla ei ole mahdollista sijoit
taa kaikkiin kihlakuntiin päätoimisia virkamie
hiä hoitamaan jokaista toimintalohkoa. Sään
nöksessä annettaisiin mahdollisuus järjestää 
esimerkiksi syyttäjäntehtävien hoito yhteisesti 
useamman kihlakunnan alueella. Muun muassa 
eräät poliisitehtävät voitaisiin määrätä hoidet
tavaksi yhteistoiminnassa eri kihlakuntien alu
eella. Säännös ei estä muodostamasta yhteistoi
minta-aluetta, joka käsittää eri lääneihin kuu
luvia kihlakuntia. 

6 §. Samoja tehtäviä hoidettaisiin uudistuk
sen jälkeenkin kahden ministeriön alaisuudessa. 
Jotta tästä aiheutuvat haitat jäisivät mahdolli
simman vähäisiksi, otettaisiin lakiin johtosuh
teita selventävät säännökset. 

Ehdotetun pykälän 1 momentti koskee kih
lakunnanvirastojen ja erillisten virastojen hal
linnollista ohjausta. Kihlakunnanvirastot sekä 
poliisitoimesta ja yleishallintotehtävistä vastaa-
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va erillinen virasto olisivat lääninhallituksen ja 
sisäasiainministeriön alaisia. Syyttäjäntehtäviä 
ja ulosottotehtäviä hoitavat erilliset virastot 
kuuluisivat oikeusministeriön hallinnonalaan. 

Virastojen ja yksiköiden toiminnallinen oh
jaus määräytyisi ministeriöiden toimialan poh
jalta. Ulosottotoimen ohjauksesta huolehtisi 
oikeusministeriö. Valtioneuvoston oikeuskans
leri ohjaisi syyttäjätoimintaa kuten nykyisinkin. 
Muilta osin valtion paikallishallintoviranomais
ten toiminnallinen ohjaus kuuluisi sisäasiainmi
nisteriölle, jollei sitä ole säädetty muun viran
omaisen tehtäväksi. 

7 §. Tämä pykälä sisältäisi valtuutuksen an
taa tarkemmat määräykset kihlakunnanviras
tosta asetuksella. Erillisistä virastoista sääde
tään yleensä lailla, jossa on tarvittava asetuk
senantovaltuutus. 

8 §. Pykälässä todettaisiin, että Ahvenan
maan maakunnan osalta sovelletaan erityis
säännöksiä. 

9 §. Ehdotetun pykälän 1 momentissa olisi 
voimaantulosäännös. Muut momentit koskisi
vat siirtymävaiheen järjestelyjä. 

Ehdotettu valtion paikallishallinnon uudista
minen edellyttää muutoksia lukuisiin säädök
siin sekä tehtävien hoitamisen järjestämistä 
suurelta osin uudelleen. Eräisiin järjestelyihin 
on välttämätöntä ryhtyä jo ennen lain voi
maantuloa. 

Uudistuksen yhteydessä henkilöstö sijoitet
taisiin uudessa organisaatiossa vastaavantasoi
siin tehtäviin. Tarvittavissa siirroissa noudatet-

taisiin niitä koskevia valtion virkamieslain ja 
yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitok
sissa annetun lain säännöksiä. 

Kihlakuntajaosta ja virastotyypeistä päättä
minen ovat keskeinen osa uudistuksen toteut
tamista. Niistä päättäisi valtioneuvosto. Uutta 
kihlakuntajakoa tämän lain nojalla ensimmäis
tä kertaa valmisteltaessa sisäasiainministeriö 
antaisi lääninhallituksille ohjeet esityksen laati
miseksi alueensa kihlakuntajaoksi. Tässä yhtey
dessä on kuultava myös kuntia ja muita tar
peellisia tahoja, joten valmisteluun pitää varata 
riittävästi aikaa. Pykälän 4 momentin mukaan 
valtioneuvoston päätös kihlakuntajaosta olisi 
valmistettava niin, että se voidaan antaa vuo
den 1992 kuluessa. Sisäasiainministeriö ja oi
keusministeriö huolehtisivat muusta tarvitta
vasta säädösvalmistelusta kumpikin toimialan
sa osalta. Uudistus pyritään toteuttamaan 
koko maassa mahdollisimman yhtenäisen aika
taulun mukaisesti. Eräät järjestelyt joudutaan 
todennäköisesti silti suorittamaan vaiheittain. 
Uuteen järjestelmään pyritään siirtymään mah
dollisimman pian ja joka tapauksessa viimeis
tään vuoden 1997 alusta koko maassa. 

2. Voimaantulo 

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

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tämä laki koskee valtion paikallishallinnon 

ja sen aluejaon kehittämistä. 
Lakia sovelletaan poliisitoimen, syyttäjäntoi

men, ulosottotoimen ja yleishallintotehtävien 
sekä, sen mukaan kuin erikseen säädetään, 
muiden valtion paikallishallintotehtävien järjes
tämiseen. 

2§ 
Tavoitteena on parantaa palvelujen laatua ja 

kansalaisten oikeusturvaa, turvata palvelujen 
riittävä ja tasapuolinen saatavuus maan eri 
osissa sekä luoda edellytykset toimintojen ko
koamiselle yhteen, päätösvallan siirtämiselle 
paikallistasolle ja palvelujen taloudelliselle 
tuottamiselle. 

Palveluja ja kansalaisten oikeusturvaa paran
nettaessa on otettava varteen, mitä hallitus
muodon 14 §:ssä on säädetty ja mitä saamen
kielisten palvelujen ja oikeusturvan tasapuoli
seksi järjestämiseksi on tarpeen. 

3§ 
Valtion paikallishallinto järjestetään kihla

kunnittain. Läänin alue jaetaan kihlakuntiin 
kuntien rajoja noudattaen. Jaosta päättää val
tioneuvosto. Sisäasiainministeriö pyytää jaosta 
esitykset lääninhallituksilta. Lääninhallituksen 
on ennen esityksen tekemistä kuultava asian
omaisia kuntia. 

Kihlakuntia muodostettaessa tulee ottaa 
huomioon eri alueiden erityispiirteet, kuten 
asukasmäärä, asukastiheys, laajuus, liikenneyh
teydet ja kieliolot niin, että syntyy edellytykset 
2 §:ssä mainittujen tavoitteiden saavuttamiselle. 

4§ 
Kihlakunnassa on joko kihlakunnanvirasto 

tai erillisiä virastoja sen mukaan kun valtioneu
vosto päättää. Erilliset virastot voidaan perus
taa sellaisiin kihlakuntiin, joihin kuuluvassa 
suuressa kaupungissa on erilliset virastot tämän 
lain tullessa voimaan, sekä erityisestä syystä 
myös muihin niihin rinnastettaviin kihlakun
tiin. 

Kihlakunnanvirastossa on toiminnallisesti it
senäistä päätösvaltaa käyttävät poliisi-, syyttä-

Ja- ja ulosottoyksikkö sekä tarvittavat muut 
yksiköt. Kihlakunnan erilliset virastot hoitavat 
vastaavia tehtäväalueita. 

Palvelujen saatavuuden turvaamiseksi viras
toilla voi olla palvelutoimistoja. Lääninhallitus 
päättää asianomaisia kuntia kuultuaan palve
lutoimistojen määrästä ja sijaintipaikasta. 

5§ 
Kihlakunnanviraston yksikkö tai kihlakun

nan erillinen virasto voidaan määrätä hoita
maan tehtäviä myös toisen kihlakunnan alueel
la tai virastot voidaan määrätä hoitamaan 
tehtäviä yhteistoiminnassa keskenään siten 
kuin siitä erikseen säädetään. 

6§ 
Kihlakunnanvirasto on lääninhallituksen ja 

sisäasiainministeriön alainen ja erilliset virastot 
ovat asianomaisen ministeriön alaisia, jollei 
toisin ole säädetty. 

Kihlakunnanviraston yksiköt ja kihlakunnan 
erilliset virastot ovat toiminnallisesti asian
omaisen ministeriön ja, milloin niin on säädet
ty, muun viranomaisen alaisia. 

7§ 
Tarkemmat säännökset kihlakunnanvirastos

ta annetaan tarvittaessa asetuksella. Kihlakun
nan erillisistä virastoista säädetään erikseen. 

8§ 
Tässä laissa tarkoitettujen tehtävien järjestä

misestä Ahvenanmaan maakunnassa on säädet
ty erikseen. 

9§ 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 199 . 
päivänä 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Paikallishallintotehtäviä tässä laissa tarkoite
tulla tavalla järjestettäessä niitä hoitava vaki
nainen henkilöstö siirretään vastaavantasoisiin 
tehtäviin. 

Sisäasiainministeriön tulee antaa lääninhalli
tuksille ohjeet menettelystä kihlakuntajakoa 
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ensimmäistä kertaa tämän lain nojalla valmis
teltaessa. Valtioneuvoston tulee päättää uudes
ta kihlakuntajaosta vuoden 1992 loppuun men-

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1991 

nessä. Kihlakunnanvirastot ja kihlakuntien 
erilliset virastot perustetaan koko maahan vuo
den 1996 loppuun mennessä. 
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