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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kunnallislain ja 
kuntajaosta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Kunnallislain muutoksilla lisätään kuntien 
päätösvaltaa hallinnon järjestämisessä muun 
muassa joustavoittamalla päätösvallan siirtä
mistä ja sallimalla toimielinten siirtää niille 
siirrettyä päätösvaltaa edelleen. 

Kunnanhallituksen oikeutta siirtää alaisensa 
viranomaisen päättämä asia käsiteltäväkseen 
esitetään laajennettavaksi yleensä myös lakisää
teisiin asioihin. Lautakunnalle ja johtokunnalle 
annettaisiin oikeus siirtää niiden alaisten viran
omaisten päätökset käsiteltäväkseen. 

Kunnan liiketoiminnan sääntelyä väljenne
tään siten, että kunnat voivat omilla päätök
sillään muodostaa kunnan liikelaitoksen. Liike
laitoksesta voidaan kunnan talousarvioon ot
taa menona tai tulona liikelaitoksen tulos. 
Nettoperiaatetta voidaan talousarviossa sovel
taa muussakin kuin kunnallisessa liiketoimin
nassa. Kunnanvaltuusto päättää, mihin koko
naisuuksiin ja millä tavoin nettoperiaatetta 
sovelletaan. 

Kunnallislain nykyinen määräenemmistö
säännös ehdotetaan kumottavaksi ja kaikissa 
kunnan taloutta koskevissa asioissa päätöksen-
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teko tapahtuisi yksinkertaisella enemmistöllä. 
Kunnanjohtajan irtisanomisperusteita väljenne
tään. Kunnanvaltuusto voisi irtisanoa kunnan
johtajan määräenemmistöpäätöksellä. 

Kuntien välistä yhteistyötä koskevaa säänte
lyä uudistetaan. Yhteistyön järjestysmuoto olisi 
pääsääntöisesti vapaasti kuntien välisin sopi
muksin määriteltävissä. Kuntainliittojärjestel
mästä nykymuodossa luovutaan ja kuntainlii
tot muuttuisivat lain tullessa voimaan kuntayh
tymiksi. Sisällöllinen siirtyminen uuteen järjes
telmään tapahtuisi asteittain kuntien omilla 
päätöksillä. 

Ehdotetun kuntajaosta annetun lain muu
toksen mukaan kunnan lakkauttamisesta ja 
perustamista ei määrättäisi toimeenpantavaksi, 
jos kunta, jota muutos koskisi, vastustaa sen 
toimeenpanoa. Kuntien yhdistämistä tarkoitta
va asianosaisten kuntien esitys olisi pääsääntöi
sesti aina toteutettava. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voi
maan kunnanvaltuustojen seuraavan vaalikau
den eli vuoden 1993 alusta. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Päätösvallan edelleen siirtäminen 

Nykyinen sääntely 

Kunnallislain 11 §:ssä säädetään päätösval
lan siirtämisestä kunnanhallitukselle, lautakun
nalle, johtokunnalle tai kunnanosavaltuustolle. 
Kunnanhallituksen toimivallan siirtämisestä 
hallituksen jaostolle, puheenjohtajalle ja muulle 
jäsenelle sekä kunnanjohtajalle, apulaiskunnan
johtajalle ja muulle kunnanhallituksen alaiselle 
viranhaltijalle säädetään lain 61 §:ssä. Lauta
kunnan toimivallan siirtämisestä on vastaava 
säännös lain 71 a §:ssä. 

Kunnanhallitukselle, lautakunnille ja muille 
toimielimille siirrettyä kunnanvaltuuston pää
tösvaltaa voidaan siirtää alemmille toimielimil
le ja viranhaitijoille vain säännössä tai taksassa, 
josta päättää kunnanvaltuusto. Sama koskee 
kunnanhallituksen ja lautakunnan alaisille toi
mielimille, luottamushenkilöille ja viranhalti
joille siirrettyä toimivaltaa. Jos toimivallan 
jakoa esimerkiksi lautakunnan ja sen alaisen 
viranhaltijan välillä muutetaan, asiasta on aina 
kunnanvaltuuston päätettävä. 

Ehdotetut muutokset 

Kuntien hallintoa uudistettaessa on pyritty 
toisaalta vahvistamaan kunnanhallituksen ase
maa ja toisaalta lautakuntien itsenäistä vastuu
ta toimialaansa kuuluvissa asioissa. Toimielin
ten itsenäinen toimivalta lisääntyy myös sen 
johdosta, että uusien talousarviomallien mukai
sissa talousarvioissa määrärahat annetaan toi
mielimille aiempaa suurempina kokonaisuuksi
na. Nykyinen päätösvallan siirtämisjärjestelmä 
soveltuu huonosti tähän kehitykseen. Valtuus
ton tulisi voida antaa toimielimille päätösvaltaa 
suurina kokonaisuuksina ja toimielinten itse 
ratkaista, mitä asioita ne pitävät omassa rat
kaisuvallassaan ja mitä siirtävät alaisilleen toi
mielimille ja viranhaltijoille. Toiminnallinen 
kokonaisvastuu olisi kuitenkin asianomaisella 
toimielimellä. 

Esityksessä ehdotetaan, että toimielimet, nii
den alaiset jaostot, luottamushenkilöt ja viran-

haltijat voisivat siirtää edelleen niille siirrettyä 
ratkaisu vai taa. 

Ehdotuksen mukaan ratkaisuvaltaa voidaan 
siirtää edelleen vain, jos kunnanvaltuusto on 
antanut tähän oikeuden. Asia jätetään valtuus
ton ratkaistavaksi, koska olosuhteet ja tarpeet 
tällaiseen järjestelyyn ovat kunnissa erilaisia. 

Päätösvallan edelleen siirtämistä on voitu 
kokeilla vapaakunnissa vapaakuntien oikeudes
ta poiketa eräistä säännöksistä ja määräyksistä 
annetun lain 3 b §:n (1441/91) nojalla. Koska 
säännös on ollut voimassa vasta vuoden 1992 
alusta, sen soveltamisesta ei ole kokemuksia. 
Muutoksen tarve on kuitenkin niin ilmeinen, 
että säännösten ottaminen pysyvään lainsää
däntöön on katsottu tarpeelliseksi jo tässä 
vaiheessa. 

1 
( 

1.2. Asian siirtäminen aiemmalta viran
omaiselta kunnanhallitukselle tai lauta
kunnalle 

Nykyinen sääntely 

Kunnallislain 63 §:n mukaan kunnanhallitus 
tai sen puheenjohtaja taikka kunnanjohtaja tai 
apulaiskunnanjohtaja voi siirtää lautakunnan 
ja johtokunnan päättämän asian kunnanhalli
tuksen käsiteltäväksi. Siirto-oikeus ei pykälän 2 
momentin mukaan koske kuitenkaan lautakun
nan tai johtokunnan päätöstä asiassa, joka 
laissa tai sen nojalla asetuksessa on säädetty 
lautakunnan tai johtokunnan ratkaistavaksi. 

Siirto-oikeuden ulkopuolelle jäävät asiat on 
määritelty muodollisin perustein. Kunnanhalli
tus ei voi siirtää asiaa, jos toimielimen ratkai
suvalta on säädetty laissa tai asetuksessa. Toi
mielinten ratkaisuvallan määrittelyssä lainsää
dännössä on noudatettu eri hallinnonaloilla 
tms1staan poikkeavia periaatteita. Tämän 
vuoksi siirto-oikeuden piiriin kuuluvat asiat 
määräytyvät epäjohdonmukaisesti. Esimerkiksi 
liikuntalautakunnan avustusmäärärahojen ja
koa koskeva päätös voidaan siirtää kunnanhal
lituksen käsiteltäväksi, mutta sen sijaan nuori
solautakunnan vastaavaa päätöstä ei voida 
siirtää. 

Kunnallislain 63 §:n mukaisen siirto-oikeu
den alue on laajentunut sen johdosta, että 
toimielinten laissa ja asetuksessa säädettyjä 
tehtäviä on viime vuosina vähennetty. Lisäksi 
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vapaakuntakokeilusta annetun lain (718/88) 
5 §:n mukaan vapaakunnan kunnanhallituksel
le on voitu siirtää myös lautakunnan ja johto
kunnan laissa tai asetuksessa annetun ratkai
suvallan nojalla päättämät asiat. Siirtää ei ole 
kuitenkaan saanut asiaa, joka laissa tai sen 
nojalla asetuksessa on säädetty lautakunnan tai 
johtokunnan ratkaistavaksi ja jossa kunta on 
asianosainen, eikä asiaa, joka on rakennuslais
sa säädetty rakennuslautakunnan ratkaistavak
si. Siirto-oikeus on laajennettu vapaakuntako
keilusta annetun lain 5 §:n muutoksella 
(1442/91) koskemaan myös jaoston, luottamus
henkilön ja viranhaltijan päättämää asiaa. 

Ehdotetut muutokset 

Ehdotetun kunnallislain 63 §:n 2 momentin 
muutoksen tarkoituksena on laajentaa mahdol
lisuutta siirtää asioita kunnanhallitukselle siten, 
että se ulottuu yleensä lakisääteisiinkin asioi
hin. Siirto-oikeuden ulkopuolelle jäisivät vain 
asiat, joissa yksilön oikeusturva tai muut tä
mänkaltaiset syyt edellyttävät toimielimen itse
näistä ratkaisuvaltaa. Tällaisia asioita olisivat 
esimerkiksi erilaiset lupa-asiat, kuten rakennus
luvat, terveydenhoitolain 26 §:n mukaiset sijoi
tuspaikkaluvat ja muut ympäristöluvat samoin 
kuin päätökset, jotka koskevat sosiaali- ja 
terveydenhuollon yksilöön kohdistuvia toimen
piteitä. 

Kuntien hallintoa uudistettaessa lautakun
nista on pyritty muodostamaan kunnan orga
nisaatiossa hallinnonalastaan toiminnallisesti 
vastaavia toimielimiä. Nyt ehdotettavien sään
nösten tarkoituksena on tukea tätä kehitystä 
joustavoittamalla työnjakoa lautakunnan ja sen 
alaisen hallinnon välillä. Tämä tapahtuu ensin
näkin sallimalla edellä selostetuin tavoin lauta
kunnan päätösvallan siirtäminen edelleen eli 
niin sanottu subdelegointi. Lisäksi ehdotetaan, 
että lautakunnalle olisi vastaavasti kuin kun
nanhallitukselle mahdollista siirtää sen alaisten 
toimielinten ja viranhaltijoiden päättämät asiat. 

Oikeus siirtää alemman viranomaisen päätös 
lautakunnan käsiteltäväksi syrjäyttäisi oikeu
den siirtää se kunnanhallitukselle. Kunnanhal
litukselle ei voisi siirtää lautakunnan alaisen 
viranomaisen tekemää päätöstä, vaan ainoas
taan lautakunnalle. Kunnanhallitukselle voitai
siin kuitenkin siirtää lautakunnan päättämä 
asia sen jälkeen, kun lautakunta on käsitellyt 

sille siirretyn asian, jos 63 §:n edellytykset 
muutoin täyttyvät. 

Asia voitaisiin lain 73 §:n nojalla vastaavasti 
siirtää myös johtokunnille. 

1.3. Määräenemmistö 

Kunnallislain 50 §:n mukaan eräiden päätös
ten tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi 
kolmannesta saapuvilla olevista valtuutetuista 
kannattaa päätöstä. Säännöksen mukaisia 
määräenemmistöllä tehtäviä päätöksiä ovat uu
den määrärahan myöntäminen tai entisen ko
rottaminen, uuden viran perustaminen sekä 
takaussitoumuksen ja muun vakuuden antami
nen. 

Määräenemmistövaatimuksen tarkoituksena 
on korostaa huolellista harkintaa tehtäessä 
päätöksiä, joilla on laaja taloudellinen tai muu 
merkitys. Vaatimusta on perusteltu myös vä
hemmistön suojan tarpeellisuudella sellaisissa 
asioissa, joissa kunnan taloutta sidotaan tule
vinakin vuosina. 

Määräenemmistösäännös on monilta osin 
menettänyt merkitystään sen vuoksi, että kun
nanvaltuusto hyväksyy määrärahat aiempaa 
suurempina kokonaisuuksina. Määrärahaan si
sältyvät yksittäiset menoerät tulevat yhä har
vemmin valtuuston ratkaistaviksi, eikä niissä 
tapahtuvilla muutoksilla ole määräenemmistö
vaatimuksen kannalta merkitystä, vaan ainoas
taan itse määrärahan loppusummalla. 

Virkojen perustamisen sen sijaan on edelleen
kin tapahduttava virkakohtaisesti. Virkojen pe
rustaminen on kuitenkin ollut usein lakisäätei
nen velvollisuus, jolloin määräenemmistöllä ei 
ole ollut merkitystä. Uusien työsuhteisten työn
tekijöiden palkkaamiseen ei vaadita sellaista 
menettelyä kuin virkojen perustamiseen, vaan 
työsuhteisia voidaan ottaa käytettävissä olevien 
määrärahojen rajoissa. Määräenemmistövaati
muksen poistaminen on näin ollen sopusoin
nussa sen yleisen tavoitteen kanssa, että virka
ja työsuhteen eroja pyritään poistamaan ja 
aikaa myöten siirtymään yhteen kunnalliseen 
palvelussuhteeseen. 

Takaussitoumusten osalta määräenemmistö
vaatimusta voidaan perustella sillä, että kun
nilta odotetaan elinkeinoelämän tukitoimia, 
joista esimerkiksi korkean työttömyyden valli
tessa on vaikea kieltäytyä. Tukea annetaan 
usein takauksen muodossa, josta mahdollinen 
riski kannetaan vasta myöhemmin. Kunnat 
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ovat myös käytännössä joutuneet kantamaan 
takausvastuunsa. On kuitenkin huomattava, 
että kunnat voivat lähes takausta vastaavalla 
tavalla tukea yrityksiä sijoittamalla niihin eri
laista pääomaa. Takausta koskeva määräenem
mistövaatimus on tämänkin vuoksi menettänyt 
merkitystään, eikä sen säilyttäminen olisi joh
donmukaista, kun määräenemmistö muissa ta
loudellisissa asioissa poistuisi. Kuntien päätök
sentekokykyyn on voitava luottaa näissäkin 
tapauksissa. Myös kunnan yksityiselle yrityk
selle antamasta tuesta on syntynyt selkeä oike
uskäytäntö, jonka mukaan takauksien antami
seen on suhtauduttava varsin pidättyvästi. 

Kunnallislain 50§ ehdotetaan kumottavaksi. 
Tämä merkitsee, että säännöksessä tarkoitetut 
päätökset voidaan kunnanvaltuustossa tehdä 
normaaliin tapaan yksinkertaisella enemmistöl
lä. Kunnanvaltuuston ja kunnan muiden toi
mielinten välistä toimivallan jakoa säännöksen 
kumoamisella ei ole tarkoitus muuttaa. Viran 
perustamisesta päättää kunnanvaltuusto kun
nallislain 74 §:n mukaan. Määrärahasta val
tuusto päättää 80 §:n mukaisesti osana talous
arviota. Kunnanvaltuuston päätösvaltaa ei 
kunnallislain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan 
mukaan saa siirtää sellaisissa asioissa, joista 
valtuuston on laissa olevan nimenomaisen 
säännöksen mukaan päätettävä. Momenttia 
ehdotetaan täydennettäväksi siten, että takaus
sitoumuksen tai muun vakuuden antaminen 
toisen velasta olisi aina kunnanvaltuuston pää
tettävä asia. Delegointirajoitus ei siis koskisi 
esimerkiksi niitä tilanteita, kun kunta luovuttaa 
omaan omaisuuteensa kiinnitettyjä haltijavel
kakirjoja lainojensa vakuudeksi. 

Kunnallislakiin jää edelleen säännöksiä, 
joissa edellytetään joko yksimielisyyttä tai 
määräenemmistöä. Kunnallislain 47 §:ssä edel
lytetään yksimielisyyttä päätettäessä ottaa rat
kaistavaksi kiireellinen asia, jota kunnanhalli
tuksella ei ole ollut tilaisuutta valmistella. 
Luottamustoimesta erottamisesta on lain 22 §:n 
3 momentin mukaan päätettävä määräenem
mistöllä. Lisäksi ehdotetaan, että myös kunnan
johtajan irtisanomisesta päätettäisiin määrä
enemmistöllä. 

Ehdotuksen mukaan myös kuntien yhteistoi
mintaa koskevassa kunnallislain luvussa olevat 
erityiset säännökset määräenemmistöstä poiste
taan. 

Kuntayhtymän perussopimukseen voitaisiin 
kuitenkin sisällyttää määräyksiä määräenem
mistöllä tehtävistä päätöksistä. 

1.4. Kunnanhallituksen jäsenten toimikausi 

Kunnanhallitus on kunnan keskeinen kun
nanvaltuuston alainen toimielin. Kunnallislain 
mukaan kunnanhallitus koostuu kokonaan 
luottamushenkilöistä. Kunnanhallituksen jä
senten toimikausi on pituudeltaan vaihdellut 
eri aikoina annetuissa kunnallislaeissa, mutta 
se on yleensä ollut lyhyempi kuin kunnallinen 
vaalikausi. Kunnanhallituksen jäsenten toimi
kautta määriteltäessä ei näin ollen ole paino
tettu toiminnan jatkuvuutta. 

Vuoden 1948 kunnallislain (642/48) mukaan 
kaupungin- ja kauppalanhallituksen jäsenet va
littiin vuoden ja maalaiskunnan kunnanhalli
tuksen jäsenet kahden vuoden toimikaudeksi. 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja valittiin kui
tenkin neljäksi vuodeksi, jollei kunnassa ollut 
puheenjohtajana toimivaa kunnanjohtajaa. 
Kun eri kuntamuotoja koskevat säännökset 
yhtenäistettiin nykyisessä kunnallislaissa, kun
nanhallituksen toimikaudeksi säädettiin kaikis
sa kunnissa kaksi vuotta. Säännös koskee myös 
kunnanhallituksen puheenjohtajaa. 

Kunnanhallituksen toimikauden sopivasta 
pituudesta on eri suuntiin meneviä käsityksiä. 
Toisaalta painotetaan jatkuvuutta ja edellyte
tään, että hallituksen jäsenillä on riittävä aika 
perehtyä tehtäviin. Toisaalta korostetaan luot
tamustehtävien kiertoa myös kunnanvaltuuston 
toimikauden aikana ja lyhyen toimikauden 
kunnanvaltuustolle antamaa mahdollisuutta ar
vioida kunnanhallituksen ja sen yksittäisten 
jäsenten toimintaa kesken valtuustokauden. 

Kunnanhallituksen toimikauden pituuden 
määrittelyssä erilaiset käsitykset ovat perustel
tavissa. Tämän vuoksi ei ole erityistä tarvetta 
ohjata kuntia lainsäädännöllä yhtenäiseen käy
täntöön. Esityksessä ehdotetaan, että kunnat 
voisivat itse määrätä kunnanhallituksen toimi
kauden pituuden. Lähtökohtana olisi, että kun
nanhallituksen toimikausi olisi sama kuin kun
nanvaltuuston. Valtuusto voisi kuitenkin päät
tää lyhyemmästäkin toimikaudesta. Toimikau
den pituus voitaisiin määritellä valtuuston hy
väksymässä johtosäännössä tai erillisellä pää
töksellä. 

Kunnanhallituksen jäsenten oikeutta pysyä 
luottamustehtävässään ei ehdoteta muutetta
vaksi, joten jäsen pysyy tehtävässään sen mää
räajan, joksi hänet on tehtävään valittu. Yksit
täisen jäsenen toimikautta ei luonnollisesti voi
taisi määrätä eri pituiseksi kuin muiden. 
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1.5. Kunnanjohtajan irtisanominen 

Vuoden 1948 kunnallislaissa oli nimenomai
nen säännös kunnanjohtajan virasta erottami
sesta. Erottaminen saattoi säännöksen mukaan 
perustua sairaudesta tai ruumiinviasta aiheutu
vaan työkyvyttömyyteen, jonka voitiin arvioida 
jatkuvan tulevaisuudessakin. Jos valtuusto tah
toi muulla perusteella erottaa kunnanjohtajan, 
päätös oli tehtävä kolmen neljäsosan äänten 
enemmistöllä ja alistettava lääninhallituksen 
vahvistetta vaksi. 

Voimassaolevan kunnallislain mukaan kun
nanjohtajaan sovelletaan viranhaltijoita yleises
ti koskevia virkasäännön irtisanomisperusteita. 
Irtisanomiseen vaaditaan asiallinen peruste, jo
ka virkasäännön mallin mukaan on viran 
lakkauttaminen, viranhaltijan kykenemättö
myys asianmukaisesti suorittaa virkatehtäviä, 
jatkuva ja olennainen virkavelvollisuuksien 
vastainen toiminta tai niiden laiminlyönti huo
mautuksesta huolimatta tai muu viranhoidolli
siin näkökohtiin perustuva erittäin painava 
syy. 

Virkasäännön määräyksiä on ollut vaikea 
soveltaa kunnanjohtajaan. Virkavelvollisuuksi
en vastaiset toimenpiteet tai velvollisuuksien 
laiminlyönti eivät ole yleensä tarkasti yksilöi
tävissä silloinkaan, kun jatkuva luottamuspula 
kunnanjohtajan ja muun organisaation välillä 
vaikeuttaa kunnan toimintaa. Luottamuspulan 
yksilöitävien syiden selvittäminen ei myöskään 
ole kunnan eikä kunnanjohtajan etujen mu
kaista. 

Kunnanjohtajan tehtävänä on kunnanhalli
tuksen alaisena johtaa kunnan hallintoa. Hä
nen tulee pystyä yhdessä luottamushenkilöiden 
ja viranhaltijoiden kanssa kehittämään kuntaa. 
Kunnan ohjausjärjestelmän uudistaminen tu
losvastuulliseksi edellyttää mahdollisuutta ny
kyistä joustavammin harkita myös kunnanjoh
tajan virkasuhteen jatkuvuutta. Ehdotuksen 
tarkoituksena on tämän varmistamiseksi tehdä 
mahdolliseksi kunnanjohtajan irtisanominen 
kunnanvaltuuston kahden kolmasosan määrä
enemmistöllä. Päätöksen perusteeksi ei edelly
tetä erityisiä syitä, vaan määräenemmistön 
katsotaan sellaisenaan riittävästi ilmaisevan 
vallitsevan luottamuspulan. Tällainen päätös 
on kunnan toiminnan kannalta niin keskeinen, 
että sellaista tuskin tehdään ilman tosiasiallisia 
perusteita. Asian käsittelyssä sovellettaisiin 
luonnollisesti hallinto-oikeudellisia periaatteita 
ja hallintomenettelyä koskevia säännöksiä 

muun muassa asianosaisen kuulemisesta. Eh
dotuksella ei myöskään poistettaisi nykyistä 
virkasäännön mukaista menettelyä, joten se 
olisi edelleen käytettävissä. 

Kunnallislain 57 §:n 1 momentin mukaan 
apulaiskunnanjohtajasta on vastaavasti voi
massa, mitä kunnanjohtajasta on säädetty. 

1.6. Kunnan liikelaitos ja nettoperiaate ta
lousarviossa 

Pääosa kuntien toiminnasta on hallinto- ja 
viranomaistehtäviä tai kunnallisten palvelujen 
tuottamista. Kunnat ovat kuitenkin kunnallis
lain mukaan voineet suhteellisen vapaasti laa
jentaa toimialaansa näiden tehtävien ulkopuo
lelle. Näin tehdessään kunnat toimivat yksityis
ten yritysten kanssa samoilla toimialoilla. Täl
löin kunnan on järjestettävä toimintansa liike
taloudellisista lähtökohdista. 

Kunta voi hoitaa liiketoiminnan luonteiset 
tehtävänsä osana omaa hallintoaan tai se voi 
perustaa tehtävien hoitamista varten yksityisoi
keudellisen oikeushenkilön. Kunnat ovat viime 
vuosina yhä lisääntyvässä määrin perustaneet 
osakeyhtiöitä. Syynä on lähinnä ollut se, että 
osana kunnan hallintoa liiketoimintaa ei ole 
voitu järjestää riittävän itsenäiseksi. 

Kunnallislain asettamista rajoituksista huoli
matta kunnat harjoittavat liiketoimintaa laajas
ti myös omana toimintanaan. Koska tällä on 
muun muassa kunnan toiminnan hallittavuu
den, kunnallisen demokratian ja kansalaisten 
oikeusturvan kannalta monia etuja, kunnallis
lain säännöksiä on syytä tarkistaa siten, että 
tällainen toimintatapa soveltuisi käytettäväksi 
nykyistä useammin. 

Nykyinen kunnallislaki sinänsä antaa mah
dollisuudet monien sellaisten ohjaus- ja orga
nisoimisperiaatteiden käyttöön, joita liiketoi
minnan harjoittamisessa pidetään tärkeinä. 
Kuntasuunnitelmassa ja talousarviossa voidaan 
asettaa liikelaitokselle sekä palvelu- että muita 
toimintatavoitteita. Toimivallan siirtämistä 
koskevia säännöksiä on väljennetty viimeksi 
kunnallislain vuoden 1991 alusta voimaan tul
leella osittaisuudistuksella (1122/90). Tähän esi
tykseen sisältyvillä ehdotuksilla toimivallan 
siirtämistä väljennettäisiin edelleen. Kun talous
arvio tällaisen toiminnan osalta voidaan hyväk
syä väljänä, esimerkiksi siten, että laitoksen 
käyttötaloudelle on vain yksi määräraha, kunta 
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voisi järjestää laitoksen toiminnan varsin itse
näiseksi. 

Ehdotettavien muutosten tarkoituksena on 
väljentää kunnallisen liiketoiminnan sääntelyä 
siten, että kunnat voivat omilla päätöksillään 
järjestää tällaisen toiminnan. Liikelaitos ei kui
tenkaan olisi erillinen oikeushenkilö, vaan osa 
kunnan organisaatiota. On luonnollista, että 
kunnan harjoittaman liiketoiminnan tulee 
myös kuulua kunnallislain 5 §:n mukaiseen 
kunnan toimialaan. 

Liikelaitosta koskevat säännökset sisällytet
täisiin kunnallislakiin. Tällä korostetaan liike
laitosta osana kunnan organisaatiota ja liike
laitostoiminnan kehittämistä osana kunnan 
hallinnon yleistä kehittämistä. Liikelaitoksen 
taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet voidaan 
asettaa kuntasuunnitelmassa ja talousarviossa. 
Liikelaitoksen hallinto voitaisiin järjestää joh
tosäännössä kuten kunnan muukin hallinto. 

Liikelaitoksen on tärkeää voida päättää 
omasta hinnoittelustaan. Kunnallislaki ei aseta 
esteitä maksuja koskevan päätösvallan siirtämi
selle esimerkiksi liikelaitoksen toimielimelle. 
Erityislainsäädännössä saattaa kuitenkin olla 
säännöksiä, jotka edellyttävät kunnanvaltuus
ton päättävän maksuista. Esimerkiksi jätehuol
tolain 28 §:n mukaan jätehuoltomaksun yksi
tyiskohtaisista perusteista päättää kunnanval
tuusto. Liikelaitokselle voidaan siirtää myös 
henkilöstöä koskevat asiat virkojen perustamis
ta lukuunottamatta. Kun liikelaitoksen henki
löstö voidaan yleensä ottaa työsuhteeseen, lii
kelaitos voi päättää myös henkilöstön määräs
tä. 

Jos toiminnan katsotaan vaativan suurem
paa itsenäisyyttä kuin mihin kunnallislain lii
kelaitosta koskevat säännökset antaisivat mah
dollisuuden, kunta voi toimialansa rajoissa 
perustaa osakeyhtiön tai muun yksityisoikeu
dellisen oikeushenkilön. 

Tärkein ehdotetuista muutoksista koskee 
niin sanottua nettobudjetointia. 

Nykyinen kunnallislaki ei salli nettobudje
tointia liikelaitoksenkaan osalta, vaan talous
arvioon on otettava varainhoitovuoden menot 
ja tulot. Lainanotosta ja lainojen lyhennyksistä 
voidaan ottaa talousarvioon vain tulojen ja 
menojen erotus. Sen sijaan vuoden 1948 kun
nallislain 111 § antoi mahdollisuuden ottaa 
kunnan tai kuntainliiton talousarvioon liikelai
toksen käyttötalouden voiton tai tappion. Lii
kelaitokselle saatettiin vahvistaa päätalousarvi
on liitteeksi erillisarvio. Säännöstä tulkittiin 

niin, että kunnallinen liikelaitos saattoi raken
taa laskentatoimensa liikekirjanpidon periaat
teiden mukaiseksi. Menettely oli vapaaehtoista, 
mutta sitä käytettiin laajasti. 

Ehdotuksen mukaan talousarviossa voitaisiin 
liikelaitoksen osalta soveltaa nettoperiaatetta ja 
liikelaitoksen tulos voitaisiin määritellä samaan 
tapaan kuin kirjanpitolaissa. Nettobudjetoin
nin käyttöönotolla korostetaan valtuuston teh
tävää palvelu-, toiminta- ja tulostavoitteiden 
asettajana. Sen sijaan liikelaitoksen on itse 
voitava päättää niistä keinoista, joilla se pyrkii 
asetettuihin tavoitteisiin. Myös monissa muissa 
kuin liiketoiminnan luonteisissa tehtävissä voi 
olla tarpeen antaa laajempi taloudellinen liik
kumavapaus kuin mihin bruttoperiaate antaa 
mahdollisuuden. Tarpeita voi olla esimerkiksi 
kiinteistönhoidossa, päivähoidossa, kotipalve
lussa tai muissa sellaisissa tehtävissä, joissa 
palvelujen tuottajien välisellä kilpailulla tai 
tuottajien ja käyttäjien välisellä yhteistyöllä 
voidaan lisätä tehokkuutta. Perusedellytyksenä 
nettobudjetoinnin käyttöönotolle voidaan 
myös pitää toiminnan huomattavaa rahoitta
mista käyttäjiltä saatavilla maksuilla. Tarve 
nettobudjetointiin on kylläkin vähentynyt sen 
johdosta, että määrärahat voidaan kunnallis
lain vuoden 1991 alusta voimaan tulleen 80 §:n 
2 momentin mukaan hyväksyä laajoina koko
naisuuksina. Ei ole kuitenkaan perusteita ra
joittaa kunnanvaltuuston mahdollisuutta omal
la päätöksellään tietyissä tapauksissa sallia 
nettobudjetointi myös muussa kuin varsinaises
sa kunnallisessa liiketoiminnassa. 

Nettobudjetoinnilla ei ole tarkoitus rajoittaa 
kunnanvaltuuston päätösvaltaa enempää kuin 
nettobudjetoinnin tarkoitus välttämättä edellyt
tää. Valtuusto päättäisi itse, mihin tehtäväko
konaisuuksiin nettobudjetointia sovelletaan. 
Tavoitteita asettaessaan valtuusto voisi myös 
edellyttää, että tietty määrä menoja käytetään 
tiettyyn kohteeseen, tai asettaa rajoituksia ja 
ehtoja tulorahoitukselle. Kunnanvaltuusto voi
si esimerkiksi pitää itsellään maksujen taksoista 
päättämisen. Samoin valtuusto voi edellyttää 
sellaista tiedotusvelvollisuutta, jossa tarkemmin 
selvitetään erillistalousarvion sisältö. Jonkin 
rajatun palvelutehtävän osalta nettobudjetoin
tiin siirryttäessä on tärkeää järjestää seuranta, 
jolla varmistetaan, että kunnanvaltuuston aset
tamat tavoitteet toteutuvat ja muita asetettuja 
ehtoja noudatetaan. Muutoinkin nettobudje
toinnin käyttöönotto voi edellyttää hallinnon 
tarkastuksen ja tilintarkastuksen kehittämistä. 
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1. 7. Kuntien yhteistyötä koskevat säännök
set 

Yleistä 

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskir
jassa (SopS 66/91) korostetaan kuntien oikeut
ta yhteistyöhön ja vapaaseen organisoitumi
seen. Peruskirja on tullut Suomea sitovaksi 1 
päivästä lokakuuta 1991. Peruskirjan 10 artik
lassa määrätään paikallisviranomaisten eli kun
tien yhdistymisvapaudesta. Sen mukaan paikal
lisviranomaisilla on tehtäviä hoitaessaan oikeus 
harjoittaa yhteistyötä ja lain asettamissa rajois
sa muodostaa yhteenliittymiä muiden paikallis
viranomaisten kanssa yhteisiä etuja koskevien 
asioiden hoitamiseksi. Kuntien yhteistyötä kos
kevat perussäännökset ovat kunnallislain 11 
luvussa "Kuntien yhteistoiminta". Sen lisäksi 
yhteistoimintaa ja sen järjestämistä koskevia 
säännöksiä on eri aloja koskevassa lainsäädän
nössä. Erityissäännökset täydentävät kunnallis
laissa olevia säännöksiä tai edellyttävät niistä 
poikkeavia yhteistoimintajärjestelyjä. 

Yhteistyötä harjoitetaan valtakunnallisena, 
alueellisena ja paikallisena. Yhteistyöorganisaa
tiona voi olla kuntainliitto tai yksityisoikeudel
linen yhteisö. Yhteistyö voi perustua myös 
julkisoikeudelliseen tai yksityisoikeudelliseen 
sopimukseen, jolloin yhteistyötä hoitavana toi
mielimenä on yhden kunnan organisaatioon 
kuuluva yhteislautakunta tai yhteisiä toimieli
miä ei ole lainkaan. 

Valtakunnallinen yhteistyö tapahtuu kuntien 
keskusjärjestöissä ja muissa kunnallisissa kes
kusjärjestöissä. Yhteistyö on kunnallista työ
markkinalaitosta ja kuntien eläkevakuutusta 
lukuunottamatta vapaaehtoista. Alueellinen 
yhteistyö käsittää muun muassa laaja-alueiset 
kuntainliitot esimerkiksi erikoissairaanhoidos
sa, kehitysvammaisten erityishuollossa, seutu
kaavoituksessa ja ammattikoulutuksessa. Alu
eellista yhteistyötä hoidetaan myös yksityisoi
keudellisella pohjalla maakuntaliitoissa ja eräis
sä kehitysyhtiöissä. Paikallisessa yhteistyössä 
keskeisiä ovat kuntainliitot, tärkeimpinä kan
santerveystyön kuntainliitot, sekä sopimuksen
varainen yhteistyö. 

Yhteistyön tarkoituksena voi olla esimerkiksi 
tiettyjen palvelu- ja hallintotehtävien hoitami
nen kuntaa laajemmalla alueella. Tällöin pyri
tään vähentämään kustannuksia käyttämällä 
hyväksi suurtuotannon ja erikoistumisen etuja. 
Myös kuntien yhteisten seudullisten etujen vai-

vominen esimerkiksi matkailussa tai elinkeino
jen markkinoinnissa voi olla yhteistyön tarkoi
tuksena. Tehtäväalueita, joissa yhteistyöllä on 
suuri merkitys, ovat muun muassa palo- ja 
pelastustoimi, ympäristönsuojelu, kansanter
veystyö, eräät sosiaalipalvelut, oikeusapu, ku
luttajaneuvonta, peruskoulun yläasteet, lukiot, 
ammattiopetus, kansalais- ja työväenopistot. 

Kuntien yhteistyöllä on merkitystä myös 
taajaan asuttujen keskuskuntien ja niitä ympä
röivien kehyskuntien kannalta. Niiden yhteis
työ painottuu usein asumisen ja elinkeinotoi
minnan perusedellytysten järjestämiseen: kaa
voitukseen, joukkoliikenteen suunnitteluun ja 
järjestämiseen sekä vesi- ja jätevesihuoltoon, 
jätteiden käsittelyyn ja ympäristönsuojeluun. 
Yhteistyön tavoitteena on näissä tapauksissa 
toimintojen yhteensovittaminen: päätökset teh
dään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa mah
dollisesti saavutetun neuvottelutuloksen mukai
sesti. 

Eräiden tehtävien osalta lainsäädäntö vel
voittaa kunnat keskinäiseen yhteistyöhön ja 
määrittelee myös yhteistyöalueen ja organisaa
tiomuodon kuten erikoissairaanhoidossa, kehi
tysvammaisten erityishuollossa ja seutukaavoi
tuksessa. Yleensä kunnat voivat kuitenkin itse 
harkita, ryhtyvätkö ne yhteistyöhön muiden 
kuntien kanssa .ja missä muodossa yhteistyötä 
harjoitetaan. Tällöin sekä yhteistyöalue että 
organisaatiomuoto ovat kuntien omassa har
kinnassa. 

Nykyisen yhteistyön sääntelyn ongelmia 

Kuntien väliseen yhteistyöhön liittyy nykyi
sin eräitä ongelmia. Erityisesti kuntainliitto
muotoisen yhteistoiminnan jäykkyys, byro
kraattisuus ja eriytyneisyys sekä vallan ja vas
tuun epätasapainoinen jakautuminen kuntain
liiton ja sen jäsenkuntien kesken on ongelma. 
Kuntien rakenteellinen erilaisuus ja kuntien 
keskinäinen kilpailu voivat myös vaikeuttaa 
yhteistyötä. Yhteistyön ongelmat eivät niin
kään johdu yhteistyön järjestämisvaihtoehtojen 
vähäisyydestä. 

Kuntainliittohallinto on etäällä jäsenkunnis
ta ja kuntalaisista. Jotta kuntainliitto olisi 
kansanvallan kannalta perusteltu hallinnon jär
jestämistapa, olisi edellytettävä, että se olisi 
selkeästi peruskuntien ohjattavissa. Liittoval
tuuston asema kuntainliiton ylimpänä päätök
sentekoelimenä ei ole myöskään vastannut sille 
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asetettuja odotuksia. Todellinen valta on kun
tainliitoissa liittohallituksella, jonka kokoonpa
non tulee matemaattisen tarkasti vastata poliit
tisia voimasuhteita kuntainliiton toiminta-alu
eella. Liittohallitukseen ja sen alaisiin toimieli
miin on oikeuskäytännön mukaan voitu valita 
vain puolueisiin kuuluvia henkilöitä. Liittohal
lituksen ja sen alaisten toimielinten valintaan 
jäsenkunnat voivat vaikuttaa vain välillisesti. 

Pienimuotoiseen paikallisen tason yhteistyö
hön kuntainliiton lakisääteinen organisaatio on 
usein liian raskas ja moniportainen. Pienessä
kin kuntainliitossa on oltava vähintään kaksi 
luottamustoimielintä. 

Eräillä hallinnonaloilla kuntia ohjataan tar
peettomasti käyttämään tiettyjä yhteistyömuo
toja. Silloinkin kun kunnalle säädetään laissa 
velvollisuus järjestää palveluja, kunnalle tulisi 
jättää mahdollisuus harkita, järjestääkö se pal
velun itse vai käyttääkö hyväkseen olemassa 
olevia yhteistyömuotoja. 

Laaja-alueiset kuntainliitot ovat irtautuneet 
jäsenkunnistaan. Lisäksi järjestelmä on haja
nainen: lakisääteinen aluejako on epäyhtenäi
nen ja kutakin toimintaa varten on oma kun
tainliittonsa. Hajanaisuutta on pyritty ratkaise
maan organisaatioita yhteenkokoamalla. Esi
merkiksi erikoissairaanhoidossa yhteenkokoa
minen ja palvelujen järjestäminen on tapahtu
nut lainsäädännöllä, joka velvoittaa kunnat 
olemaan jäseninä sairaanhoitopiirin kuntainlii
tossa. 

Ehdotetut muutokset 

Kuntien yhteistyöllä on tulevaisuudessa ny
kyistäkin suurempi merkitys. Ennen kaikkea 
kunnallistalouden kiristyminen lisää kuntien 
tarvetta etsiä yhteistyöstä kustannussäästöjä ja 
keinoja, joilla jo olemassa olevat palvelut voi
taisiin säilyttää. 

Kuntien yhteistyötä kehitettäessä ei nykyti
lanteessa voida pitää lähtökohtana, että kun
nille pyrittäisiin lainsäädännöllä luomaan uusi 
pakollinen yhteistoiminnan malli. Kysymys on 
kuntien omien toimenpiteiden tukemisesta si
ten, että avataan mahdollisuuksia uusille rat
kaisuille. Uuden yhteistoimintalainsäädännön 
tulisi tarjota joustavat mahdollisuudet palvelu
jen järjestämiseen. Yhteistyön olisi tarvittaessa 
voitava suuntautua monille toimialoille. Samal
la on voitava jättää yhteistyöhön osallistuville 
kunnille riittävästi päätösvaltaa. 

Kuntien yhteistyön keskeisenä tavoitteena on 
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parantaa palveluiden laatua ja tuottaa ne ny
kyistä tehokkaammin ja taloudellisemmin. Täl
löin on syytä luoda lainsäädännölliset valmiu
det nykyistä pitemmälle menevälle ja jousta
vammalle yhteistyölle. Kuntien välinen yhteis
työ olisi ehdotuksen mukaan edelleen mahdol
lista kuntien välisen sopimuksen nojalla. Kun
nat voivat tällöin sopia nykyiseen tapaan myös 
yhteisen toimielimen perustamisesta tai antaa 
tehtävien hoidon erillisen oikeushenkilön hoi
dettavaksi. Ehdotetut muutokset koskevat pää
osin viimeksi mainittua yhteistyömuotoa. 

Esityksessä ehdotetaan kuntainliittohallin
non korvaamista kuntayhtymillä. Kuntainliitot 
muuttuisivat lain voimaantullessa kuntayhty
miksi. Kuntainliiton perussääntö olisi lain voi
maantulon jälkeen voimassa kuntayhtymän pe
russopimuksena. Muutos avaisi mahdollisuu
den hallinnon uudelleenorganisointiin sillä ta
voin kuin lakiehdotuksessa ehdotetaan kunnal
lislain 11 luvussa säädettäväksi. Jokaisen kun
tayhtymän osalta harkittaisiin ja päätettäisiin 
erikseen, käytetäänkö uuden lainsäädännön 
avaamia mahdollisuuksia. 

Ehdotetuilla säännöksillä korvattaisiin eri
tyislainsäädännössä oleva yhteistoiminnan 
muotoa koskeva sääntely. Kunnan lakisäätei
sesti hoidettavia ja lain nojalla kuntien yhtei
sesti hoidettavia tehtäviä voisi muun lainsää
dännön estämättä hoitaa asianomaisten kunti
en perustama kuntayhtymä. Samoin voitaisiin 
sopia, että näistä tehtävistä huolehtii toinen 
kunta tai toisten kuntien perustama kuntayh
tymä. 

Kunnallislain yhteistyösäännöksillä ei puu
tuttaisi niin sanottujen laaja-alueisten pakko
kuntainliittojen aluejakoon tai muihin sään
nöksiin, joiden tarkoituksena on turvata palve
luverkoston kattavuus. Tällaiset kuntainliitot 
huolehtivat erikoissairaanhoidosta, kehitys
vammaisten erityishuollosta ja seutukaavoituk
sesta. Näissä kuntainliitoissa jäseninä olevien 
kuntien olisi edelleen oltava asianomaisten uu
sien kuntayhtymien jäseniä. 

Perusvastuu palvelujen järjestämisestä kunta
laisille on aina kunnalla itsellään, vaikka teh
tävä olisi sopimuksella annettu toisen hoidet
tavaksi. Kuntayhtymäsäännöksilläkään ei puu
tuttaisi palveluiden tuottamis- ja järjestämis
vastuuseen suhteessa kunnan asukkaisiin. 

Kuntien valintamahdollisuudet muita kuin 
edellä mainittuja laaja-alueisia lakisääteisiä teh
täviä koskevassa yhteistoiminnassa lisääntyisi
vät. Tämä koskisi esimerkiksi kansanterveys-
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työn järjestämistä. Lainsäädäntö ei asettaisi 
esteitä erota syntyneestä kuntayhtymästä. Kun
nat voisivat hoitaa lakisääteiset yhteistehtävät 
- silloin kun eivät voi hoitaa niitä itse -
perustamalla kuntayhtymän tai sopimaila 
muusta yhteistyöjärjestelystä. 

Kuntayhtymä olisi kuntainliiton tapaan eril
linen oikeushenkilö, mutta se olisi kuntainliit
toa väljemmin säännelty. Useat kuntainliitossa 
lakiin perustuvat järjestelyt jäisivät kuntayhty
mässä kuntien välisen sopimuksen varaan. 
Kuntayhtymän hallinto voitaisiin järjestää yh
teistyössä hoidettavien tehtävien kulloinkin 
edellyttämällä tavalla. Kuntayhtymä voisi pal
vella kuntien yhteistyötarpeita hyvin erilaisissa 
tehtävissä. Siksi ei ole syytä säätää laissa 
tarkemmin yhtymän luottamushenkilöelinten 
valintaperusteista. Esimerkiksi yhtymän ylim
män päättävän toimielimen kokoonpanossa ja 
valintatavassa voitaisiin tarpeen mukaan ottaa 
huomioon poliittinen edustavuus erityisesti sil
loin, kun sen päätösvaltaan kuuluu laaja-alaisia 
yhteiskunnallisia asioita. Vastaavasti puhtaasti 
täytäntöönpanoluonteisia tehtäviä hoitavan 
kuntayhtymän ylin päättävä toimielin voisi olla 
kooltaan hyvinkin suppea. Perussopimuksessa 
voitaisiin myös sopia, että jäsenkuntien päätös
valtaa kuntayhtymässä käyttää yhtiökokouk
sen tapaan järjestetty yhtymäkokous. 

Kuntainliiton muutos kuntayhtymäksi voisi 
käytännössä tapahtua vähäisin muutoksin, 
koska nykyisten kuntainliittojen organisaatio ei 
olisi kuntayhtymäsäännösten kanssa ristiriidas
sa. Säännökset antaisivat kuitenkin mahdolli
suuden kuntainliiton hallinnon huomattavaan 
keventämiseen. Vähimmillään ehdotettu lain
säädäntö merkitsisi kuntainliitto-nimen kor
vautumista kuntayhtymällä. 

Koska kuntayhtymä on huomattavasti sup
peammin säännelty kuin kuntainliitto, perusso
pimuksessa olisi sovittava myös eräistä sellai
sista peruskunnan ja kuntayhtymän välisistä 
asioista, jotka kuntainliitossa perustuvat lakiin. 
Esimerkiksi ehdotuksessa ei ole nykyisen 
132 §:n mukaista säännöstä kunnan oikeudesta 
saada erotessaan osuuttaan vastaava korvaus 
kuntayhtymältä, joten siitä olisi sovittava pe
russopimuksessa. Koska perussopimusta ei voi
da kuntainliiton perussäännön tapaan muuttaa 
kuntayhtymän omilla päätöksillä, ei ole ollut 
tarvetta myöskään säätää erityisistä määrä
enemmistövaatimuksista silloin, kun tehdään 
olennaisia muutoksia kuntayhtymän hallintoon 
tai talouteen. Laissa ei myöskään enää säädet-

täisi, että äänivallan ja kuntien maksuosuuksi
en perusteet eivät saa olla kohtuuttamassa 
epäsuhteessa toisiinsa. Asia on jätetty perusso
pimuksen varaan. Kuntien välisissä suhteissa 
lähtökohtana olisikin sopimusvapaus. 

Erillistä edustajainkokousta koskevat sään
nökset ehdotetaan myös kumottaviksi. Edusta
jainkokousta koskevat säännökset ovat lähinnä 
liittyneet kuntainliittojen perustamista koske
vaan menettelyyn. Tarvetta tällaisen yhteistyö
muodon erilliseen ja yksityiskohtaiseen säänte
lyyn ei enää katsota olevan. Kunnilla on 
mahdollisuus epävirallisemmin perustaa yhtei
siä neuvotteluelimiä tai vastaavia yhteistyö
muotoja. Kunnallislain säännökset vaikuttaisi
vat vasta käsiteltäessä neuvotteluehdotuksia 
kunnan päätöksentekoelimissä. 

Kuntayhtymä yhteistyömuotona 

Kuntayhtymä olisi lakiin perustuva, mutta 
vapaaehtoinen yhteistyömuoto, jonka avulla 
kunnat voisivat hoitaa sekä yleiseen toimialaan 
kuuluvia vapaaehtoisia että lakisääteisiä erityis
tehtäviä niin laaja-alaisesti kuin itse haluavat. 
Säännökset antaisivat mahdollisuuden kansan
valtaisuuden nykyistä välittömämpään toteutu
miseen ja korostaisivat jäsenkuntien yhteiskun
nallista vastuuta kunnan harjoittamasta yhteis
toiminnasta. 

Kuntayhtymän perustaminen tapahtuisi kun
tien keskinäisellä perussopimuksella. Sopimus 
vastaisi kuntainliiton perussääntöä, mutta olisi 
sisällöltään selvästi nykyisiä perussäännön lain
säädäntöön perustuvia määräyksiä kevyempi. 
Sopimusta ei alistettaisi valtion viranomaisen 
vahvistettavaksi. 

Yhtymän päätöksenteon järjestämisestä pe
russopimuksessa voitaisiin ensinnäkin sopia, 
että tietyissä sopimuksessa mainituissa asioissa 
edellytetään jäsenkuntien valtuustojen yhtäpi
täviä päätöksiä. 

Jäsenkuntien päätösvaltaa eli ylintä päätös
valtaa kuntayhtymässä voisi käyttää myös, jos 
niin sovitaan, osakeyhtiön yhtiökokouksen tai 
eräiltä osin nykyisen kunnallislain edustajain
kokouksen tapaan järjestetty yhtymäkokous, 
johon jäsenkunnat valitsisivat edustajansa ja 
antaisivat edustajilleen toimiohjeet. Menettely
tavoista ja esimerkiksi äänivallan perusteista 
olisi otettava tarkemmat määräykset perusso
pimukseen. Yhtymäkokouksen lisäksi kuntayh
tymällä tulisi olla 106 §:n 2 momentin 5 koh-
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dassa tarkoitettu toimielin, joka muun muassa 
edustaisi kuntayhtymää. Yhtymäkokouksen 
tehtävistä ja toimivallasta olisi otettava määrä
ykset perussopimukseen. 

Toinen vaihtoehto on ylimpänä päätöksen
tekoelimenä perussopimuksessa sovittu toimie
lin. Toimielimen yksityiskohtaisemmasta valin
tatavasta ja muusta kuntayhtymän organisaa
tiosta kunnat sopisivat perussopimuksessa. 

Erityisesti laaja-alaisia ja yhteiskunnallisesti 
merkittäviä tehtäviä hoitavan kuntayhtymän 
luottamustehtäviin olisi tärkeää pyrkiä valitse
maan sellaisia henkilöitä, jotka ovat vaaleissa 
saaneet kuntalaisten luottamuksen. Tällä taval
la toteutuisi nykyistä paremmin vaatimus yh
teistyöorganisaation päätöksenteon perustumi
sesta kansanvaltaan. Tämä voitaisiin varmistaa 
ottamalla perussopimukseen määräys, jonka 
mukaan kuntayhtymän ylimpään toimielimeen 
tulee valita jäsenkuntien valtuutettu ja. Määräys 
ei kuitenkaan olisi pakollinen, koska tarpeet 
kuntayhtymän organisoinoissa vaihtelevat teh
tävistä riippuen. Kuntayhtymän tehtäväpiiri 
voi olla varsin kirjava. 

Kuntayhtymän toimielinten poliittisesta, kie
lellisestä ja alueellisesta edustavuudesta mää
rättäisiin myös perussopimuksessa. Nykyisen 
lain 122 §:n 4 momentin mukaisesta, vaikeasti 
sovellettavasta järjestelmästä luovuttaisiin ja 
kunnat sopisivat asiasta parhaaksi katsomal
Iaan tavalla. Tarve poliittisen edustavuuden ja 
kaksikielisillä alueilla väestön kielisuhteisiin pe
rustuvan edustavuuden huomioon ottamiseen 
vaihtelee myös sen mukaan, minkälaisia tehtä
viä kuntayhtymä hoitaisi. Erityisen tärkeää se 
olisi laaja-alaisia ja yhteiskunnallisesti merkit
täviä tehtäviä hoitavan kuntayhtymän toimie
linten kokoonpanossa. Muutoin organisaatios
ta olisivat soveltuvin osin voimassa kunnallis
lain säännökset. 

Kuntayhtymän ja sen jäsenkuntien välillä 
sallittaisiin joustavat henkilöstöjärjestelyt, jotka 
toteutettaisiin sopimuksin. 

Kuntayhtymän ensisijaisena rahoituslähteenä 
olisivat jäsenkunnilta ja asiakkailta perittävät 
maksut. Tällöin on edellytetty, että valtion
osuuksien maksatus tapahtuu kuntien välityk
sellä. Kuntayhtymällä olisi samat oikeudet pe
riä maksuja kuin jäsenkunnilla vastaavien teh
tävien hoidossa. Niiden menojen kattamisesta, 
joita ei muutoin saada rahoitetuksi, sovittaisiin 
perussopimuksessa. 

Siirtymäsäännös 

Kuntayhtymä korvaisi yhteistyömuotona 
kuntainliitot siten, että lain tullessa voimaan 1 
päivänä tammikuuta 1993 kuntainliitot muut
tuisivat suoraan lain nojalla kuntayhtymiksi. 
Muutoksella ei olisi välitöntä vaikutusta kun
tainliiton oikeudelliseen asemaan, sen velvolli
suuksiin tai oikeuksiin. Myöskään kuntainlii
ton henkilöstön asemaan muutoksella ei olisi 
vaikutusta. Kuntainliittojen perussäännöistä 
tulisi kuntayhtymän perussopimuksia. Tämä 
sallisi kuntayhtymän jäsenkuntien päätöksillä 
tai perussopimuksen määräämässä järjestykses
sä merkittävienkin muutosten tekemisen yhty
män hallintoon. Lähtökohtana on, että kun
tayhtymän toiminta jatkuu perussäännön ja 
nykyisen lainsäädännön mukaisena siihen saak
ka, kunnes uuteen perussopimukseen on otettu 
määräykset sellaisista asioista, joista kuntayh
tymässä voidaan perussopimuksessa sopia. 

Muussa lainsäädännössä viitataan monissa 
kohdin kuntainliittoihin. Kuntayhtymään so
vellettaisiin vastaavasti, mitä muissa laeissa on 
säädetty kuntainliitosta. 

Kuntainliittojen kuntayhtymillä korvaamisen 
tavoitteena on ennen muuta väljentää yhteis
työn järjestämisen periaatteita. Kuntien on 
voitava nykyistä vapaammin sopia yhteistyös
tä. Tässä vaiheessa ei ehdoteta muutoksia 
laaja-alueisten lakisääteisten kuntainliittojen 
aluejakoon. Muun muassa erikoissairaanhoi
toa, kehitysvammaisten erityishuoltoa ja seutu
kaavoitusta koskevat säännökset olisi sopeutet
tava kuntayhtymäsäännöksiin ja tällöin olisi 
harkittava, onko tietyt kunnat edelleen velvoi
tettava yhteistyöhön. Samoin on harkittava, 
mitä muita edellytyksiä yhteistyön harjoittami
selle olisi asetettava. Kuntayhtymäsäännöksissä 
on kuitenkin pidetty lähtökohtana, että yhty
män hallinnon järjestäminen tapahtuisi kaikis
sa tapauksissa kunnallislain säännösten mu
kaan. 

1.8. Muut kunnallislain muutokset 

Lakiin ehdotetaan myös erään teknisen tar
kistuksen tekemistä. Se koskisi määräaikaa, 
jonka kuluessa tilintarkastajien tekemiä muis
tutuksia olisi käsiteltävä. 
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1.9. Kuntajaosta annetun lain muutos 

Kuntajaon muuttamisen edellytykset 

Kuntajaosta annetun lain (73/77) 2 ja 3 §:ssä 
mainittuja kuntajaon muuttamisen yleisiä ja 
erityisiä edellytyksiä on sovellettava sekä osit
tais- että kokonaisliitoksissa. Valtioneuvostolla 
on oikeus päättää niin sanotusta kokonaispak
koliitoksesta, jos tärkeän yleisen edun on kat
sottava sitä vaativan. Kokonaispakkoliitoksia 
ei ole tehty vuoden 197 5 jälkeen. 

Esityksessä ehdotetaan, että kokonaispakko
liitoksia ei voitaisi toteuttaa hallinnollisella 
päätöksellä, mikä lisäisi kuntien alueellisen 
koskemattomuuden turvaa. Myös Euroopan 
paikallisen itsehallinnon peruskirjassa koroste
taan paikallisviranomaisten aluerajojen suojaa. 
Valtioneuvosto voisi luonnollisesti harkita, ryh
dytäänkö toimiin pakkoliitoksen toteuttami
seksi lailla. Tarkoitus on, että kuntajakolain 
säännöksiä sovellettaisiin näihinkin kuntalii
toksiin siltä osin kuin liitoksesta annettavassa 
laissa ei toisin säädettäisi. Tämä koskisi esimer
kiksi lakkaavan kunnan viranhaltijoiden ase
maa, muutoksen voimaantuloaikaa, valtuutet
tujen korotettua lukumäärää, alueellista hallin
toa ja uusien kunnallisvaalien toimittamista. 

Osittaisliitos voitaisiin kunnanvaltuuston 
vastustaessa määrätä toimeenpantavaksi vain, 
jos tärkeän yleisen edun on katsottava sitä 
vaativan. Tärkeää yleistä etua arvioitaessa on 
myös otettava huomioon, että alueeltaan supis
tuva kunta säilyttää liitoksen jälkeenkin elin
kelpoisuutensa. 

Kuntien riippumattomuuden lisäämistä mer
kitsisi myös ehdotus siitä, että valtioneuvosto 
voisi hylätä kuntien yhteisen esityksen niiden 
yhdistämisestä vain, jos tärkeä yleinen etu sitä 
vaatisi. Tällaisissakin tapauksissa noudatettai
siin kuntajaosta annetun lain menettelysään
nöksiä, mutta 2 §:n säännöstä yleisistä edelly
tyksistä ei sovellettaisi. Koska valtiolla on 
kuitenkin oltava mahdollisuus estää täysin epä
tarkoituksenmukaiset kuntaliitokset, esimerkik
si sellaisten kuntien liitokset, joilla ei ole 
yhteistä rajaa, on valtioneuvostolle jätetty m
keus hylätä tällainen esitys. 

Kuntajaon muuttamisen vireillepano 

Kuntajaosta annetun lain 4 §:n mukaan esi
tysoikeus kuntajakoasioissa on kunnan jäsenel-

lä, kunnanvaltuustolla ja lääninhallituksella. 
Myös sisäasiainministeriöllä on itsenäinen aloi
teoikeus. 

Esityksessä ehdotetaan, että esitysoikeus ko
konaisliitosta tarkoittavissa kuntajaon muutok
sissa olisi vain asiaan osallisella kunnanvaltuus
tolla. Muodollisesti ehdotus tältä osin vähentää 
kansalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia. 
Kuntien alueellisen koskemattomuuden lisää
minen kuitenkin edellyttää, että kokonaisliitos
ta tarkoittava esitys pääsääntöisesti vaatii asi
aan osallisen kunnan myötävaikutusta. Kun
nan jäsenellä säilyisi mahdollisuus saattaa asia 
kunnallisten toimielinten käsiteltäväksi kunnal
lisaloitteen muodossa. Kunnanvaltuusto voisi 
myös järjestää kunnallislaissa säädetyn neuvoa
antavan kunnallisen kansanäänestyksen kun
nan tai sen osan asukkaiden mielipiteen selvit
tämiseksi. 

Lääninhallituksen itsenäinen esitysoikeus esi
tetään poistettavaksi. Sisäasiainministeriöllä 
olisi edelleen kuntajakoasioissa aloiteoikeus, 
koska kuntajaon toimivuus on vaitionkin kan
nalta tärkeä. Lääninhallitus voisi muodollisen 
vireillepane-oikeutensa menetettyäänkin esit
tää, että ministeriö käyttäisi asiassa aloiteoi
keuttaan. Koska kokonaispakkoliitos voitaisiin 
toteuttaa lailla, olisi kansanedustajalla mahdol
lisuus saada tällainen asia vireille valtiopäivä
järjestyksen 31 §:n 1 momentin 1 kohdan mu
kaisella lakialoitteella. 

Kuntajaon muuttamisen valmisteluun liittyvät 
suunnitelmat 

Kuntajaosta annettuun lakiin lisättiin vuon
na 1988 säännökset suunnitelmista paikallisten 
palvelujen järjestämisestä, suunnitelmien käsit
telystä ja sitovuudesta. Päätösvalta suunnitel
man vahvistamisesta siirrettiin 1 päivänä hei
näkuuta 1990 voimaantulleella lailla (556/90) 
valtioneuvostolta lääninhallitukselle. Kuntaja
on kehittämisen yleisenä tavoitteena on, että 
kaikki kunnat olisivat toimintakykyisiä ja pys
tyisivät huolehtimaan tehtävistään. Paikal
lishallinnon palvelujärjestelmien suunnittelua 
koskevien säännösten avulla toivottiin voitavan 
etukäteen arvioida, mitä etua julkisten palvelu
jen järjestämisessä kuntaliitoksella voitaisiin 
saavuttaa. 

Suunnitelmien laatimista koskevien säännös
ten soveltaminen on niiden lyhyenä voimassa
oloaikana osoittautunut ongelmalliseksi. Kun-
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nat, jotka ovat vastustaneet vireillä olevia 
liitosesityksiä, ovat kieltäytyneet osallistumasta 
suunnitelmien laadintaankin. Näin kuntien 
kielteinen kanta liitosesitykseen on estänyt 
myös palvelujärjestelmien vaikutusten selvittä
misen. 

Kuntien yhteisissä liitoshankkeissa kunnat 
voivat sopia 8 d §:n mukaisesti palvelujen jär
jestämisestä. Lääninhallitus olisi edelleen 8 §:n 
1 momentin nojalla velvollinen hankkimaan 
asian valmistelun yhteydessä hakemuksen rat
kaisemiseksi tarvittavan selvityksen ja tarvitta
essa laatimaan kuntia kuultuaan vastaavat 
suunnitelmat. 

Erityinen alueellinen hallinto 

Lain 15 b §:n mukaan toiseen tai muodos
tettavaan uuteen kuntaan Iiitettävälie alueelle 
voidaan asettaa erityinen alueellinen hallinto. 
Säännös lisättiin lakiin vuonna 1988. Määrä
ykset alueellisen hallinnon järjestämisestä voi
daan sisällyttää valtioneuvoston kuntajaon 
muutosta tarkoittavaan päätökseen kuntien yh
teisen esityksen mukaisesti. Tällaiset kuntalii
tokset ovat olleet esillä eräiden kaupunkiseutu
jen kohdalla, mutta soveltuisivat kuntien niin 
halutessa muuallekin. Järjestelmällä pyrittäisiin 
yhteisten voimavarojen kokoamiseen, mutta 
samalla alueellisen identiteetin ja palvelujen 
säilyttämiseen. 

Alueellista hallintoa järjestettäessä voidaan 
poiketa siitä, mitä muualla on säädetty kunnan 
hallinnon järjestämisestä. Lakisääteisille lauta
kunnille voidaan muun muassa perustaa yhtei
nen alueellinen jaosto, johon vaalikelpoisia 
ovat alueen asukkaat. Kunnat voisivat liitoksen 
yhteydessä muutoinkin melko vapaasti sopia 
liitettävän alueen hallinnon järjestämisestä. 
Käytännössä valtioneuvosto ilmeisesti jättäisi 
vahvistamatta kuntien esityksen mukaisen alu
eellisen hallinnon vain, mikäli se olisi ilmeisen 
toteuttamiskelvoton. 

Nykyisessä laissa alueellisen hallinnon voi
massaoloaika on rajoitettu enintään kahteen 
liitosta seuraavaan vaalikauteen. On katsottu, 
että alueellinen hallinto voisi olla pysyvämpi
kin. Olisi kuitenkin epätarkoituksenmukaista 
määrätä valtioneuvoston päätöksellä periaat
teessa kunnan sisäiseen toimivaltaan kuuluvas
ta asiasta. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
valtioneuvosto asettaisi alueellisen hallinnon 
määräajan kuntien esityksen mukaan. Kunnal-

la olisi määräajan kuluttua oikeus jatkaa alu
eellisen hallinnon soveltamista, kunnes kunnan
valtuusto toisin päättää. Säännös on tarpeen, 
koska pykälä sallii alueellisen hallinnon, joka 
on laajempi, kuin mitä kunnallislain mukaan 
on mahdollista. Alueellisen hallinnon sisällön 
vapaalla määrittelyllä on pyritty helpottamaan 
kuntahitosten toteuttamista. 

Oikeudellinen ja hallinnollinen jaotus 

Oikeudelliset ja hallinnolliset jaotukset seu
raavat 51 §:n mukaan kuntajakoa. Jos kunnat 
yhdistetään lääninrajan yli, on valtioneuvoston 
tehtävä läänijaosta annetun lain (633/86) 2 §:n 
nojalla päätös siitä, mihin lääniin yhdistynyt 
kunta kuuluu. Vaalipiirijako kansanedustajain 
ja tasavallan presidentin vaaleissa seuraa pää
säännön mukaan läänijakoa. Kansanedustajain 
vaaleista annetun lain 1 §:ssä on eräiden vaa
lipiirien osalta lueteltu niihin kuuluvat kunnat, 
joten kokonaisliitos tai kunnan jakautuminen 
saattaa edellyttää kyseisen pykälän muuttamis
ta. 

2. Asian valmistelu 

Esitykseen sisältyvät ehdotukset on viime 
vaiheessa valmisteltu kunnalliskomiteassa, joka 
asetettiin maaliskuun 21 päivänä 1991 laati
maan ehdotus uudeksi kunnallislaiksi ja tar
peelliset ehdotukset siitä, miten siihen liittyvää 
muuta lainsäädäntöä tulisi tarkistaa niin, että 
säännökset toimivat kokonaisuutena ja vahvis
tavat kuntien itsehallinnollista asemaa oman 
organisaation ja toiminnan järjestämisessä. Ko
mitea on tehnyt tässä vaiheessa ne ehdotukset, 
joiden voimaansaattaminen on tarpeellista val
tuustojen seuraavan vaalikauden eli vuoden 
1993 alusta. Ehdotuksia tehtäessä on kiinnitet
ty erityisesti huomiota siihen, että näiden ny
kyiseen lainsäädäntöön tehtävien muutosten 
tavoitteet ovat samansuuntaiset kuin valmisteil
la olevassa kunnallislain kokonaisuudistuksessa 
ja erikseen vireillä olevassa valtionosuusuudis
tuksessa. 

Kunnan liikelaitostoimikunta ehdotti mietin
nössään (komiteanmietintö 1989:61), että sää
deitäisiin erityinen kunnan liikelaitoksia koske
va laki. Mietinnöstä antoivat lausuntonsa 
asianomaiset ministeriöt, kuntien keskusjärjes
töt ja kunnalliset työmarkkinajärjestöt. Tämän 
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jälkeen sisäasiainministeriö asetti vielä työryh
män valmistelemaan ehdotusta ottaen huo
mioon toimikunnan ehdotuksen ja siitä saadut 
lausunnot. Hallituksen esitys pohjautuu työ
ryhmän tekemään ehdotukseen. 

Liittovaltuustotoimikunnan tehtävänä oli 
selvittää, miten kuntainliittojen liittovaltuusto
jen vaaliperusteita ja toimittamisjärjestystä voi
taisiin kehittää muun muassa niin, että liitto
valtuustojen poliittinen edustavuus toteutuisi ja 
miten tällöin turvattaisiin jäsenkuntien vaiku
tusmahdollisuudet jäsenten valinnassa. Toimi
kunta ei mietinnössään (komiteanmietintö 
1984:22) löytänyt asiassa käytännössä toteutet
tavaksi kelpaavaa ratkaisua. 

Kunnallislain 11 lukua koskevat muutoseh
dotukset perustuvat pääosaltaan kuntayhtymä
toimikunnan mietintöön "Kuntayhtymän peri
aatteet" (komiteanmietintö 1990:53). Toimi
kunta ehdotti uuden kuntien yhteistoiminta
muodon toteuttamista sisällyttämällä sitä kos
keva viittaussäännös kunnallislakiin ja säätä
mällä erillinen kuntayhtymälaki. Toimikunnan 
ehdotuksesta pyydettiin lausuntoja muun mu
assa kunnilta. Lausunnoissa kannatettiin laa
jasti ehdotuksen toteuttamista, mutta pidettiin 
parempana sen toteuttamista kunnallislain 
muutoksella ja niin, että samassa yhteydessä 
uudistetaan sen muitakin yhteistoimintamuoto
ja koskevat säännökset. Uuden yhteistoiminta
muodon käyttöönottamisen edellytyksenä pi
dettiin kunnallishallinnon kokonaisuuden sel
kiyttämistä siten, että samalla luovutaan kun
tainliittomuotoisesta yhteistoiminnasta. Halli
tuksen esityksessä ehdotetaankin, että kuntayh
tymää koskevat säännökset korvaisivat 
kuntainliittoa koskevat säännökset nykyisessä 
kunnallislaissa. 

Sisäasiainministeriö on järjestänyt kunnallis
komitean tekemästä ehdotuksesta kuulemisti
laisuuden, johon oli kutsuttu asianomaisten 
ministeriöiden, kunnallisten keskusjärjestöjen 
ja työmarkkinaosapuolten edustajat. Kuuleruis
tilaisuudessa esitetyt huomautukset on mahdol
lisuuksien mukaan otettu huomioon. 

3. Esityksen hallinnolliset ja ta
loudelliset vaikutukset 

Ehdotetuilla kunnan liikelaitosta koskevilla 
muutoksilla ei ole suoranaisia valtion- tai 
kunnallistaloudellisia vaikutuksia. Tarkoitukse
na on, että kunnan liikelaitos liiketaloudellisten 
periaatteiden mukaan toimiessaan edistäisi 
kunnan voimavarojen tehokasta käyttöä. 

Kuntien taloustilaston mukaan kunnallisena 
toimintana hoidetun liiketoiminnan tulot olivat 
vuonna 1988 yli 10 miljardia markkaa. Vastaa
vasti saman toiminnan menot olivat noin 11,3 
miljardia markkaa, josta sisäisten korkojen ja 
poistojen osuus oli runsaat 3 miljardia mark
kaa. Tämän mukaan liiketoiminnan kantamat 
tulot eivät kokonaisuutena kata sen aiheutta
mia menoja. Oman liiketoiminnan investointei
hin kunnallishallinto käytti vuonna 1988 noin 3 
miljardia markkaa. 

Koko kuntasektorin maksutuloista noin 10 
miljardia markkaa kertyy liiketoiminnasta, kun 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 
ovat noin 3 miljardia ja muut maksutulot 5,5 
miljardia markkaa. 

Yhteistoimintamuotojen uudistaminen edis
täisi toiminnallisesti ja taloudellisesti tarkoituk
senmukaista yhteistyötä. 

4. Suhde muihin esityksiin 

Kuntien valtionosuusjärjestelmän uudista
mista koskevat lakiehdotukset (HE 214-
216/1991 vp.) ovat vireillä samanaikaisesti. 
Näihin hallituksen esityksiin sisältyvät lait ovat 
myös tarkoitettuja tulemaan voimaan vuoden 
1993 alusta. 

Kunnallislain muutosehdotuksen voimaantu
losäännöksessä viitataan kunnan opetustoimen 
hallinnosta annettuun lakiin, jota koskeva eh
dotus sisältyy hallituksen esitykseen opetus- ja 
kulttuuritoimen rahoitusta koskevaksi lainsää
dännöksi (HE 215/1991 vp.). Muilta osin kun
nallislain muutosehdotus ei ole riippuvainen 
valtionosuusjärjestelmän uudistamista koske
vista lakiesityksistä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Kunnallislaki 

7 a §. Kunnan liikelaitos. Pykälän mukaan 
kunnanvaltuusto voisi päättää kunnan liikelai
toksen muodostamisesta. Liikelaitos ei olisi 
erillinen oikeushenkilö vaan osa kunnan hallin
toa. Laissa ei myöskään määriteltäisi liikelai
toksen muodostamiselle erityisiä edellytyksiä, 
vaan tämä olisi valtuuston harkinnassa. Toi
minnan tulisi kuitenkin olla liiketoiminnan 
luonteista, toisin sanoen toimintaa rahoitettai
siin toiminnasta saatavilla tuloilla. 

Tarkoituksena ei ole puuttua kunnan toimi
alan määräytymisperiaatteisiin, joten kunnan 
harjoittaman liiketoiminnan tulee kuulua 5 §:n 
mukaisesti kunnan toimialaan. 

Liikelaitoksen toiminnan ja hallinnon järjes
tämisessä noudatettaisiin pääsäännön mukaan 
kunnallishallintoa yleisesti koskevia säännök
siä. Liikelaitoksen toiminta voitaisiin kuitenkin 
eräiltä osin järjestää itsenäisemmäksi kuin muu 
kunnan toiminta. 

8 §. Luottamushenkilöt, viranhaltijat ja työn
tekijät. Pykälään on tehty muutokset, jotka 
johtuvat kunlainliittoja koskevien säännösten 
kumoamisesta ja niiden korvaamisesta kun
tayhtymää koskevilla säännöksillä. Kunnan 
luottamushenkilöitä olisivat kuntayhtymän yh
tymäkokoukseen valitut edustajat ja ylimmän 
toimielimen jäsenet. 

11 §. Päätösvallan siirtäminen ja edelleen siir
täminen. Pykälän 2 momentissa säädetään kun
nanvaltuuston päätösvallan siirtämistä koske
vista rajoituksista. Momenttiin ehdotetut muu
tokset johtuvat siitä, että määräenemmistöä 
koskeva säännös (50 §) ehdotetaan kumotta
vaksi. Aikaisemmin määräenemmistöä vaativis
ta asioista takaussitoumuksen tai muun vakuu
den antaminen on tarkoitus edelleen säilyttää 
asiana, josta valtuuston olisi aina päätettävä. 
Tätä tarkoittava lisäys tulisi uudeksi 2 momen
tin 2 kohdaksi. Mainitussa kohdassa nykyisin 
olevalla viittauksena määräenemmistön vaati
viin asioihin ei enää 50 §:n kumoamisen jälkeen 
olisi käytännön merkitystä, joten se voidaan 
tarpeettomana jättää pois. Määräenemmistöä 
pykälän kumoamisen jälkeen edellyttävät asiat 
eli luottamushenkilön erottaminen ja kunnan
johtajan irtisanominen ovat 22 §:n 3 momen
tissa ja ehdotettavassa 56 §:n uudessa 4 mo-

mentissa säädetty nimenomaan kunnanvaltuus
ton päätettäviksi. Näin ollen niitä koskevan 
päätösvallan siirtäminen olisi kielletty 2 mo
mentin 1 kohdan nojalla. 

Esityksessä ehdotetaan, että kunnanvaltuus
ton on aina päätettävä takaussitoumuksen tai 
muun vakuuden antamisesta vain, jos velallise
na olisi joku muu kuin kunta itse. Ilman tätä 
lisäehtoa takaussitoumuksen tai muun vakuu
den antamista koskeva päätösvallan siirtorajoi
tus koskisi myös muun muassa kunnan omaan 
omaisuuteen kiinnitettyjen haltijavelkakirjojen 
luovuttamista kunnan lainojen vakuudeksi. Ra
hoituslaitokselta otettavasta lainasta on yleensä 
suoritettava leimaveroa. Jos lainan vakuutena 
on kiinnitetty haltijavelkakirja, leimaveroa ei 
tarvitse suorittaa. Lainanottonsa leimaverokus
tannuksia säästääkseen monet kunnat käyttä
vät kiinnitettyjä haltijavelkakirjoja lainojensa 
vakuutena. Rahoituslaitokset eivät yleensä vaa
di kunnilta erityisiä vakuuksia. Kun kunta 
luovuttaa kiinteään omaisuuteensa kiinnitettyjä 
haltijavelkakirjoja lainojensa vakuudeksi, ei sii
hen kunnan kannalta liity minkäänlaista talou
dellisen riskin suurenemista. Kysymys on pel
kästään lainan ottoon liittyvän leimaveron mi
nimoinnista. Tämän vuoksi ei myöskään ole 
tarvetta rajoittaa siltä osin päätösvallan siirtä
mistä. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 mo
mentti, jonka nojalla kunnanvaltuusto voisi 
päättää, että toimielin, jolle on siirretty kun
nanvaltuuston päätösvaltaa, voi siirtää päätök
sellään asioita edelleen alaiselleen viranomaisel
le. Viranomaisella tarkoitetaan tässä myös 
luottamushenkilöä ja viranhaltijaa. Kunnanval
tuuston päätös voisi olla luonteeltaan yleinen ja 
koskea päätöksessä mainittuja toimielimiä ja 
kaikkia niiden ratkaistavaksi siirrettyjä asioita. 
Mikään ei kuitenkaan estäisi kunnanvaltuustoa 
rajaamasta edelleen siirtämistä esimerkiksi toi
mielin- tai asiakohtaisesti. 

Kunnanvaltuusto voisi päättää asiasta sään
nössä tai taksassa mutta myös erillisellä pää
töksellä. Vaikka tehtävien järjestelyjä ei olisi 
tarpeen aina tehdä johtosäännöllä, tulisi kun
talaisella muun muassa hallintomenettelyä kos
kevien yleisten oikeusperiaatteiden ja säännös
ten mukaisesti olla helposti saatavilla koottu 
tieto siitä, mikä kunnan viranomainen on 
toimivaltainen missäkin asiassa. Käytännössä 
tämä voidaan järjestää esimerkiksi kunnan 
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kirjaamossa pidettävällä luettelolla tai sisällyt
tämällä tehtävien järjestelyjä koskevat päätök
set mahdolliseen kunnan sääntökokoelmaan. 
Kaksikielisissä kunnissa tieto tulee olla saata
vissa molemmilla kielillä. 

Kunnalle säädettyjen tehtävien järjestämistä 
koskevat erityis\akien säännökset muun muas
sa lautakunnista, monijäsenisistä toimielimistä 
tai tehtäväkokonaisuuden jakamaHornuudesta 
rajoittaisivai jatkossakin päätösvallan siirtä
mistä ja edelleen siirtämistä. Ehdotus ei antaisi 
mahdollisuuksia järjestellä nimenomaisesti 
kunnanhallitukselle, lautakunnalle tai muulle 
vastaavalle toimielimene erityislainsäädännössä 
säädettyjä tehtäviä. 

Pykälän otsikkoa ehdotetaan täydennettä
väksi päätösvallan edelleen siirtämistä koske
valla maininnalla. 

50§. Määräenemmistö. Kunnallislain 50§ 
ehdotetaan kumottavaksi. Tämä merkitsee, että 
päätökset voitaisiin pykälässä tarkoitetuissa 
asioissa tehdä kunnanvaltuustossa yksinkertai
sella enemmistöllä. 

Kunnanvaltuuston ja kunnan muiden toimie
linten välistä toimivallan jakoa säännöksen 
kumoamisella ei ole tarkoitus muuttaa. Viran 
perustamisesta päättää kunnanvaltuusto kun
nallislain 74 §:n mukaan. Määrärahasta kun
nanvaltuusto päättää 80 §:n mukaisesti osana 
talousarviota. Kunnanvaltuuston päätösvaltaa 
ei kunnallislain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan 
mukaan saa siirtää sellaisissa asioissa, joista 
valtuuston on laissa olevan nimenomaisen 
säännöksen mukaan päätettävä. Lisäksi 11 §:ää 
ehdotetaan täydennettäväksi siten, että takaus
sitoumuksen tai muun vakuuden antaminen 
toisen velasta olisi aina kunnanvaltuuston pää
tettävä asia. 

54§. Kokoonpano ja toimikausi. Kunnanhal
lituksen toimikauden pituudesta on erilaisia 
perusteltuja käsityksiä. Mahdollisuutta piden
tää kunnanhallituksen toimikausi yhtä pitkäksi 
kuin muiden luottamushenkilöiden toimikausi 
on pidetty tarpeellisena, jotta erityisesti aiem
paa luottamushenkilökokemusta vailla olevat 
jäsenet ehtisivät perehtyä tehtäviensä hoitami
seen asianmukaisesti. 

Kunnanhallituksen toimikausi olisi lähtö
kohtaisesti valtuuston toimikauden pituinen eli 
neljä vuotta. Valtuusto voisi kuitenkin päättää 
lyhyemmästäkin toimikaudesta. Näin paikalli
set olot voitaisiin ottaa huomioon ja toimikausi 
määrätä tarvittaessa muiden toimielinten kaut
ta lyhyemmäksi. Toimikauden pituus voitaisiin 

määritellä johtosäännössä tai valtuuston erilli
sellä päätöksellä. Toimikausi olisi mahdollista 
päättää myös kulloinkin kunnanhallitusta va
littaessa. 

56 §. Kunnanjohtaja. Kunnanjohtaja voitai
siin ehdotuksen mukaan irtisanoa kunnanval
tuuston kahden kolmasosan määräenemmistöl
lä. Määräenemmistö laskettaisiin saapuvilla 
olevista valtuutetuista vastaavasti kuin 22 §:n 3 
momentissa tarkoitetuissa tapauksissa. Muutos 
tulisi 57 §:n nojalla sovellettavaksi myös apu
laiskunnanjohtajaan. 

Irtisanomiselle määräenemmistöllä ei asetet
taisi erityisiä sisällöllisiä ehtoja tai edellytyksiä. 
Asian käsittelemiseen sovellettaisiin luonnolli
sesti hyvän hallintotavan mukaisia yleisiä hal
linto-oikeudellisia periaatteita sekä hallintome
nettelyä koskevia säännöksiä muun muassa 
asianosaisen kuulemisesta. 

Kunnanjohtajan 1rt1sanomisasian saattaa 
yleensä vireille ja valmistelee kunnanhallitus. 
Asia voisi tulla vireille myös kunnallislain 
43 §:n 3 momentin mukaisesti, kun vähintään 
neljännes valtuutetuista sitä esittää. Tällöinkin 
asian valmistelu kuuluu kunnanhallitukselle. 

58 a §. Ohjeet kunnan edustajille. Pykälään 
ehdotetaan tehtäväksi yhteistoimintaa koskevi
en säännösten muutoksista johtuvat tarkistuk
set. Laissa ei säädettäisi ohjeiden ehdottomasta 
sitovuudesta, koska se voisi kokoustilanteessa 
aiheuttaa kohtuuttomia vaikeuksia. Luonnolli
sena lähtökohtana kuitenkin on, että ohjeita 
noudatetaan. Esimerkiksi yhtymäkokoukseen 
valitulle edustajalle annettavat ohjeet voidaan 
yksilöidä valtakirjalla tai pöytäkirjanotteella, 
jolloin niistä poikkeaminen on vielä vaikeam
paa. 

61 §. Toimivallan siirtäminen ja edelleen siir
täminen. Pykälän sanamuodosta ehdotetaan 
poistettavaksi tarpeettomana ja itsestään selvä
nä kunnanhallituksen toimivallan siirtämis
mahdollisuuden rajaus asioihin, joiden talou
dellinen tai muu merkitys ei ole sellainen, että 
asian käsittelemistä kunnanhallituksen koko
uksessa on pidettävä tarpeellisena. Siirrettävien 
asioiden määrittely voi tapahtua ilman laissa 
säädettyä yleisluonteista rajausta kunnanval
tuuston päätöksellä paikallisten olojen ja tar
peiden mukaan. 

Asioiden siirtämisellä muiden luottamushen
kilöiden kuin puheenjohtajan ratkaistavaksi ei 
ole ollut käytännössä merkitystä. Tämän vuok
si maininta mahdollisuudesta siirtää toimiva\-
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taa muulle luottamushenkilölle kuin puheen
johtajalle ehdotetaan tarpeettomana poistetta
vaksi. 

Muut toimivallan siirtämisen rajaukset jäisi
vät ennalleen ja kunnallislain 6 §:n nojalla 
kunnallislakia sovellettaisiin, jollei muualla eli 
erityislainsäädännössä ole toisin säädetty. Tä
män vuoksi erityislaissa nimenomaisesti kun
nanhallitukselle säädetyn toimivallan siirtämi
nen ei kunnallislain nojalla olisi mahdollista. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 mo
mentti, jonka mukaan kunnan viranomainen 
voisi omalla päätöksellään siirtää edelleen kun
nanhallitukselta sille siirrettyä toimivaltaa. Toi
mivallan edelleen siirtäminen eli niin sanottu 
subdelegointi olisi kuitenkin mahdollista vain 
kunnanvaltuuston päätöksen nojalla. Kunnan
valtuusto voisi päättää asiasta paitsi hyväksy
mällä tällaisen määräyksen sisältävän säännön 
tai taksan myös erillisellä päätöksellä. Viran
omaisella tarkoitetaan myös luottamushenkilöä 
ja viranhaltijaa. Kunnanvaltuuston päätöksen 
sisällön osalta viitataan 11 §:n perusteluissa 
esitettyyn. 

Toimivaltaa voitaisiin siirtää edelleen vain 
sellaisissa asioissa, jotka on annettu kunnan
hallituksen alaiselle viranomaiselle säännössä 
tai taksassa. Ehdotus ei antaisi mahdolli
suuksia järjestellä nimenomaisesti kunnanhalli
tukselle erityislainsäädännössä säädettyjä tehtä
viä. 

Pykälän nykyiseen 2 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi viittaus uuteen 2 momenttiin. Ny
kyinen 2 momentti siirtyisi 3 momentiksi. 
Pykälän nimike on uusittu sisältöä vastaavaksi. 

63 §. Asian siirtäminen kunnanhallituksen kä
siteltäväksi. Pykälässä säädetään oikeudesta 
siirtää kunnanhallituksen käsiteltäväksi lauta
kunnan ja johtokunnan tekemiä päätöksiä. 
Edelleen siinä säädetään kunnanhallituksen ja
oston, kunnanhallituksen ja jaoston puheenjoh
tajan sekä kunnanhallituksen alaisen viranhal
tijan tekemien päätösten siirtämisestä kunnan
hallituksen käsiteltäväksi. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi 
lisäys, joka johtuu siitä, että ehdotuksen mu
kaan lautakunnan alaisen viranomaisen päät
tämä asia voitaisiin siirtää lautakunnan käsi
teltäväksi. Kunnanhallitus voisi siirtää käsitel
täväkseen vain kunnanhallituksen alaisuudessa 
toimivan johtokunnan päättämät asiat. Jos 
johtokunta olisi lautakunnan alainen kuten 
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esimerkiksi kouluhallinnossa on, sen päättämä 
asia voitaisiin siirtää lautakunnalle mutta ei 
kunnanhalli tukselle. 

Lakisääteisen lautakuntahallinnon purkami
sen takia 1 momentissa säädetyn siirtämisoi
keuden rajoitukset ovat menettäneet merkitys
tään. Ehdotuksella muutettaisiin tapaa, jolla 
asiat rajataan siirtämisoikeuden piiristä ja lisät
täisiin jossain määrin siirrettävissä olevia asioi
ta. 

Ehdotetun 2 momentin 1 kohdassa mainitut 
kunnan toimielimet hoitavat itsenäisyyttä edel
lyttäviä tehtäviä, joissa ei ole yleistä kunnal
lishallintoon tai -talouteen liittyvää harkinta
valtaa. Tämän vuoksi ei ole perusteita siirtää 
näitä asioita kunnanhallitukselle. 

Erilaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- ja toimi
tusmenettelyyn liittyviä tehtäviä kunnalla on 
erityisesti ympäristöasioissa rakennuslupavi
ranomaisena, meluntorjuntaviranomaisena, 
ympäristölupaviranomaisena ja kemikaalival
vontaviranomaisena sekä paloasioissa palon
tarkastusviranomaisena. Tässä valvontaviran
omaisen ominaisuudessa tehtyjä päätöksiä ei 2 
kohdan mukaan saisi siirtää kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi. Toimitusmenettelyssä tehdään 
päätöksiä esimerkiksi yksityisteiden osalta. 
Säännös rajaisi siirto-oikeuden ulkopuolelle 
myös sellaiset asiat, joissa kunta itse voi olla 
asianosainen. Tällainen asia olisi esimerkiksi 
kunnan omaa rakennushanketta koskeva ra
kenn uslupa päätös. 

Ehdotetun 2 momentin 3 kohdan mukaan 
siirto-oikeuden ulkopuolelle jäisivät esimerkiksi 
sosiaaliviranomaisen kunnan asukkaan toi
meentulotukea koskevat päätökset. 

Siirto-oikeus koskisi myös edelleen siirtämi
sen nojalla tehtyjä päätöksiä. Tämän vuoksi 
pykälän 3 momentissa viitataan koko 61 §:ään 
eikä vain sen 1 momenttiin kuten nykyisin. 

Siirto-oikeuden piiriin tulee sellaisiakin asi
oita, jotka aikaisemmin jäivät ulkopuolelle. 
Valitusmenettelyyn tällä ei kuitenkaan olisi 
vaikutusta. Jos siirtokelpoisesta lautakunnan 
päätöksestä valitetaan esimerkiksi hallintovali
tuksella, sama koskisi kunnanhallituksen siir
tämässään asiassa tekemää päätöstä. Tästä 
säädettäisiin 141 §:n 3 momentissa. Jos kun
nanhallituksen käsiteltäväksi siirrettäisiin sellai
nen päätös, joka on alistettava valtion viran
omaisen vahvistettavaksi, alistusvelvollisuus 
koskisi vastaavasti kunnanhallituksen päätöstä. 

71 a §. Toimivallan siirtäminen ja edelleen 
siirtäminen. Pykälän 1 momentin sanamuotoon 
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ehdotetaan tehtäväksi vastaavat tarkistukset 
kuin kunnanhallituksen toimivallan siirtämistä 
koskevaan 61 §:n 1 momenttiin vastaavin pe
rusteluin. Edellä 61 §:n muutoksen perusteluis
sa kunnanhallituksen toimivallan siirtämisen 
rajoituksista lausuttu koskee vastaavasti myös 
lautakunnan toimivallan siirtämistä. 

Pykälään ehdotetaan otettavaksi uusi 2 mo
mentti, jonka nojalla viranomainen voisi omal
la päätöksellään siirtää edelleen lautakunnalta 
sille siirrettyä toimivaltaa. Edellä 61 §:n 2 
momentin perusteluissa kunnanhallituksen toi
mivallan edelleen siirtämisestä esitetyt seikat 
koskevat vastaavasti myös lautakunnan toimi
vallan edelleen siirtämistä. Ehdotus ei antaisi 
mahdollisuuksia järjestellä nimenomaisesti lau
takunnalle erityislainsäädännössä säädettyjä 
tehtäviä. 

Pykälän nykyiseen 2 momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi viittaus uuteen 2 momenttiin. Eh
dotettu 3 momentti vastaa nykyistä 2 moment
tia. Pykälän nimikkeeseen on otettu maininta 
toimivallan edelleen siirtämisestä. 

71 b §. Asian siirtäminen lautakunnan käsitel
täväksi. Lautakunnan alaisen viranomaisen 
päätös voitaisiin ehdotuksen mukaan siirtää 
lautakunnan käsiteltäväksi. Nykyisin lautakun
nankin alaisten viranomaisten päätökset voi
daan siirtää kunnanhallitukselle, jos 63 §:n 
edellytykset muutoin täyttyvät. Lautakunta tu
lisi kunnanhallituksen sijaan siirto-oikeuden 
käyttäjäksi ja lautakunnan asema kunnan or
ganisaatiossa vahvistuisi merkittävästi. 

Kunnanhallitukselle ei enää voitaisi siirtää 
lautakunnan käsiteltäväksi siirrettävissä olevaa 
asiaa. Kunnanhallituksen käsiteltäväksi voisi 
kuitenkin siirtää päätöksen, jonka lautakunta 
on tehnyt siirretyssä asiassa. Tällöinkin 63 §:n 
mukaisten edellytysten tulee luonnollisesti täyt
tyä. 

Lain 73 §:n nojalla alemman viranomaisen 
päätös voitaisiin siirtää johtokunnalle vastaa
vasti kuin lautakunnalle. 

Lähtökohtana olisi, että kunnanvaltuusto 
päättäisi siitä, missä ajassa siirtämisen on 
tapahduttava. Tästä voitaisiin tehdä erillinen 
päätös tai määrätä asiasta johtosäännössä. 

Siirto-oikeuden ulkopuolelle rajautuisivat sa
mat päätökset, muun muassa valvontaviran
omaisen ominaisuudessa tehdyt päätökset, kuin 
kunnanhallituksen osalta 63 §:n 2 momentin 
nojalla. Muutoinkin siirtämiseen sovellettaisiin 
vastaavasti, mitä kunnanhallituksen osalta sää
detään. 

Oikeudella siirtää asia lautakunnalle ei olisi 
vaikutusta valitusmenettelyyn. Tästä säädettäi
siin 141 §:n 3 momentissa. 

80 §. Talousarvio sekä tulot ja menot. Kun
nassa toiminnallisen ja taloudellisen vallan ja 
vastuun tulisi olla samalla hallinnollisella tasol
la, kunnanhallituksella, lauta- tai johtokunnal
la taikka viranhaltijalla. Taloudellinen valta ja 
vastuu käsittävät muun muassa vastuun mää
rärahojen riittävyydestä ja tulojen perinnästä. 
Laajempi taloudellinen valta ja vastuu antaa 
mahdollisuuden toiminnan joustavoittamiseen 
ja tehostamiseen. Eräs keino taloudellisen val
lan ja vastuun laajentamiseen on mahdollisuus 
soveltaa niin sanottua nettoperiaatetta. 

Ehdotuksen mukaan kunnanvaltuusto voisi 
päättää, että tietyn tehtäväalueen menona tai 
tulona talousarvioon otetaan menojen ja tulo
jen erotus. Tehtäväalue voisi olla joko liiketoi
minnan luonteista toimintaa tai se voisi olla 
myös kunnan tavanomaista palvelutoimintaa, 
jossa taloudellisen liikkumavapauden tarvetta 
on esimerkiksi sen vuoksi, että toimintaa ra
hoitetaan maksutuloilla. 

Kunnan talousarviossa sovellettaisiin edel
leen pääsääntöisesti 2 momentin mukaista 
bruttoperiaatetta, mutta tästä voitaisiin val
tuuston nimenomaisesti määrittelemillä tehtä
väalueilla poiketa. 

Ehdotetun 3 momentin 1 kohdan mukaan 
valtuusto voisi tietyn selkeästi rajatun tehtävä
alueen osalta päättää, että talousarvioon ote
taan tulojen ja menojen erotus. 

Liikelaitoksen osalta voitaisiin ehdotetun 3 
momentin 2 kohdan mukaan talousarvioon 
ottaa liikelaitoksen tulos. 

Tulos määriteltäisiin kirjanpitolain tapaan 
siten, että käyttöomaisuuden hankintameno 
aktivoidaan ja huomioidaan poistoina. Tulok
sen määrittelystä otettaisiin valtakunnallisten 
suositusten mukaisesti tarkemmat määräykset 
kunnan taloussääntöön. 

87 §. Lainanotto. Liikelaitokseen mahdolli
sesti asetettavalle toimielimelle, esimerkiksi joh
tokunnalle, sekä sen alaiselle viranhaltijalle tai 
työntekijälle olisi ehdotuksen mukaan mahdol
lista siirtää ratkaisuvaltaa lainan ottamisessa. 
Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi liikelai
toksen maksuvalmiuden turvaamiseksi. Koska 
liikelaitos ei ole erillinen oikeushenkilö, laina 
otettaisiin kunnalle. Tämänkin vuoksi valtuus
ton täytyy voida asettaa talousarviossa tai 
erillisenä päätöksellä lainanotolle rajoituksia. 

Toimivaltaa lainan ottamisessa voitaisiin siir-
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tää myös liikelaitoksen työsopimussuhteiselle 
työntekijälle. Tämä on tarpeen liikelaitoksen 
itsenäisen toiminnan turvaamiseksi. Liikelai
toksessa ei välttämättä olisi lainkaan viranhal
tijoita. Tässä vaiheessa ei ole kuitenkaan kat
sottu tarkoituksenmukaiseksi puuttua muutoin 
kunnallislaissa viranhaltijan ja työntekijän vä
lillä oleviin eroihin, koska asiaa valmistellaan 
erikseen. Tavoitteena on yhtenäiseen palvelus
suhteeseen siirtyminen. 

Kunnan työntekijä on jo nykyisin muun 
muassa rikosoikeudellisesti virkavastuussa toi
minnastaan ja päätöksenteostaan. Rikoslain 
virkarikoksia koskevaa 40 lukua on muutetttu 
vuoden 1990 alusta siten, että säännöksiä so
velletaan eräin poikkeuksin myös työsopimus
suhteiseen työntekijään. 

95 §. Tilintarkastajien kertomus. Tilinpäätös 
on aikaisemmin ollut saatettava kunnanval
tuuston käsiteltäväksi varainhoitovuotta seu
raavan vuoden lokakuussa. Sen jälkeen kun 
tämä määräaika on vuoden 1991 alusta muu
tettu ja tilinpäätös saatetaan valtuuston käsi
teltäväksi viimeistään syyskuun aikana, on 
paikallaan tarkistaa vastaavasti myös 95 §:ssä 
säädettyä määräaikaa tilintarkastajien tekemi
en muistutusten toimittamisesta kunnanval
tuuston käsiteltäväksi. Määräaika ehdotetaan 
varhennettavaksi syyskuuksi. 

11 luku. Kuntien yhteistoiminta 

103 §. Yhteistoiminnan muodot. Kysymys on 
kuntien yhteistoimintaa koskevasta perussään
nöksestä. Kuntien käytettävissä olevien julkis
oikeudellisten yhteistoimintamuotojen sääntely 
väljentyisi. Kunnat voisivat edelleen hoitaa 
tehtäviään yhdessä sopimuksen nojalla taikka 
sopimalla, että joku kunta hoitaa tehtävän 
yhden tai useamman muun kunnan puolesta. 
Pykälässä ei enää erikseen mainittaisi yhteis
työmuotona yhtäpitäviä päätöksiä, koska sil
loinkin on kysymys kuntien välisestä sopimus
järjestelystä. 

Pysyväisluonteisten tehtävien hoitamiseen 
tarkoitettu nykyinen yhteistoimintamuoto kun
tainliitto korvautuisi kuntayhtymällä. Kun
tayhtymän osalta edellytykseksi ei edes asetet
taisi tehtävien pysyväisluonteisuutta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin yhteis
työmahdollisuuksista kunnan yleiseen toimi-

alaan kuuluvien vapaaehtoisten tehtävien hoi
dossa. Yhteistyömahdollisuudet olisivat peri
aatteessa rajoittamattomat. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin niistä 
yhteistoimintamuodoista, joita kunnat muun 
lainsäädännön estämättä voisivat käyttää niille 
tai niiden yhteisesti hoidettavaksi lailla säädet
tyjä tehtäviä hoidettaessa. Kysymys olisi toi
saalta kunnan hoidettaviksi lailla säädetyistä 
tehtävistä ja toisaalta lailla kuntien yhteisesti 
hoidettaviksi säädetyistä tehtävistä. Kunta voi
si hoitaa lakisääteisiä tehtäviään muun lainsää
dännön rajoittamatta olemalla jäsenenä kun
tayhtymässä tai sopia muusta 3 momentissa 
tarkoitetusta yhteistyöjärjestelystä. 

Kunnallislain 6 §:n mukaan kunnan hallin
nossa noudatetaan kunnallislakia, jollei muussa 
laissa erikseen ole toisin säädetty. Ehdotettu 3 
momentti merkitsisi, että kunnallislain kuntien 
yhteistyön järjestämismuotoa koskevat sään
nökset olisivat lain 6 §:n ja erityislainsäädän
nön estämättä ensisijaisesti sovellettavia. 

Ehdotetuna säännöksellä ei ole tarkoitus 
puuttua palvelujen tuottamis- ja järjestämisvas
tuuseen. Perusvastuu olisi kunnalla itsellään, 
vaikka tehtävä olisi annettu sopimuksella mui
den hoidettavaksi. Myöskään erityislainsäädän
nön edellyttämiin aluejakoihin säännöksellä ei 
puututtaisi. Tästä säädettäisiin tarkemmin siir
tymäsäännöksessä. Sen sijaan kuntayhtymän 
hallintoa koskisivat erityislainsäädännön estä
mättä tämän 11 luvun säännökset. Näin ollen 
jos laissa on erityisiä säännöksiä toimielimen 
kokoonpanosta, kelpoisuusvaatimuksista tai 
muista päätöksenteossa noudatettavista ehdois
ta, niitä ei kuntayhtymässä noudatettaisi lu
kuunottamatta opetustoimen hallintoa koske
via siirtymäsäännöksestä johtuvia poikkeuksia. 

104 §. Yhteinen toimielin. Pykälä vastaa ny
kyistä sääntelyä. Sopimuskunta voisi valita 
osan jäsenistä toisen kunnan organisaatioon 
kuuluvaan toimielimeen. 

Vaalikelpoisuudesta yhteiseen toimielimeen 
säädettäisiin 2 momentissa. Toimielin kuuluisi 
sen kunnan organisaatioon, joka sopimuksen 
nojalla huolehtii tehtävästä. Toisesta kunnasta 
valittavat jäsenet olisivat vaalikelpoisia, jos he 
omassa kunnassaan voisivat tulla valituiksi 
vastaavaan toimielimeen. 

Tällaisen yhteisen toimielimen pöytäkirjan 
pitämisestä yleisesti nähtävänä säädettäisiin 3 
momentissa. Valituksesta kuntien yhteisen toi
mielimen päätökseen säädettäisiin 140 §:ssä. 

105 §. Välimiesmenettely. Kuntien välinen 
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yhteistoimintaa koskeva sopimus on luonteel
taan julkisoikeudellinen. Tällaisesta sopimuk
sesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan 
yleensä hallintoriita-asiana lääninoikeudessa. 
Pykälän nojalla kunnat voivat sopia välimies
menettelyn käyttämisestä sopimuksesta aiheu
tuvien riitojen ratkaisemisessa. Vastaava sään
nös on myös nykyisessä laissa. 

106 §. Kuntayhtymän perussopimus. Kun
tayhtymän perustamista koskevat säännökset 
ovat niukat, koska tarkoituksena on luoda 
väljät puitteet kuntien väliselle yhteistyölle. 
Esimerkiksi kuntayhtymän jäsenkuntien vä
himmäis- tai enimmäismäärästä tai yhtymän 
alueellisesta laajuudesta ei ehdoteta säädettä
väksi. Käytännössä kuntayhtymän alueelliseen 
laajuuteen vaikuttavat ne tehtävät, jotka anne
taan kuntayhtymän hoidettavaksi. 

Kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä 
perussopimuksella. Sopimus ei vaadi valtion 
viranomaisen vahvistusta. Tämän vuoksi kun
tayhtymä on katsottava perustetuksi sen jäl
keen, kun kaikkien perustajakuntien valtuustot 
ovat sopimuksen hyväksyneet ja hyväksymis
päätökset ovat saaneet lainvoiman. Sopimuk
sessa voitaisiin määrätä myöhäisempikin perus
tamisajankohta. 

Perussopimuksen hyväksymisestä tai muista 
kuntayhtymän perustamiseen liittyvistä toimen
piteistä ei ole katsottu tarpeelliseksi säätää 
muuta kuin että sopimuksen hyväksyisivät 
kunnanvaltuustot Perustamisen yhteydessä on 
selvitettävä samantapaisia asioita kuin kuntain
liittoa perustettaessa, vaikkakaan perustamis
suunnitelmaa ei laissa edellytettäisi laadittavak
si. Perussopimuksen sisältö olisi kuntien va
paammin harkittavissa kuin kuntainliiton pe
russääntö. Säännöksessä on mainittu vain ne 
asiat, joista yhtymää perustettaessa on välttä
mätöntä sopia. 

Perussopimuksessa olisi mainittava kuntayh
tymän tehtävät. Tämän vuoksi kuntayhtymä ei 
voisi ottaa uusia tehtäviä hoidettavakseen omil
la päätöksillään, vaan tämä edellyttäisi aina 
jäsenkuntien kunnanvaltuustojen yhtäpitäviä 
päätöksiä perussopimuksen muuttamisesta. 

Perussopimuksen osapuolina olisivat yhty
män perustajakunnat Uusien jäsenkuntien ot
tamisesta kuntayhtymään voitaisiin ottaa mää
räykset perussopimukseen. 

Perussopimuksessa sovitaan myös, miten yh
tymän päätöksenteko järjestetään. Sopimukses
sa voitaisiin ensinnäkin sopia niistä asioista, 
jotka vaatisivat jäsenkuntien yhtäpitäviä pää-

töksiä. Sen lisäksi kuntayhtymän ylimmän pää
töksenteon järjestämiseksi on periaatteessa 
kaksi vaihtoehtoa: joko yhtymäkokous tai val
tuustotyyppinen toimielin. Valintatavasta ja 
kuntien välisistä suhteista eli esimerkiksi kun
tien valitsemien jäsenten lukumäärästä toimie
limessä ja edustajien lukumäärästä yhtymäko
kouksessa sekä äänivallan perusteista määrät
täisiin sopimuksessa. Perusopimuksessa voitai
siin myös sopia, että joissakin sopimuksessa 
mainituissa asioissa vaaditaan määräenemmis
tön kannatus. Määräenemmistöllä voitaisiin 
kuntayhtymässä turvata erilaisella osuudella 
yhtymässä mukana olevien kuntien vaikutus
mahdollisuus tärkeissä kysymyksissä. Vaihto
ehtona saattaisi olla päätösvallan pidättäminen 
jäsenkunnilla, mikä olisi määräenemmistöä 
kankeampi vaihtoehto. 

Toimielinten poliittisesta, kielellisestä ja alu
eellisesta edustavuudesta otettaisiin määräykset 
perussopimukseen. Tämä merkitsisi luopumista 
nykyisestä vaikeasti sovellettavasta ja tulkin
nanvaraisesta 122 §:n 4 momentin mukaisesta 
järjestelmästä, joka määrittelee matemaattisen 
laskutavan mukaisesti poliittiset voimasuhteet 
kuntainliittojen toimielimissä. Uusi järjestelmä, 
joka pohjautuisi kuntien väliseen sopimukseen, 
korostaisi nykyisen lain sääntelyyn verrattuna 
jäsenkuntien asemaa kuntayhtymän ohjaukses
sa. Erityisen tärkeää poliittisen edustavuuden 
ja esimerkiksi väestön kielisuhteiden huomioon 
ottaminen olisi valittaessa toimielimiä sellaises
sa kuntayhtymässä, joka hoitaa laaja-alaisia ja 
yhteiskunnallisesti merkittäviä palvelutehtäviä 
alueella. 

Perussopimuksen sisältö olisi tältä osin mel
ko vapaasti sovittavissa. Kantaa olisi otettava, 
mihin toimielimiin poliittisen edustavuuden 
vaatimus kohdistettaisiin ja millä tavoin se 
toteutettaisiin. Jos poliittinen edustavuus on 
jonkin toimielimen osalta sovittu toteutettavak
si, tulisi se pyrkiä toteuttamaan kunnallisvaa
lilain mukaisen suhteellisuusperiaatteen pohjal
ta. 

Kuntayhtymän edustamisesta ja puhevallan 
käytöstä olisi sovittava perussopimuksessa. So
pimukseen olisi myös otettava määräykset, 
millä tavoin päätetään oikeudesta yhtymän 
nimen kirjoittamiseen. Asiasta voidaan määrä
tä johtosäännössä tai antaa jollekin toimieli
mene valtuudet asiasta päättämiseen. 

Perussopimukseen voidaan ottaa muitakin 
määräyksiä kuntayhtymän hallinnon ja toimin-
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nan perusteista, jollei niitä jätetä kuntayhty
män toimielimen päätettäviksi. 

Sopimukseen olisi otettava tarpeelliset mää
räykset yhtymän taloudesta sekä hallinnon ja 
talouden tarkastuksesta. Niissä sovittaisiin 
muun muassa jäsenkuntien osuudesta yhtymän 
varoihin ja vastuusta sen veloista. Lisäksi 
perussopimuksessa olisi sovittava yhtymän ra
hoituksesta ja yhtymästä eroamisesta, jos poi
ketaan laissa olevista järjestelyistä. Jos kun
tayhtymällä ei ole muita kuin yksi toimielin 
eikä ylintä päätösvaltaa myöskään käytä yhty
mäkokous, jäsenkunnat valitsevat tilintarkasta
jat ja päättävät vastuuvapauden myöntämisestä 
siten kuin perussopimuksessa sovitaan. 

Pykälän 2 momentin mukaan kuntayhtymän 
perustamisesta ja purkamisesta ilmoitettaisiin 
sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella 
yhtymällä on kotipaikka. Kuntayhtymä katsot
taisiin perustetuksi, kun kaikki jäsenkunnat 
ovat sopimuksen hyväksyneet ja päätökset ovat 
saaneet lainvoiman. Ilmoituksella olisi näin 
ollen vain toteava merkitys. Lääninhallitus 
voisi puuttua yleisten valvontasäännösten no
jalla perustamisen yhteydessä mahdollisesti ta
pahtuneisiin laillisuusvirheisiin. 

107 §. Kuntayhtymän oikeustoimikelpoisuus. 
Kuntayhtymä olisi erillinen oikeustoimikelpoi
nen julkisoikeudellinen oikeushenkilö. 

108 §. Yhtymäkokous. Kuntayhtymän ylintä 
päätösvaltaa käyttäisi yhtymäkokous, jos niin 
perussopimuksessa sovitaan. Yhtymäkokous 
olisi osakeyhtiön yhtiökokouksen tapaan jär
jestetty kokous, jossa jäsenkuntien valitsemat 
edustajat päättäisivät kuntayhtymän tärkeim
mistä asioista kuten talousarviosta ja vastuu
vapauden myöntämisestä. Yhtymäkokouksen 
tehtävistä ja toimivallasta määrättäisiin perus
sopimuksessa. Edustajien lukumäärä ja ääni
vallan perusteet määrättäisiin perussopimuk
sessa. 

Jäsenkunnan yhtymäkokoukseen valitsemat 
edustajat olisivat lain 8 §:n mukaan jäsenkun
nan luottamushenkilöitä, joille jäsenkunnan 
kunnanhallitus 58 a §:n mukaisesti antaisi toi
miohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviksi tu
levista asioista. Edustajaksi valittava henkilö 
olisi kunnan harkinnassa ja toimisi eräänlaise
na kunnan asiamiehenä yhtymäkokouksessa. 
Laissa ei säädettäisi ohjeiden ehdottomasta 
sitovuudesta, koska se voisi kokoustilanteessa 
aiheuttaa kohtuuttomia vaikeuksia. On kuiten
kin luonnollista, että edustaja voi kokoustilan
teessa poiketa hänelle kokousta varten anne-

tuista ohjeista vain, jos olosuhteet sitä edellyt
tävät. Jäsenkunta voi ohjeita antaessaan valta
kirjalla tai pöytäkirjanotteella yksilöidä edus
tajan toimiohjeet 

Tarkoitus on, että edustajat valittaisiin ku
takin yhtymäkokousta varten erikseen, jolloin 
heille voidaan samalla antaa toimiohjeet. Edus
tajan toimikausi olisi 22 §:n 1 momentin mu
kainen. 

Yhtymäkokouksen toiminnasta v01tmsun 
tarvittaessa ottaa määräyksiä perussopimuk
seen. Jos ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä 
käyttäisi yhtymäkokous, tulisi kuntayhtymässä 
olla toimielin, joka huolehtii varsinaisesta hal
linnosta. Toimielimestä olisi otettava määräyk
set jo perussopimukseen. 

Yhtymäkokouksen tehtävät ja kunnallislain 
taloutta koskevat säännökset edellyttävät, että 
yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa 
vuodessa. 

109 §. Kuntayhtymän muut toimielimet. Pykä
lässä säädettäisiin kuntayhtymän muista toi
mielimistä. Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa 
voisivat käyttää jäsenkunnat omilla päätöksil
lään, edellisessä pykälässä säännelty yhtymäko
kous tai perussopimuksessa sovittu monijäseni
nen toimielin. Toimielimen valinnasta, kuntien 
osuuksista ja jäsenmääristä sovittaisiin yhty
män perussopimuksessa. Toimielin voisi olla 
nimeltään esimerkiksi yhtymävaltuusto. Laissa 
ei nimeenkään otettaisi kantaa. Lähinnä kysy
mykseen tulisivat kunnallislaissa käytetyt toi
mielinten nimitykset. 

Kuntayhtymän organisaatiosta ehdotetaan 
muutoinkin säädettäväksi suppeasti. Jos ylintä 
päätösvaltaa käyttäisi yhtymäkokous, tarvittai
siin toimielin, joka edustaisi kuntayhtymää, 
käyttäisi sen puhevaltaa ja tekisi sen puolesta 
sopimukset. Perussopimukseen voitaisiin ottaa 
myös määräykset siitä, voiko kuntayhtymä 
omilla päätöksillään asettaa muita toimielimiä. 

Hallinnon järjestämisessä kunnallislain peri
aatteista voitaisiin monilta osin poiketa silloin, 
kun yhtymällä olisi vain yksi, 1 momentissa 
tarkoitettu toimielin. Se esimerkiksi hoitaisi 
kunnanvaltuustolle kuuluvien tehtävien lisäksi 
kunnanhallitukselle kunnallislain mukaan kuu
luvat tehtävät. 

110 §. Kuntayhtymän toimielinten kokoonpa
no. Toimielinten poliittisesta edustavuudesta 
otettaisiin perussopimukseen tarkemmat mää
räykset. Perussopimuksessa voitaisiin lisäksi 
sopia, että kuntayhtymän ylimpään toimieli
meen voidaan valita vain jäsenkuntien valtuu-
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tettuja. Jotta yhtymän ylimmällä toimielimenä 
olisi riittävän kiinteä yhteys peruskunnan val
tuustoon, voitaisiin sopia ja muutoinkin olisi 
syytä pyrkiä siihen, että ylimmän toimielim~n 
jäsenet ja varajäsenet mahdollisimman hyvm 
edustaisivat jäsenkuntien kunnallisvaaleissa va
littuja luottamushenkilöitä. Tämä korostaisi 
näiden luottamushenkilöiden poliittista vastuu
ta suhteessa yhtymän jäsenkuntiin ja äänestä
jiin ja olisi tae kansanvaltaisuudesta. Erityisen 
tärkeää kansanvaltaisuuden toteutuminen olisi 
sellaisissa kuntayhtymissä, jotka huolehtivat 
laaja-alaisista ja yhteiskunnallisesti merkittävis
tä palvelutehtävistä alueella. 

Vaalikelpoisuutta koskevat säännökset nou
dattavat kunnallislain kuntainliittoa koskevia 
vastaavia säännöksiä. Vaalikelpoisia olisivat 
pääsääntöisesti ne, jotka ovat vaalikelpoisia 
jäsenkunnan luottamustoimiin. 

111 §. Kuntayhtymän viranhaltijat ja työnte
kijät. Kuntayhtymän tulisi voida toimia ilman 
raskasta henkilöstöorganisaatiota. Kuntayhty
mällä ei kunnallislain mukaan olisi lainkaan 
pakollisia virkoja. Jos kuntayhtymä hoitaa 
kuntien sellaisia pakollisia tehtäviä, jotka kun
nan hoitamina edellyttävät tiettyjen virkojen 
perustamista, voidaan virka perustaa myös 
kuntayhtymän viraksi. Kuntayhtymä voi muu
toinkin perustaa virkoja ja ottaa työntekijöitä 
palvelukseensa. Näistä on tällöin voimassa, 
mitä kunnan viranhaitijoista ja työntekijöistä 
on säädetty tai määrätty. Tämä koskee esimer
kiksi henkilöstön eläketurvaa. 

Kuntayhtymän tehtävät tulisi olla mahdollis
ta hoitaa siten, ettei yhtymän perustaminen 
lisää kunnallishallinnon palveluksessa olevien 
määrää. Tämän vuoksi kuntayhtymän on voi
tava mahdollisimman joustavasti käyttää kun
tien henkilöstöä omien tehtäviensä hoitami
seen. Järjestelyt voitaisiin toteuttaa jäsenkun
nan ja kuntayhtymän välisin sopimuksin. So
pimusjärjestely ei kuitenkaan muuttaisi asian
omaisten viranhaltijoiden virkamiesoikeudellis
ta asemaa eikä työntekijöiden työsuhdetta. 

112 §. Kuntayhtymän rahoitus. Niistä kun
tayhtymän menoista, joita muutoin ei saataisi 
katetuiksi, vastaisivat jäsenkunnat siten kuin 
perussopimuksessa on sovittu. 

Keskeisen tulonlähteen voisivat, kuntien niin 
sopiessa, muodostaa tehtävän hoidosta perittä
vät maksut ja korvaukset. Kuntien harkintaan 
jäisi, missä laajuudessa ne käyttäisivät yhtymän 
palveluja. 

113 §. Kuntayhtymästä eroaminen. Jäsenkun-

nalla on oikeus erota kuntayhtymästä. Eroami
nen olisi kuitenkin mahdollista vain kunnan
valtuutettujen toimikauden päättyessä, jollei 
perussopimuksessa ole muuta sovittu. 

114 §. Päätösten saattaminen yleisesti tiedok
si. Pykälässä säädetään kuntayhtymän viran
omaisten pöytäkirjojen pitämisestä yleisesti 
nähtävänä. Yhtymäkokouksen ja kuntayhty
män ylimmän toimielimen pöytäkirja olisi aina 
pidettävä yleisesti nähtävänä määrätyssä, sopi
vassa paikassa esimerkiksi kuntayhtymän toi
mistossa, jos sellainen on. Jäsenkuntien ja 
niiden jäsenten katsottaisiin saaneen päätökses
tä tiedon, kun pöytäkirja on kuntayhtymässä 
asetettu nähtäväksi. Ennen kuin pöytäkirja 
asetetaan nähtäväksi, siitä olisi lähetettävä jäl
jennös jäsenkuntien kunnanhallituksille. Laissa 
ei kuitenkaan säädettäisi, kuten kuntainliiton 
liittovaltuuston osalta säädetään, jäsenkunnille 
velvollisuuksia pöytäkirjan nähtävänä pitämi
sestä jäsenkunnassa ja todistuksen lähettämi
sestä tästä kuntayhtymälle. Järjestelmää ehdo
tetaan tältäkin osin kevennettäväksi. 

Kuntayhtymän muiden viranomaisten pöytä
kirjojen nähtävänä pitäminen ei olisi pakollista. 
Yhtymäkokous tai kuntayhtymän ylin toimie
lin voisi kuitenkin päättää, että jonkin toimie
limen ja muun päätöksentekijän olisi pidettävä 
pöytäkirjojansa yleisesti nähtävänä. Toimielin 
voisi myös itse päättää asiasta. Muiden kun
tayhtymän viranomaisten osalta olisi riittävää, 
että pöytäkirja olisi yleisesti nähtävänä 1 mo
mentin mukaan päätetyssä paikassa. Velvolli
suutta lähettää jäljennöstä pöytäkirjasta jäsen
kuntiin ei olisi. Tarpeellisesta päätöksien tie
dottamisesta on luonnollisesti huolehdittava. 

115 §. Kuntaa koskevien säännösten sovelta
minen kuntayhtymässä. Kuntayhtymän toimin
nassa noudatettaisiin soveltuvin osin kuntaa 
koskevia säännöksiä. Kuntayhtymän toimieli
mistä olisi soveltuvin osin voimassa, mitä edellä 
olevissa pykälissä säädetään vastaavista kun
nan toimielimistä. Näin ollen esimerkiksi sään
nöksiä kunnan päätösvallan käyttämisestä ja 
sen siirtämisestä sekä päätöksentekojärjestyk
sestä sovellettaisiin myös kuntayhtymän vas
taaviin toimielimiin. Tässä pykälässä olisi viit
taussäännökset myös kunnan taloutta sekä 
hallinnon ja talouden tarkastusta koskeviin 
säännöksiin. Yhtymäkokoukseen monet kun
taa koskevat säännökset soveltuvat huonosti. 

Kuntayhtymällä olisi esimerkiksi kuntien ta
paan käyttörahasto maksuvalmiuden turvaami-
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seksi. Rahaston tulisi olla riittävä takaamaan 
häiriöttömän palvelutuotannon. 

Kuntayhtymän tuloista ja menoista sekä 
varoista ja veloista on pidettävä kahdenkertais
ta kirjanpitoa hyvää kirjanpitotapaa noudatta
en. 

Tarkemmat määräykset kuntayhtymän talo
usarviosta, rahatoimesta ja laskentatoimesta 
sekä muusta taloudenhoidosta annettaisiin 
kuntien tapaan taloussäännössä, jonka yhty
män ylin toimielin hyväksyy. 

Lainanotosta päättäisi myös kuntayhtymä 
itse. Perussopimuksella tätä oikeutta olisi mah
dollista rajoittaa esimerkiksi maksuvalmiuden 
ylläpitämiseksi tarpeellisiin tilapäisluottoihin. 

Kuntayhtymällä olisi vain yksi pakollinen 
toimielin. Jos muita ei olisi eikä ylintä päätös
valtaa myöskään käyttäisi yhtymäkokous, olisi 
tilintarkastajien valinta ja vastuuvapauden 
myöntäminen aina jäsenkuntien asiana siten 
kuin perussopimuksessa olisi tarkemmin sovit
tu. 

116--134 §. Lakiehdotuksen 106--115 §:ään 
ehdotetaan otettaviksi kuntayhtymää koskevat 
uudet yhteistoimintasäännökset. Muutoin ny
kyisestä yhteistoimintaa koskevasta kunnallis
lain 11 luvusta kumottaisiin edustajainkokous
ta ja kuntainliittoja koskevat säännökset, jotka 
ovat 116--134 §:ssä. 

136 §. Kuntien edustajainkokouksen ja kun
tainliiton viranomaisen päätöksen alistaminen. 
Pykälä ehdotetaan kumottavaksi. Ehdotuksen 
115 §:ssä viitattaisiin 135 §:ään, joka olisi kun
tayhtymän viranomaisten osalta riittävä. Myös 
137 §:ään tehtäisiin yhteistoimintasäännösten 
muuttamisesta johtuvat tarpeelliset muutokset. 

137 §. Alistuksen käsitteleminen. Pykälän 3 
momentista on poistettu kuntien edustajainko
kousta ja kuntainliittoja koskevat maininnat. 
Valitusoikeus kuntayhtymässä olisi yhtymäko
kouksen tai 109 §:n l momentissa tarkoitetun 
toimielimen puolesta sen päättämällä kuntayh
tymän viranomaisella. 

140 §. Valitus kuntayhtymän viranomaisen ja 
kuntien yhteisen toimielimen päätöksestä. Pykä
lässä säädettäisiin valituksen tekemisestä kun
tayhtymän ja kuntien 104 §:ssä tarkoitetun 
yhteisen toimielimen päätöksistä. Valitusoikeus 
olisi kuntayhtymässä jäsenkunnalla ja niiden 
jäsenillä. Sopimusjärjestelyissä oikeus olisi so
pimukseen osallisella kunnalla ja sen jäsenellä. 

Valitusmenettelyyn liittyvät pöytäkirjojen näh
tävänäpitämistä koskevat 104 §:n 3 momentti 
ja 114§. 

141 §. Valitusviranomainen. Pykälän l mo
mentissa säädetään toimivaltaisesta lääninoi
keudesta, kun on kysymys kuntayhtymän vi
ranomaisen päätöksestä tehdystä valituksesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan kunnan siinä 
mainitun viranomaisen päätökseen haetaan 
muutosta kunnanhallitukselta tai, jos päätös on 
tehty asiassa, jota ei saa 63 §:n 2 momentin 
nojalla siirtää kunnanhallituksen käsiteltäväksi, 
lääninoikeudelta. Valitus on molemmissa tapa
uksissa kunnallisvalitus. Muutoksenhausta ja 
muutoksenhakuviranomaisesta on kuitenkin 
eräiden asioiden osalta säädetty erikseen. Täl
löin noudatetaan kunnallislain 6 §:n mukaisesti 
erityissäännöstä riippumatta siitä, voidaanko 
asia siirtää kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 
Valitus on näissä tapauksissa hallintovalitus. 

Edellä esitetyllä 63 §:n 2 momentin muutok
sella laajenisi kunnanhallitukselle siirrettävissä 
olevien erityisasioiden maara. Ehdotetuna 
71 b §:llä annettaisiin lautakunnalle ja johto
kunnalle vastaava siirto-oikeus. Tarkoituksena 
on, että kunnanhallituksen, lautakunnan tai 
johtokunnan siirretyssä asiassa tekemään pää
tökseen haetaan muutosta vastaavasti kuin 
siihen haettaisiin ilman asian siirtämistä. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 mo
mentti, jonka mukaan valitettaessa edellä mai
nituissa tapauksissa kunnanhallituksen, lauta
kunnan tai johtokunnan päätöksestä edelleen 
noudatetaan muutoksenhausta erikseen annet
tuja säännöksiä. Pykälän 4---6 momentti vas
taavat nykyistä 3-5 momenttia. 

Pykälästä ehdotetaan lisäksi poistettaviksi 
kuntainliittoja koskevat maininnat. 

142 §. Valitusaika. Pykälän 1 momentista 
ehdotetaan poistettavaksi maininta kuntainlii
ton liittohallituksesta. 

143 §. Muut säännökset muutoksenhausta. Py
kälän 2 momentissa säädetään kunnanhallituk
selle annettavasta oikeudesta antaa selitys kun
nanvaltuuston päätöksestä tehtyyn valitukseen. 
Vastaava oikeus kuntayhtymässä ehdotetaan 
annettavaksi sille kuntayhtymän viranomaisel
le, jolle yhtymäkokous tai kuntayhtymän ylin 
toimielin päättää sen antaa. 

144 §. Päätöksen tiedoksi saattaminen ja jat
kovalitus. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan 
tehtäväksi yhteistoimintasäännösten muuttami
sesta johtuvat muutokset. 

145 §. Lääninhallituksen yleinen valvonta. Py-
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kälään ehdotetaan tehtäväksi yhteistoiminta
säännösten muuttamisesta johtuvat muutokset. 

146 §. Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus. 
Lakiehdotuksen mukainen mahdollisuus siirtää 
lautakunnalle tai johtokunnalle sen alaisen 
viranomaisen tekemä päätös vaikuttaa myös 
päätösten täytäntöönpanokelpoisuuteen. Siirto
kelpoisia päätöksiä ei voida panna täytäntöön 
ennen kuin on selvinnyt, ettei niitä siirretä. 
Pykälän 2 momenttiin on tehty tästä johtuva 
lisäys. 

Lautakunta ja johtokunta voivat kunnanhal
lituksen tavoin kuitenkin ennakolta antaa lu
van siinä mainittujen päätösten täytäntöön
panoon ennen siirtämisasian ratkaisua. Lupa 
voi olla luonteeltaan yleinen. Jos päätös on 
sellainen, että se asian luonteesta tai kiireelli
syydestä johtuen on heti pantava täytäntöön, 
on se myös mahdollista ennen kuin on selvin
nyt, ettei asiaa siirretä. 

148 §. Jäljennös tai ote asiakirjasta sekä 
lunastus. Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan 
tehtäväksi muutos, joka johtuu kuntainliittojen 
korvaamisesta kuntayhtymillä. 

Voimaantulosäännös. Laki on tarkoitettu tu
lemaan voimaan seuraavan kunnallisvaalikau
den eli vuoden 1993 alusta. 

Lain voimaan tullessa kuntainliitot muuttui
sivat suoraan lain nojalla kuntayhtymiksi. 
Muutoksella ei olisi välitöntä vaikutusta kun
tainliiton oikeudelliseen asemaan, sen velvolli
suuksiin tai oikeuksiin. Myöskään henkilöstön 
oikeudellinen asema ei muuttuisi. Kuntainliit
tojen perussäännöistä tulisi kuntayhtymän pe
russopimuksia. Perussopimuksia tai niiden 
muutoksia ei enää alistettaisi lääninhallitusten 
vahvistettavaksi. 

Monet kuntainliitossa lakiin perustuvat jär
jestelyt jäisivät kuntayhtymässä sovittavaksi 
perussopimuksessa. Esimerkiksi kunnallislain 
nykyisessä 122 §:n 4 momentissa säädetään 
kuntainliiton toimielinten poliittisesta edusta
vuudesta. Erikoissairaanhoitolaissa (1062/89) ja 
kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa 
laissa (519/77) säädetään jäsenkuntien äänival
lan rajoituksista. Kuntayhtymässä näistä asi
oista voidaan sopia perussopimuksessa. Kun
tainliittojen perussäännöissä, joista siis tulee 
kuntayhtymän perussopimuksia, ei välttämättä 
ole tarkempia määräyksiä edellämainitunlaisis
ta, laissa säädetyistä asioista. Lähtökohtana 
on, että toiminta kuntayhtymissä jatkuu ny
kyisten säännösten ja määräysten mukaisena 
siihen saakka kun perussopimuksessa toisin 

sovitaan. Tämän vuoksi voimaantulosäännök
sen 2 momentissa säädetään myös siitä, että 
nykyistä kuntainliittoja koskevaa lainsäädän
töä sovelletaan tällaisissa sopimuksenvaraisissa 
asioissa siihen saakka, kun perussopimuksessa 
on asiasta sovittu. 

Muussa lainsäädännössä viitataan monissa 
kohdin kuntainliittoihin. Kuntayhtymään so
vellettaisiin vastaavasti, mitä muissa laeissa on 
säädetty kuntainliitosta. Tämä ei kuitenkaan 
koskisi niitä säännöksiä, joita muissa laeissa on 
yhteistoiminnan muodosta eli niistä seikoista, 
joista kuntayhtymän osalta säädetään kunnal
lislain 11 luvussa. 

Erikoissairaanhoitolain 7 §:n mukaan maa 
jaetaan erikoissairaanhoidon järjestämistä var
ten sairaanhoitopiireihin. Lain 8 §:n mukaan 
sairaanhoitopiirin alueella olevat kunnat ovat 
jäseninä sairaanhoitopiirin kuntainliitossa. Ke
hitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 
6 §:n mukaan maa on jaettu erityishuoltopiirei
hin, joiden alueet määrää valtioneuvosto. Alu
een kunnat ovat jäseninä erityishuoltopiirin 
kuntainliitossa. Rakennuslain 18 §:ssä sääde
tään seutukaava-alueista, joista päättää valtio
neuvosto. Lain 19 §:n mukaan alueen kunnat 
ovat jäseninä seutukaavoitusta varten peruste
tussa kuntainliitossa ( seutukaavaliitto) tai kun
nallislain 125 §:n 1 momentissa tarkoitetussa 
kuntainliitossa. 

Kunnan on lain mukaan oltava jäsenenä 
edellä mainituissa kuntainliitoissa. Kuntainlii
toilla on myös laissa määrätty alue. Voimaan
tulosäännöksen 5 momentin mukaan kuntain
liittojen muuttuminen kuntayhtymiksi ei vaiku
ta edellä mainittujen lakien aluejakoa koskeviin 
säännöksiin. Asianomaisten kuntien on lain 
voimaantulon jälkeenkin oltava vastaavan kun
tayhtymän jäsen. Säännöksen tarkoittamissa 
kuntayhtymissä, joissa on lukuisia jäsenkuntia, 
on myös tarpeen helpottaa perussopimuksen 
muuttamista. Näissä kuntayhtymissä perusso
pimusta voidaan muuttaa, jos kaksi kolman
nesta jäsenkunnista sitä kannattaa. 

Kuntayhtymäsäännösten lähtökohtana on, 
että kuntayhtymän hallinto voidaan järjestää 
sillä tavoin kuin kunnallislain 11 luvussa sää
detään. Valtionosuusuudistukseen liittyy la
kiehdotus kunnan opetustoimen hallinnosta. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samaan 
aikaan kuin nyt ehdotettava laki. Opetustoi
men hallintoa koskevan lakiehdotuksen 1 §:n 
mukaan kunnan opetustoimena tarkoitetaan 
peruskoululain (476/83), lukiolain (477 /83), il-
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talukiolain ( 478/83), ammatillisista oppilaitok
sista annetun lain (487 /87), samassa yhteydessä 
säädettäviksi ehdotettavien kansalaisopistolain 
ja taiteen perusopetuksesta annettavan lain 
sekä musiikkioppilaitoslain - nykyisen val
tionosuutta saavista musiikkioppilaitoksista 
annetun lain - (402/87) mukaisen toiminnan 
järjestämistä. Nyt ehdotettavan lain voimaan
tulosäännöksessä ehdotetaan säädettäväksi, et
tä kuntayhtymän hoitaesssa mainittujen lakien 
mukaisia opetustoimen tehtäviä, sovellettaisiin 
siihen vastaavasti, mitä kaksikielisen kunnan 
toimielimistä on säädetty kunnan opetustoimen 
hallinnosta annetussa laissa. Sen ehdotetun 
2 §:n mukaan kaksikielisessä kunnassa on mo
nijäseninen toimielin kumpaakin kieliryhmää 
varten taikka yksi yhteinen toimielin, joka 
jakaantuu osastoihin. 

Voimaantulosäännöksen 7 momentin nojalla 
voidaan jo ennen lain voimaantuloa ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
Tulevan kuntayhtymän jäsenkuntien on mah
dollista esimerkiksi jo ennen lain voimaantuloa 
hyväksyä perussopimus ja ryhtyä toimimaan 
sen mukaisesti heti lain voimaan tultua. 

1.2. Kuntajaosta annettu laki 

2 a §. Kokonaisliitoksen edellytykset. Lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan 
valtioneuvosto voisi hylätä kuntien yhteisen 
esityksen niiden yhdistämisestä vain, jos tärkeä 
yleinen etu sitä vaatisi. Näissä tapauksissa 
kuntien yhteinen hakemus korvaisi pääsääntöi
sesti kuntajakolain 2 §:ssä mainitut yleiset edel
lytykset. Täysin epätarkoituksenmukaisten 
kuntaliitosten estämiseksi on valtioneuvostolle 
pidätetty oikeus hylätä tällaista tarkoittava 
esitys. 

Kunnan tahdon vastaisista kokonaisliitoksis
ta ei voitaisi tehdä hallinnollisia päätöksiä. 
Niistä voitaisiin säätää lailla erikseen. 

3 §. Osittaisliitoksen erityiset edellytykset. 

4 320318X 

Kunnan tahdon vastaisista kokonaisliitoksista 
ei voitaisi päättää hallinnollisesti. Tämän 
vuoksi supistettaisiin 3 §:n erityisten edellytys
ten soveltamisalaa osittaisliitoksiin. Tärkeää 
yleistä etua arvioitaessa on myös otettava 
huomioon, että alueeltaan supistuva kunta 
säilyttää liitoksen jälkeenkin elinkelpoisuuten
sa. 

4 §. Asian vireillepano. Lääninhallituksen esi
tysoikeus kuntajakoasioissa ehdotetaan poistet
tavaksi. Kokonaisliitosasioissa esitysoikeus eh
dotetaan rajattavaksi asianomaisille kunnan
valtuustoille. Sisäasiainministeriöllä säilyisi kui
tenkin aloiteoikeus kaikissa kuntajakoasioissa. 

8 a-8 c §. Säännökset kuntaliitoksen yhtey
dessä laadittavista suunnitelmista, jotka koske
vat paikallishallinnon palvelujen järjestämistä, 
niiden käsittelyä ja sitovuutta, ehdotetaan ku
mottaviksi. 

15 b §. Liitettävän alueen hallinnon järjestä
minen. Alueellisen hallinnon määräaikaisuutta 
koskevaa säännöstä ehdotetaan väljennettäväk
si. Kunnanvaltuustolle ehdotetaan oikeutta 
päättää alueellisen hallinnon jatkamisesta mää
räajan kuluttuakin toistaiseksi. 

49 §. Muutoksenhaku valtioneuvoston, sisä
asiainministeriön ja lääninhallituksen päätök
seen. Pykälän 4 momenttiin sisältyvä viittaus 
41 §:n 2 momenttiin ehdotetaan korjattavaksi. 

Voimaantulosäännös. Laki on tarkoitettu tu
lemaan voimaan vuoden 1993 alusta. Lain 
voimaan tullessa vireillä olevat kuntaliitosasiat 
käsiteltäisiin ja ratkaistaisiin lain voimaan tul
lessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan seuraavan 
kunnallisvaalikauden eli vuoden 1993 alusta. 

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

kunnallislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 10 päivänä joulukuuta 1976 annetun kunnallislain (953/76) 50, 116-122, 122 a, 

123-134 ja 136 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 118 § osittain muutettuna 12 päivänä tammikuuta 1990 annetulla 

lailla (25/90), 122 ja 136 § osittain muutettuna 14 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla 
(1122/90), 122 a § 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa laissa (529/86), 123 ja 131 §mainitussa 
14 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa, 126 §osittain muutettuna 5 päivänä kesäkuuta 1981 
annetulla lailla (388/81), 129 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 14 
päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla, 130 § mainitussa 5 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa 
laissa, 134 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainituilla 12 päivänä tammikuuta ja 14 
päivänä joulukuuta 1990 annetuilla laeilla sekä 136 osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, 

muutetaan 8 §:n 1 momentti, 11 §:n otsikko ja 2 momentti, 54 §:n 2 momentti, 58 a §, 61, 63 ja 
71 a §, 87 §:n 2 momentti, 95 §:n 2 momentti, 103-111 ja 113-115 §, 137 §:n 3 momentti, 140 
ja 141 §, 142 §:n 1 momentti, 143 §:n 2 momentti, 144 §:n 1 momentti, 145 §, 146 §:n 2 momentti 
ja 148 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 2 momentti, 58 a, 61 ja 71 a §, 87 §:n 2 momentti, 137 §:n 3 
momentti ja 146 §:n 2 momentti mainitussa 14 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa, 63, 104 
ja 140 osittain muutettuina viimeksi mainitulla lailla, 103 § osittain muutettuna mainitulla 12 
päivänä tammikuuta 1990 annetulla lailla, 141 §osittain muutettuna 10 päivänä maaliskuuta 1989 
annetulla lailla (244/89) ja mainitulla 5 päivänä kesäkuuta 1981 annetulla lailla sekä 144 §:n 1 
momentti ja 148 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa, sekä 

lisätään lakiin uusi 7 a §, 11 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 14 
päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla, uusi 3 momentti, 56 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 
71 b §, 80 §:ään, sellaisena kuin se osittain muutettuna mainitulla 14 päivänä joulukuuta 1990 
annetulla lailla, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, sekä lakiin 
siitä mainitulla 14 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla kumotun 112 §:n tilalle uusi 112 § 
seuraavasti: 

7 a§ 

Kunnan liikelaitos 

Kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnassa 
on liiketoimintaa harjoittava liikelaitos, johon 
sovelletaan tämän lain kunnan liikelaitosta 
koskevia säännöksiä. 

8 § 

Luottamushenkilöt, viranhaltijat ja työntekijät 

Kunnan luottamushenkilöitä ovat kunnan
valtuuston jäseniksi valitut valtuutetut, kun
tayhtymän yhtymäkokoukseen valitut edustajat 
ja 109 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimie
limeen valitut jäsenet sekä kunnanhallituksen, 
lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jä
senet samoin kuin tilintarkastajat ja muut 
kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. 
Kunnan viranhaltijaa, joka lain taikka kunnal
lisen säännön mukaan on virkansa perusteella 

jäsenenä kunnan toimielimessä, ei kuitenkaan 
pidetä siinäkään tehtävässä. luottamushenkilö
nä. 

11 § 

Päätösvallan siirtäminen ja edelleen siirtäminen 

Mitä 1 momentissa on sanottu ei koske: 
1) asioita, joista valtuuston laissa olevan 

nimenomaisen säännöksen mukaan on päätet
tävä; 

2) takaussitoumuksen tai muun vakuuden 
antamista toisen velasta; eikä 

3) kiinteän omaisuuden luovuttamista raken
nustonttia ja rakennuslainsäädännöllä järjestet
tyä asiaa lukuun ottamatta. 

Kunnanvaltuuston päätöksellä voidaan edel
lä 1 momentissa mainitulle viranomaiselle an
taa valta päätöksellään siirtää sille säännön tai 
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taksan mukaan kuuluvia asioita edelleen alai
sensa viranomaisen ratkaistavaksi. 

54§ 

Kokoonpano ja toimikausi 

Kunnanvaltuusto valitsee jäsenet ja varajäse
net toimikauttaan vastaavaksi ajaksi, jollei 
valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikau
desta. 

56 § 

Kunnanjohtaja 

Kunnanjohtajan erosta ja kurinpidollisesta 
rankaisemisesta määrätään kunnan virkasään
nössä. Virkasäännön määräysten estämättä 
kunnanvaltuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan 
myös, jos kaksi kolmannesta saapuvilla olevista 
valtuutetuista sitä kannattaa. 

58 a § 

Ohjeet kunnan edustajille 

Kunnanhallituksen tulee tarvittaessa antaa 
ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja sää
tiöiden hallintoelimissä sekä kuntayhtymän yh
tymäkokouksessa edustaville henkilöille samoin 
kuin kuntayhtymän 109 §:n 1 momentissa tar
koitetun toimielimen jäsenille kunnan kannan 
ottamisesta käsiteltäviin kysymyksiin. 

61 § 

Toimivallan siirtäminen ja edelleen siirtäminen 

Kunnanhallituksen jaostolle, kunnanhalli
tuksen ja jaoston puheenjohtajalle sekä kun
nanjohtajalle, apulaiskunnanjohtajalle ja muul
le kunnanhallituksen alaiselle viranhaltijalle 
voidaan johtosäännössä ja 11 §:n 1 momentissa 
tarkoitetussa muussa säännössä tai taksassa 
antaa valta ratkaista kunnanhallitukselle kuu
luvia säännössä tai taksassa mainittavia asioita. 
Asiat, jotka koskevat esityksen tekemistä kun
nanvaltuustolle tai 59 §:n soveltamista, on kui
tenkin aina kunnanhallituksen käsiteltävä. 

Kunnanvaltuuston päätöksellä voidaan 1 
momentissa mainitulle viranomaiselle antaa 
valta siirtää sille säännön tai taksan mukaan 
kuuluvia asioita edelleen alaisensa viranomai
sen ratkaistavaksi. 

Päätöksistä, jotka luottamushenkilö tai VI

ranhaltija tekee 1 tai 2 momentin nojalla, on 
pidettävä pöytäkirjaa, jollei pöytäkirja päätök
sen luonteen johdosta ole tarpeeton. Päätöksiin 
ja pöytäkirjaan sovelletaan, mitä 27 §:n 6 mo
mentissa ja 32 §:ssä säädetään. 

63 § 
Asian siirtäminen kunnanhallituksen 

käsiteltäväksi 

Kunnanhallitus tai sen puheenjohtaja taikka 
kunnanjohtaja tai apulaiskunnanjohtaja voi 
siirtää lautakunnan tai kunnanhallituksen alai
sen johtokunnan päättämän asian kunnanhal
lituksen käsiteltäväksi. Siirtämisen on tapah
duttava johtosäännössä määrätyssä ajassa, kui
tenkin viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 
valitus päätöksestä on tehtävä. Kunnanhallitus 
voi kumota siirretystä asiasta tehdyn päätöksen 
tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudel
leen käsiteltäväksi. 

Siirtää ei saa: 
1) asiaa, joka laissa tai sen nojalla asetuk

sessa on säädetty keskusvaalilautakunnan, vaa
lilautakunnan tai vaalitoimikunnan taikka hol
houslautakunnan tehtäväksi; 

2) lain tai asetuksen mukaisessa lupa-, ilmoi
tus-, valvonta- tai toimitusmenettelyssä tehtyjä 
päätöksiä; eikä 

3) yksilöön kohdistuvia terveydenhuollon tai 
sosiaalitoimen päätöksiä. 

Päätökseen, jonka 61 §:ssä tarkoitettu jaosto, 
luottamushenkilö tai viranhaltija tekee 61 §:n 
nojalla, sovelletaan vastaavasti, mitä 1 ja 2 
momentissa säädetään. 

71 a § 
Toimivallan siirtäminen ja edelleen siirtäminen 

Jaostolle, lautakunnan ja jaoston puheenjoh
tajalle sekä lautakunnan alaiselle viranhaltijalle 
voidaan johtosäännössä ja 11 §:n 1 momentissa 
tarkoitetussa muussa säännössä tai taksassa 
antaa valta ratkaista lautakunnalle kuuluvia 
säännössä tai taksassa mainittavia asioita. Esi
tyksen tekeminen asiasta, jonka ratkaiseminen 
kuuluu kunnanvaltuustolle, on kuitenkin aina 
lautakunnan käsiteltävä. 

Kunnanvaltuuston päätöksellä voidaan 1 
momentissa mainitulle viranomaiselle antaa 
valta siirtää sille säännön tai taksan mukaan 
kuuluvia asioita edelleen alaisensa viranomai
sen ratkaistavaksi. 

Päätökseen, jonka luottamushenkilö tai vi-
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ranhaltija tekee 1 tai 2 momentin nojalla, 
sovelletaan vastaavasti 61 §:n 3 momentin 
säännöstä. 

71 b § 
Asian siirtäminen lautakunnan käsiteltäväksi 

Lautakunta tai sen puheenjohtaja voi siirtää 
lautakunnan alaisen viranomaisen päättämän 
asian lautakunnan käsiteltäväksi. Siirtämisen 
on tapahduttava kunnanvaltuuston päättämäs
sä ajassa. Muutoin siirtämiseen sovelletaan 
vastaavasti, mitä asian siirtämisestä kunnanhal
lituksen käsiteltäväksi säädetään. 

80 § 
Talousarvio sekä tulot ja menot 

Kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnan 
talousarvioon otetaan menona tai tulona: 

1) päätöksessä rajatun tehtäväalueen meno
jen ja tulojen erotus; tai 

2) liikelaitoksen tulos. 

87 § 
Lainanotto 

Kunnanhallitukselle tai sen jaostolle, kun
nanhallituksen alaiselle viranhaltijalle taikka 
liikelaitokseen asetetulle toimielimene tai sen 
alaiselle viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan 
antaa johtosäännössä valta ottaa lainaa kun
nalle valtuuston talousarviossa tai erikseen 
tekemällä päätöksellä asettamissa rajoissa. 

95 § 
Tilintarkastajien kertomus 

Tilintarkastajien kertomuksessa tehtyjen 
muistutusten johdosta kunnanhallituksen on 
vaadittava asianomaisilta selitykset ja annetta
va oma lausuntonsa. Nämä on kertomuksen 
ohella toimitettava kunnanvaltuuston käsiteltä
väksi viimeistään syyskuun aikana. 

11 luku 
Kuntien yhteistoiminta 

103 § 
Yhteistoiminnan muodot 

Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa 
tehtäviään yhdessä. 

Sopimuksella voidaan tehtävä antaa jonkin 
kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman 
muun kunnan puolesta. Samoin voidaan sopia, 
että tehtävän hoitaa kuntayhtymä. 

Myös lailla kunnalle tai kuntien yhteisesti 
hoidettaviksi säädettyjä tehtäviä voi sen estä
mättä, mitä muualla laissa on säädetty yhteis
toiminnan muodosta, hoitaa asianomaisten 
kuntien perustama kuntayhtymä. Samoin voi
daan sopia, että tällaisista tehtävistä huolehtii 
toinen kunta tai toisten kuntien perustama 
kuntayhtymä. 

104 § 

Yhteinen toimielin 

Kunnan hoitaessa sopimuksen nojalla tehtä
vää yhden tai useamman kunnan puolesta 
voidaan sopia, että ensiksi mainitun kunnan 
siihen toimielimeen, jonka asiana on huolehtia 
tehtävästä, valitsevat osan jäsenistä asianomai
set muut kunnat. 

Jäseninä toimielimessä voivat olla asian
omaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaa
likelpoiset henkilöt. 

Toimielimen pöytäkirja on, milloin se asete
taan yleisesti nähtäväksi, pidettävä 32 §:n mu
kaisella tavalla nähtävänä kaikissa sopimuk
seen osallisissa kunnissa. 

105 § 

Välimiesmenettely 

Yhteistoimintaa koskevassa sopimuksessa 
voidaan määrätä, että siitä aiheutuvat erimie
lisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä sääde
tyssä järjestyksessä. 

106 § 

Kuntayhtymän perussopimus 

Kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä 
kunnanvaltuustojen hyväksymällä sopimuksel
la ( perussopimus). 

Perussopimuksessa on mainittava kuntayhty
män nimi, kotipaikka, perustajakunnat ja teh
tävät. 

Perussopimuksessa on sovittava: 
1) miten yhtymän päätöksenteko järjeste

tään; 
2) yhtymän toimielinten jäsenten tai yhtymä

kokousedustajien lukumäärästä ja äänivallan 
perusteista; 
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3) mahdollisen yhtymäkokouksen tehtävistä 
ja toimivallasta; 

4) jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina 
olevien eri ryhmien edustavuudesta valittaessa 
yhtymän toimielimiä; 

5) mikä yhtymän toimielin valvoo yhtymän 
etua, edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta 
sopimukset sekä millä tavoin oikeudesta yhty
män nimen kirjoittamiseen päätetään; 

6) jäsenkuntien osuudesta yhtymän varoihin 
ja vastuusta sen veloista sekä muista yhtymän 
taloutta koskevista asioista; 

7) yhtymän hallinnon ja talouden tarkastuk
sesta; sekä 

8) miten yhtymä puretaan ja loppuselvitys 
suoritetaan. 

Perussopimuksessa voidaan myös sopia, että 
siinä määrätyissä asioissa päätöksen tekemi
seen vaaditaan määräenemmistö. 

Kuntayhtymän perustamisesta ja purkami
sesta ilmoitetaan sen läänin lääninhallitukselle, 
jossa yhtymällä on kotipaikka. Perustaruisil
moitukseen on liitettävä jäljennös perussopi
muksesta sekä sopimuksen hyväksymistä kos
kevista kunnanvaltuustojen päätöksistä. 

107 § 

Kuntayhtymän oikeustoimikelpoisuus 

Kuntayhtymä voi hankkia oikeuksia ja tehdä 
sitoumuksia sekä käyttää puhevaltaa tuomiois
tuimessa ja muussa viranomaisessa. 

108 § 

Yhtymäkokous 

Perussopimuksessa voidaan sopia, että jäsen
kunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymäko
kouksessa, johon ne valitsevat edustajansa. 

Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi 
kertaa vuodessa. 

109 § 

Kuntayhtymän muut toimielimet 

Jos kuntayhtymällä ei ole yhtymäkokousta, 
kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää pe
russopimuksessa sovittu monijäseninen toimie
lin. 

Kuntayhtymällä voi olla myös muita perus
sopimuksen mukaisia toimielimiä. 

110 § 

Kuntayhtymän toimielinten kokoonpano 

Perussopimuksessa voidaan sopia, että 
109 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen 
jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien 
valtuutettuja. 

Vaalikelpoisia kuntayhtymän monijäsenisiin 
toimielimiin ovat henkilöt, jotka 17 §:n mu
kaan ovat vaalikelpoisia kuntayhtymän jäsen
kunnan luottamustoimiin, eivät kuitenkaan 
40 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainitut henki
löt eivätkä saman kuntayhtymän viranhaltijat 
tai siihen pysyväisluonteisessa työsopimussuh
teessa olevat työntekijät. 

111 § 

Kuntayhtymän viranhaltijat ja työntekijät 

Viranhaitijoista ja työntekijöistä on soveltu
vin osin voimassa, mitä 7 luvussa taikka 
muutoin on säädetty tai määrätty kunnan 
viranhaitijoista ja työntekijöistä. 

112 § 

Kuntayhtymän rahoitus 

Kuntayhtymän sellaisten menojen rahoituk
sesta, joita ei muutoin saada katetuksi, vastaa
vat jäsenkunnat siten kuin ne ovat perussopi
muksessa sopineet. 

113 § 

Kuntayhtymästä eroaminen 

Jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä. Jos 
muuta ei ole sovittu, eroaminen voi tapahtua 
kunnanvaltuutettujen toimikauden päättyessä 
jäsenkunnan ilmoitettua eroamisesta toimikau
den päättymistä edeltävän kalenterivuoden lop
puun mennessä. 

114 § 

Päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi 

Kuntayhtymän yhtymäkokouksen tai 109 §:n 
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytä

kirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on 
sen jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä 
yleisesti nähtävänä yhtymäkokouksen tai edellä 
mainitun toimielimen määräämässä paikassa. 
Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä 
on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnan
hallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden 
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jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mai
nituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona 
pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. 

Kuntayhtymän muun viranomaisen pöytä
kirja on pidettävä 1 momentin mukaisesti 
nähtävänä, jos yhtymäkokous tai 109 §:n 1 
momentissa tarkoitettu toimielin niin päättää 
tai asianomainen viranomainen katsoo sen 
tarpeelliseksi. 

115 § 

Kuntaa koskevien säännösten soveltaminen 
kuntayhtymässä 

Kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimas
sa, mitä kunnasta säädetään 4 §:ssä, 5 §:n 2 
momentissa, 6, 8, 9, 11 ja 12 §:ssä, 
18-24 §:ssä, 3 luvussa, 42--46 §:ssä, 49 §:ssä, 
53 §:ssä, 58-68 §:ssä, 69 §:n 1 momentissa, 
70--73 §:ssä, 80 §:ssä, 82 §:n 2 momentissa, 83, 
86--88 §:ssä, 90 §:n 2 ja 3 momentissa, 
91 §:ssä, 135 §:ssä, 137-139 §:ssä, 141-
144 §:ssä sekä 146 ja 147 §:ssä. 

Jos kuntayhtymällä ei ole muita monijäseni
siä toimielimiä kuin 109 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu, jäsenkunnat valitsevat tilintarkas
tajat sekä päättävät vastuuvapauden myöntä
misestä siten kuin perussopimuksessa sovitaan. 
Muutoin noudatetaan soveltuvin osin, mitä 
92-97 §:ssä säädetään. 

137 § 
Alistuksen käsitteleminen 

Milloin alistus on jätetty tutkittavaksi otta
matta tai päätös vahvistamatta, päätöksen teh
nyt viranomainen saa valittaa tästä. Sama 
oikeus on kunnanvaltuuston puolesta kunnan
hallituksella sekä kuntayhtymässä yhtymäko
kouksen tai 109 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
toimielimen puolesta sen päättämällä viran
omaisella. 

140 § 

Valitus kuntayhtymän viranomaisen ja kuntien 
yhteisen toimielimen päätöksestä 

Mitä 139 §:ssä säädetään, sovelletaan myös 
muutoksen hakemiseen kuntayhtymän viran
omaisen päätökseen siten, että sanotun pykälän 
2 momentissa mainitulla perusteella valitusoi
keus on kuntayhtymän jäsenkunnalla ja sen 
jäsenellä. 

Edellä 104 §:ssä tarkoitetun yhteisen toimie
limen päätökseen saa 139 §:n 2 momentin 
nojalla hakea muutosta sopimuksessa osallise
na oleva kunta ja sen jäsen. 

141 § 

Valitusviranomainen 

Valitus tehdään lääninoikeudelle, jollei jäl
jempänä tässä pykälässä toisin säädetä. Kun
tayhtymän viranomaisen päätöksestä valitet
taessa toimivaltainen on sen läänin lääninoi
keus, jossa kuntayhtymällä on kotipaikka. 

Valitus lautakunnan ja johtokunnan päätök
sestä tehdään kunnanhallitukselle. Sama kos
kee valitusta kunnanhallituksen, lautakunnan 
tai johtokunnan puheenjohtajan taikka niiden 
jaoston puheenjohtajan samoin kuin kunnan 
viranhaltijan päätöksestä, joka on tehty hänelle 
kuuluvan ratkaisuvallan nojalla. Päätöksestä 
63 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asiassa 

valitetaan kuitenkin lääninoikeudelle. 
Mitä muualla laissa on erikseen säädetty 

muutoksenhausta kunnan viranomaisen pää
tökseen, sovelletaan myös, kun kunnanhallitus 
63 §:n nojalla taikka lautakunta tai johtokunta 
71 b §:n nojalla on siirtänyt asian käsiteltäväk
seen. 

Kunnanosavaltuuston päätöksestä saa valit
taa kunnanhallitukselle. 

Valituksen johdosta annettuun kunnanhalli
tuksen päätökseen saa valittamalla hakea muu
tosta lääninoikeudelta. 

Valitus päätöksestä, joka on alistettava val
tion viranomaisen vahvistettavaksi, tehdään 
alistusviranomaiselle. 

142 § 

Valitusaika 

Haettaessa muutosta kunnanhallitukselta va
litusaika on 14 päivää. Valitettaessa lääninoi
keudelle valitusaika on 30 päivää. 

143 § 

Muut säännökset muutoksenhausta 

Kunnanhallitus saa, jos sille on kunnanhal
lituksen johtosäännössä annettu siihen oikeus, 
antaa selityksen kunnanvaltuuston päätöksestä 
tehdyn valituksen johdosta. Vastaava oikeus on 
kuntayhtymässä yhtymäkokouksen tai 109 §:n 
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1 momentissa tarkoitetun toimielimen päättä
mällä viranomaisella. 

144 § 

Päätöksen tiedoksi saattaminen ja jatkovalitus 

Lääninoikeuden päätöksestä on kunnanhal
lituksen tai kuntayhtymän asianomaisen viran
omaisen viipymättä julkaistava ilmoitus kun
nan tai kuntayhtymän taikka asianomaisten 
kuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 

145 § 

Lääninhallituksen yleinen valvonta 

Lääninhallituksen asiana on pitää silmällä, 
että kuntien ja kuntayhtymien hallintoa ja 
taloutta hoidetaan voimassa olevien lakien 
mukaan. Lääninhallituksella on oikeus saada 
kunnilta ja kuntayhtymiltä tarpeellisia tietoja ja 
selvityksiä. 

Sellaisen kuntayhtymän osalta, jossa on jä
seninä kuntia eri lääneistä, 1 momentissa tar
koitettu valvonta kuuluu sen läänin lääninhal
litukselle, jossa kuntayhtymällä on kotipaikka. 

146 § 

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 

Päätöstä asiassa, joka voidaan siirtää kun
nanhallituksen taikka lautakunnan tai johto
kunnan käsiteltäväksi, ei kuitenkaan saa panna 
täytäntöön ennen kuin on selvinnyt, ettei asiaa 
siirretä. Jos päätös on sellainen, että se asian 
luonteesta tai kiireellisyydestä johtuen on heti 
pantava täytäntöön, tai jos siirtämiseen oikeu
tetulta viranomaiselta on saatu lupa täytäntöön 
panemiseen, päätös saadaan kuitenkin panna 
täytäntöön. 

148 § 
Jäljennös tai ote asiakirjasta sekä lunastus 

Kunnanvaltuusto päättää perusteista, joiden 
mukaan asiakirjoista on suoritettava lunastus-

ta. Lunastusta ei saa määrätä perittäväksi 
silloin, kun päätös pöytäkirjanotteella anne
taan tiedoksi asianomaiselle, ellei päätös koske 
lupaa tai muuta hyväksymistä, joka lain mu
kaan on haettava johonkin toimenpiteeseen tai 
sen suorittamatta jättämiseen. Mitä tässä py
kälässä säädetään, sovelletaan vastaavasti kun
tayhtymässä. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 

päivänä tammi-

Kuntainliitot muuttuvat tämän lain tullessa 
voimaan kuntayhtymiksi. Kuntainliiton perus
sääntä on lain voimaantulon jälkeen voimassa 
tämän lain mukaisena kuntayhtymän perusso
pimuksena. Jos perussopimuksessa ei ole sovit
tu sellaisesta asiasta, josta siinä 106 §:n mu
kaan on sovittava, noudatetaan soveltuvin osin 
tämän lain voimaan tullessa kuntainliitoista 
voimassa olleita säännöksiä. 

Kuntainliiton viranhaltijat ja työntekijät siir
tyvät tämän lain voimaan tullessa vastaavan 
kuntayhtymän viranhaltijoiksi ja työn tekijöiksi. 

Muissa laeissa olevia kuntainliittoja koskevia 
säännöksiä sovelletaan tämän lain estämättä 
kuntayhtymään, yhteistoiminnan muotoa kos
kevia säännöksiä lukuun ottamatta. 

Jos kunnan on lain mukaan oltava kuntain
liiton jäsen jollakin toimialalla ja määrätyllä 
alueella, asianomaisen kunnan on lain voi
maantulon jälkeenkin oltava vastaavan kun
tayhtymän jäsen. Näissä kuntayhtymissä perus
sopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään 
kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannat
taa. 

Kuntayhtymän hoitaessa opetustoimen teh
täviä sovelletaan siihen vastaavasti, mitä kak
sikielisen kunnan toimielimistä on säädetty 
kunnan opetustoimen hallinnosta annetussa 
laissa ( / ). 

Kuntayhtymän hoitaessa erikoissairaanhoi
don tehtäviä sovelletaan siihen vastaavasti, 
mitä erikielisiä ja kaksikielisiä kuntia käsittä
vän kuntainliiton toimielimistä säädetään eri
koissairaanhoitolaissa (1 062/89). 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
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2. 
Laki 

kuntajaosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kuntajaosta 21 päivänä 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), 

muutetaan 3 § ja 4 §:n 1 momentti, 15 b §:n 1 ja 3 momentti sekä 49 §:n ruotsinkielinen otsikko 
ja 4 momentti, niistä 15 b §:n 1 ja 3 momentti sellaisina kuin ne ovat mainitussa 17 päivänä 
kesäkuuta 1988 annetussa laissa sekä 

lisätään lakiin uusi 2 a § sekä 4 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti 
siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 

2 a § 

Kokonaisliitoksen edellytykset 

Milloin kuntien valtuustot yhdessä esittävät 
kuntiensa yhdistämistä, on sitä tarkoittava 
kuntajaon muutos 2 §:n estämättä pantava 
täytäntöön esityksen mukaisena, jollei tärkeä 
yleinen etu vaadi sen hylkäämistä. 

Milloin sen kunnan valtuusto, jota kunnan 
lakkauttaminen tai uuden kunnan perustami
nen koskisi, vastustaa muutosta, muutosta ei 
määrätä toimeenpantavaksi. 

3 § 

Osittaisliitoksen erityiset edellytykset 

Milloin sen kunnan valtuusto, jota kunnan 
alueen supistaminen tai laajentaminen koskisi, 
vastustaa muutosta, muutos saadaan määrätä 
toimeenpantavaksi vain, jos tärkeän yleisen 
edun on katsottava sitä vaativan. 

4 § 

Asian vireillepano 

Esityksen sellaisesta kuntajaon muuttamises
ta, joka tarkoittaa kunnan lakkauttamista liit-

tämällä se toiseen kuntaan tai toisen kunnan 
kanssa yhdessä uudeksi kunnaksi, voi tehdä 
vain sen kunnan kunnanvaltuusto, jota muutos 
koskisi. Muussa tapauksessa esityksen kuntaja
on muuttamisesta voi tehdä kunnan jäsen tai 
kunnanvaltuusto. Esitys on toimitettava sisä
asiainministeriölle. 

Kuntajaon muuttamista koskeva asia voi
daan saattaa vireille myös sisäasiainministeriön 
aloitteesta. 

15 b § 

Liitettävän alueen hallinnon järjestäminen 

Valtioneuvosto voi määrätä niiden kuntien 
yhteisestä esityksestä, joita kuntajaon muutos 
koskee, että alueelle, joka liitetään toiseen tai 
perustettavaan uuteen kuntaan, asetetaan voi
massa olevista säännöksistä poiketen määrä
ajaksi erityinen alueellinen hallinto. 

Kunnanvaltuusto voi 1 momentissa tarkoite
tun määräajan kuluttua päättää alueellisen 
hallinnon jatkamisesta toistaiseksi. 
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49 § 

Muutoksenhaku valtioneuvoston, sisäasiainminis
teriön ja lääninhallituksen päätökseen 

Edellä 41 §:n 2 momentissa mainittuun lää
ninhallituksen päätökseen ei kuitenkaan saa 
valittamalla hakea muutosta. 

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 1992 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 199 . 

päivänä 

Tämän lain voimaan tullessa sisäasiainminis
teriössä vireillä olleita kuntajaon muutosasioita 
käsiteltäessä ja ratkaistaessa noudatetaan edel
leen tämän lain voimaan tullessa voimassa 
olleita säännöksiä. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Mauri Pekkarinen 

5 320318X 
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Liite 
1. 

Laki 
kunnallislain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 10 päivänä joulukuuta 1976 annetun kunnallislain (953/76) 50, 116-122, 122 a, 

123-134 ja 136 §, 
sellaisina kuin niistä ovat 118 § osittain muutettuna 12 päivänä tammikuuta 1990 annetulla 

lailla (25/90), 122 ja 136 § osittain muutettuna 14 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla 
(1122/90), 122 a § 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetussa laissa (529/86), 123 ja 131 § mainitussa 
14 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa, 126 §osittain muutettuna 5 päivänä kesäkuuta 1981 
annetulla lailla (388/81), 129 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 14 
päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla, 130 § mainitussa 5 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa 
laissa, 134 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainituilla 12 päivänä tammikuuta ja 14 
päivänä joulukuuta 1990 annetuilla laeilla sekä 136 osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, 

muutetaan 8 §:n 1 momentti, 11 §:n otsikko ja 2 momentti, 54 §:n 2 momentti, 58 a §, 61, 63 ja 
71 a §, 87 §:n 2 momentti, 95 §:n 2 momentti, 103-111 ja 113-115 §, 137 §:n 3 momentti, 140 
ja 141 §, 142 §:n 1 momentti, 143 §:n 2 momentti, 144 §:n 1 momentti, 145 §, 146 §:n 2 momentti 
ja 148 §:n 2 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 11 §:n 2 momentti, 58 a, 61 ja 71 a §, 87 §:n 2 momentti, 137 §:n 3 
momentti ja 146 §:n 2 momentti mainitussa 14 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa, 63, 104 
ja 140 osittain muutettuina viimeksi mainitulla lailla, 103 § osittain muutettuna mainitulla 12 
päivänä tammikuuta 1990 annetulla lailla, 141 § osittain muutettuna 10 päivänä maaliskuuta 1989 
annetulla lailla (244/89) ja mainitulla 5 päivänä kesäkuuta 1981 annetulla lailla sekä 144 §:n 1 
momentti ja 148 §:n 2 momentti viimeksi mainitussa laissa, sekä 
· lisätään lakiin uusi 7 a §, 11 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 14 
päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla, uusi 3 momentti, 56 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 
71 b §, 80 §:ään, sellaisena kuin se osittain muutettuna mainitulla 14 päivänä joulukuuta 1990 
annetulla lailla, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, sekä lakiin 
siitä mainitulla 14 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla kumotun 112 §:n tilalle uusi 112 § 
seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

8 § 

Luottamushenkilöt, viranhaltijat ja työntekijät 

Kunnan luottamushenkilöitä ovat kunnan
valtuuston jäseniksi valitut valtuutetut, kuntien 
edustajainkokoukseen valitut edustajat ja kun
tainliiton liittovaltuustoon valitut jäsenet sekä 
kunnanhallituksen, lautakuntien, johtokuntien 
ja toimikuntien jäsenet samoin kuin tilintarkas
tajat ja muut kunnan luottamustoimiin valitut 

Ehdotus 

7 a § 
Kunnan liikelaitos 

Kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnassa on 
liiketoimintaa harjoittava liikelaitos, johon sovel
letaan tämän lain kunnan liikelaitosta koskevia 
säännöksiä. 

8 § 

Luottamushenkilöt, viranhaltijat ja työntekijät 

Kunnan luottamushenkilöitä ovat kunnan
valtuuston jäseniksi valitut valtuutetut, kun
tayhtymän yhtymäkokoukseen valitut edustajat 
ja 109 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimieli
meen valitut jäsenet sekä kunnanhallituksen, 
lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jä
senet samoin kuin tilintarkastajat ja muut 
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Voimassa oleva laki 

henkilöt. Kunnan viranhaltijaa, joka lain taik
ka kunnallisen säännön mukaan on virkansa 
perusteella jäsenenä kunnan toimielimessä, ei 
kuitenkaan pidetä siinäkään tehtävässä luotta
mushenkilönä. 

11 § 

Päätösvallan siirtäminen 

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei koske: 
1) asioita, joista valtuuston laissa olevan 

nimenomaisen säännöksen mukaan on päätet
tävä; 

2) asioita, joissa päätöksen tekemiseen vaadi
taan määräenemmistön kannatus; eikä 

3) kiinteän omaisuuden luovuttamista raken
nustonttia ja rakennuslainsäädännöllä järjestet
tyä asiaa lukuun ottamatta. 

50 § 

Määräenemmistö 

Päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähin
tään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista val
tuutetuista sitä kannattaa asioissa, jotka koske
vat: 

1) uuden määrärahan myöntämistä tai entisen 
korottamista; 

2) uuden viran perustamista; taikka 
3) takaussitoumuksen tai muun vakuuden an

tamista. 

Ehdotus 

kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt. 
Kunnan viranhaltijaa, joka lain taikka kunnal
lisen säännön mukaan on virkansa perusteella 
jäsenenä kunnan toimielimessä, ei kuitenkaan 
pidetä siinäkään tehtävässä luottamushenkilö
nä. 

11§ 

Päätösvallan siirtäminen ja edelleen siirtäminen 

Mitä 1 momentissa on sanottu, ei koske: 
1) asioita, joista valtuuston laissa olevan 

nimenomaisen säännöksen mukaan on päätet
tävä; 

2) takaussitoumuksen tai muun vakuuden 
antamista toisen velasta; eikä 

3) kiinteän omaisuuden luovuttamista raken
nustonttia ja rakennuslainsäädännöllä järjestet
tyä asiaa lukuun ottamatta. 

Kunnanvaltuuston päätöksellä voidaan edellä 
1 momentissa mainitulle viranomaiselle antaa 
valta päätöksellään siirtää sille säännön tai 
taksan mukaan kuuluvia asioita edelleen alaisen
sa viranomaisen ratkaistavaksi. 

(Kumotaan) 

50§ 

Määräenemmistö 

54 § 

Kokoonpano ja toimikausi 

Kunnanvaltuusto valitsee jäsenet ja varajäse
net kahden vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 
tai päättyy valtuutettujen toimikauden vaihtu
essa. 

Kunnanvaltuusto valitsee jäsenet ja varajäse
net toimikauttaan vastaavaksi ajaksi, jollei val
tuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudes
ta. 
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Voimassa oleva laki 

56 § 
Kunnanjohtajat 

58 a § 

Ohjeet kunnan edustajille 

Kunnanhallituksen tulee tarvittaessa antaa 
kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden 
hallintoelimissä sekä kuntien edustajainkoko
uksissa edustaville henkilöille samoin kuin kun
tainliittojen liittovaltuustojen jäsenille ohjeita 
kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin kysy
myksiin. 

61 § 

Toimivallan siirtäminen 

Kunnanhallituksen jaostolle, puheenjohtajal
le ja muulle jäsenelle sekä kunnanjohtajalle, 
apulaiskunnanjohtajalle ja muulle kunnanhalli
tuksen alaiselle viranhaltijalle voidaan kunnan
hallituksen johtosäännössä ja 11 §:n 1 momen
tissa mainitussa muussa säännössä tai taksassa 
antaa valta ratkaista kunnanhallitukselle kuu
luvia säännössä tai taksassa mainittavia asioita, 
joiden taloudellinen tai muu merkitys ei ole 
sellainen, että asian käsittelemistä kunnanhalli
tuksen kokouksessa on pidettävä tarpeellisena. 
Asiat, jotka koskevat esityksen tekemistä kun
nanvaltuustolle tai 59 §:n soveltamista, on kui
tenkin aina kunnanhallituksen käsiteltävä. 

Päätöksestä, jonka luottamushenkilö tai vi
ranhaltija 1 momentin nojalla tekee, on pidet
tävä pöytäkirjaa, jollei pöytäkirja päätöksen 
luonteen johdosta ole tarpeeton. Päätöksiin ja 
pöytäkirjaan sovelletaan, mitä 27 §:n 6 momen
tissa ja 32 §:ssä on säädetty. 

Ehdotus 

56 § 

Kunnanjohtajat 

Kunnanjohtajan erosta ja kurinpidollisesta 
rankaisemisesta määrätään kunnan virkasään
nössä. Virkasäännön määräysten estämättä kun
nanvaltuusto voi irtisanoa kunnanjohtajan myös, 
jos kaksi kolmannesta saapuvilla olevista valtuu
tetuista sitä kannattaa. 

58 a § 
Ohjeet kunnan edustajille 

Kunnanhallituksen tulee tarvittaessa antaa 
ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja sää
tiöiden hallintoelimissä sekä kuntayhtymän yh
tymäkokouksessa edustaville henkilöille samoin 
kuin kuntayhtymän 109 §:n 1 momentissa tar
koitetun toimielimen jäsenille kunnan kannan 
ottamisesta käsiteltäviin kysymyksiin. 

61 § 

Toimivallan siirtäminen ja edelleen siirtäminen 

Kunnanhallituksen jaostolle, kunnanhallituk
sen ja jaoston puheenjohtajalle sekä kunnanjoh
tajalle, apulaiskunnanjohtajalle ja muulle kun
nanhallituksen alaiselle viranhaltijalle voidaan 
johtosäännössä ja 11 §:n 1 momentissa tarkoi
tetussa muussa säännössä tai taksassa antaa 
valta ratkaista kunnanhallitukselle kuuluvia 
säännössä tai taksassa mainittavia asioita. 
Asiat, jotka koskevat esityksen tekemistä kun
nanvaltuustolle tai 59 §:n soveltamista, on kui
tenkin aina kunnanhallituksen käsiteltävä. 

Kunnanvaltuuston päätöksellä voidaan 1 mo
mentissa mainitulle viranomaiselle antaa valta 
siirtää sille säännön tai taksan mukaan kuuluvia 
asioita edelleen alaisensa viranomaisen ratkais
tavaksi. 

Päätöksistä, jotka luottamushenkilö tai vi
ranhaltija tekee 1 tai 2 momentin nojalla, on 
pidettävä pöytäkirjaa, jollei pöytäkirja päätök
sen luonteen johdosta ole tarpeeton. Päätöksiin 
ja pöytäkirjaan sovelletaan, mitä 27 §:n 6 mo
mentissa ja 32 §:ssä säädetään. 
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Voimassa oleva laki 

63 § 

Asian siirtäminen kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi 

Kunnanhallitus tai sen puheenjohtaja taikka 
kunnanjohtaja tai apulaiskunnanjohtaja voi 
siirtää lautakunnan tai johtokunnan päättämän 
asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Siirtä
misen on tapahduttava johtosäännössä määrä
tyssä ajassa, kuitenkin viimeistään sen ajan 
kuluessa, jossa valitus päätöksestä on tehtävä. 
Kunnanhallitus voi kumota siirretystä asiasta 
tehdyn päätöksen tai muuttaa sitä taikka pa
lauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske 
lautakunnan tai johtokunnan päätösta asiassa, 
joka laissa tai sen nojalla asetuksessa on 
säädetty sen ratkaistavaksi. 

Päätökseen, jonka 61 §:n 1 momentissa tai 
71 §:ssä mainittu jaosto, luottamushenkilö tai 
viranhaltija sanotun säännöksen nojalla tekee, 
sovelletaan vastaavasti, mitä 1 ja 2 momentissa 
on säädetty. 

71 a § 

Toimivallan siirtäminen 

Jaostolle, lautakunnan tai jaoston puheen
johtajalle ja jäsenelle sekä lautakunnan alaiselle 
viranhaltijalle voidaan johtosäännössä ja 11 §:n 
1 momentissa mainitussa muussa säännössä tai 
taksassa antaa valta ratkaista lautakunnalle 
kuuluvia säännössä tai taksassa mainittavia 
asioita, joiden taloudellinen tai muu merkitys ei 
ole sellainen, että asian käsittelemistä lautakun
nan kokouksessa on pidettävä tarpeellisena. Esi
tyksen tekeminen asiasta, jonka ratkaiseminen 
kuuluu kunnanvaltuustolle, on kuitenkin aina 
lautakunnan käsiteltävä. 

Päätökseen, jonka luottamushenkilö tai vi
ranhaltija 1 momentin nojalla tekee, sovelletaan 
vastaavasti 61 §:n 2 momentin säännöstä. 

Ehdotus 

63 § 

Asian siirtäminen kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi 

Kunnanhallitus tai sen puheenjohtaja taikka 
kunnanjohtaja tai apulaiskunnanjohtaja voi 
siirtää lautakunnan tai kunnanhallituksen alai
sen johtokunnan päättämän asian kunnanhal
lituksen käsiteltäväksi. Siirtämisen on tapah
duttava johtosäännössä määrätyssä ajassa, kui
tenkin viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 
valitus päätöksestä on tehtävä. Kunnanhallitus 
voi kumota siirretystä asiasta tehdyn päätöksen 
tai muuttaa sitä taikka palauttaa asian uudel
leen käsiteltäväksi. 

Siirtää ei saa: 
1) asiaa, joka laissa tai sen nojalla asetukses

sa on säädetty keskusvaalilautakunnan, vaalilau
takunnan tai vaalitoimikunnan taikka holhous
lautakunnan tehtäväksi; 

2) lain tai asetuksen mukaisessa lupa-, ilmoi
tus-, valvonta- tai toimitusmenettelyssä tehtyjä 
päätöksiä; eikä 

3) yksilöön kohdistuvia terveydenhuollon tai 
sosiaalitoimenpäätöksiä. 

Päätökseen, jonka 61 §:ssä tarkoitettu jaosto, 
luottamushenkilö tai viranhaltija tekee 61 §:n 
nojalla, sovelletaan vastaavasti, mitä 1 ja 2 
momentissa säädetään. 

71 a § 

Toimivallan siirtäminen ja edelleen siirtäminen 

Jaostolle, lautakunnan ja jaoston puheenjoh
tajalle sekä lautakunnan alaiselle viranhaltijalle 
voidaan voidaan johtosäännössä ja 11 §:n 1 
momentissa tarkoitetussa muussa säännössä tai 
taksassa antaa valta ratkaista lautakunnalle 
kuuluvia säännössä tai taksassa mainittavia 
asioita. Esityksen tekeminen asiasta, jonka 
ratkaiseminen kuuluu kunnanvaltuustolle, on 
kuitenkin aina lautakunnan käsiteltävä. 

Kunnanvaltuuston päätöksellä voidaan 1 mo
mentissa mainitulle viranomaiselle antaa valta 
siirtää sille säännön tai taksan mukaan kuuluvia 
asioita edelleen alaisensa viranomaisen ratkais
tavaksi. 

Päätökseen, jonka luottamushenkilö tai vi
ranhaltija tekee 1 tai 2 momentin nojalla, 
sovelletaan vastaavasti 61 §:n 3 momentin 
säännöstä. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

71 b § 

Asian siirtäminen lautakunnan käsiteltäväksi 

Lautakunta tai sen puheenjohtaja voi siirtää 
lautakunnan alaisen viranomaisen päättämän 
asian lautakunnan käsiteltäväksi. Siirtämisen on 
tapahduttava kunnanvaltuuston päättämässä 
ajassa. Muutoin siirtämiseen sovelletaan vastaa
vasti, mitä asian siirtämisestä kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi säädetään. 

80 § 
Talousarvio sekä tulot ja menot 

Kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnan 
talousarvioon otetaan menona tai tulona: 

1) päätöksessä rajatun tehtäväalueen menojen 
ja tulojen erotus; tai 

2) liikelaitoksen tulos. 

87 § 

Lainanotto 

Kunnanhallitukselle tai sen jaostolle taikka 
kunnanhallituksen alaiselle viranhaltijalle voi
daan antaa johtosäännössä valta ottaa lainaa 
kunnalle valtuuston talousarviossa tai erikseen 
tekemällä päätöksellä asettamissa rajoissa. 

Kunnanhallitukselle tai sen jaostolle, kun
nanhallituksen alaiselle viranhaltijalle taikka 
liikelaitokseen asetetulle toimielimelle taikka sen 
alaiselle viranhaltijalle tai työntekijälle voidaan 
antaa johtosäännössä valta ottaa lainaa kun
nalle valtuuston talousarviossa tai erikseen 
tekemällä päätöksellä asettamissa rajoissa. 

95 § 

Tilintarkastajien kertomus 

Tilintarkastajien kertomuksessa tehtyjen 
muistutusten johdosta kunnanhallituksen on 
vaadittava asianomaisilta selitykset ja annetta
va oma lausuntonsa. Nämä on kertomuksen 
ohella toimitettava kunnanvaltuuston käsiteltä
väksi viimeistään lokakuun aikana. 

Tilintarkastajien kertomuksessa tehtyjen 
muistutusten johdosta kunnanhallituksen on 
vaadittava asianomaisilta selitykset ja annetta
va oma lausuntonsa. Nämä on kertomuksen 
ohella toimitettava kunnanvaltuuston käsiteltä
väksi viimeistään syyskuun aikana. 
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Voimassa oleva laki 

11 luku 

Kuntien yhteistoiminta 

103 § 
Yhteistoiminnan muodot 

Kunnat voivat sopimuksen tai yhtäpitävien 
päätösten nojalla yhdessä suorittaa yhteisiä 
tehtäviään. 

Kuntien yhteisiä asioita voidaan käsitellä ja 
niistä voidaan päättää kuntien edustajainkoko
uksessa. 

Kuntien yhteisten pysyväisluonteisten tehtä
vien hoitamista varten voidaan perustaa kun
tainliitto. 

Kuntainliiton hoidettavaksi voidaan antaa 
useampia tehtäviä myös siten, että jokin niistä 
on yhteinen vain osalle jäsenkunnista. 

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

104 § 
Yhteislautakunta ja -johtokunta 

Sopimuksella voidaan kunnan hoidettavaksi 
antaa jokin tehtävä myös yhden tai useamman 
muun kunnan puolesta. Tällaisessa sopimuk
sessa voidaan kunnanvaltuustojen päätösten 
nojalla määrätä, että ensiksi mainitun kunnan 
lautakuntaan tai johtokuntaan, jonka asiana 
on tehtävästä huolehtiminen, valitsevat osan 
jäsenistä asianomaisten muiden kuntien val
tuustot niissä kunnissa sellaiseen lautakuntaan 
tai johtokuntaan vaalikelpoisista henkilöistä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun lautakun
nan tai johtokunnan pöytäkirja on, milloin se 
asetetaan yleisesti nähtäväksi, pidettävä 32 §:n 
mukaisella tavalla nähtävänä kaikissa kunnis
sa, jotka ovat sopimuksessa osallisina. 

105 § 

Välimiesmenettely 

Sopimuksessa voidaan määrätä, että siitä 
aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan välimies
menettelystä säädetyssä järjestyksessä. 

Ehdotus 

11 luku 

Kuntien yhteistoiminta 

103 § 
Yhteistoiminnan muodot 

Kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa 
tehtäviään yhdessä. 

Sopimuksella voidaan tehtävä antaa jonkun 
kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman muun 
kunnan puolesta. Samoin voidaan sopia, että 
tehtävän hoitaa kuntayhtymä. 

Myös lailla kunnalle tai kuntien yhteisesti 
hoidettavaksi säädettyjä tehtäviä voi sen estä
mättä, mitä muualla laissa on säädetty yhteis
toiminnan muodosta, hoitaa asianomaisten kun
tien perustama kuntayhtymä. Samoin voidaan 
sopia, että tällaisista tehtävistä huolehtii toinen 
kunta tai toisten kuntien perustama kuntayhty
mä. 

104 § 
Yhteinen toimielin 

Kunnan hoitaessa sopimuksen nojalla tehtävää 
yhden tai useamman kunnan puolesta voidaan 
sopia, että ensiksi mainitun kunnan siihen 
toimielimeen, jonka asiana on huolehtia tehtä
västä, valitsevat osan jäsenistä asianomaiset 
muut kunnat. 

Jäseninä toimielimessä voivat olla asianomais
ten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoi
set henkilöt. 

Toimielimen pöytäkirja on, milloin se asete
taan yleisesti nähtäväksi, pidettävä 32 §:n mu-. 
kaisella tavalla nähtävänä kaikissa sopimukseen 
osallisissa kunnissa. 

105 § 

Välimiesmenettely 

Yhteistoimintaa koskevassa sopimuksessa 
voidaan määrätä, että siitä aiheutuvat erimie
lisyydet ratkaistaan välimiesmenettelystä sääde
tyssä järjestyksessä. 
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Voimassa oleva laki 

106 § 

Esitys edustajainkokouksen pitämisestä ja siihen 
osallistuminen 

Kunnanvaltuusto voi tehdä esityksen kuntien 
edustajainkokouksen pitämisestä asianomais
ten muiden kuntien valtuustoille. Näiden tulee 
esityksen johdosta päättää, osanistuuko kunta 
edustajainkokoukseen. 

Kunnan ottamisesta myöhemmin osalliseksi 
edustajainkokoukseen päättää edustajainkoko
us. 

107 § 

Edustajain vaali 

Edustajainkokoukseen osallistuvan kunnan 
valtuusto valitsee siihen enintään kolme edus
tajaa ja kullekin henkilökohtaisen varaedusta
jan. 

Vaalikelpoisia edustajaksi ja varaedustajaksi 
eivät ole 40 §:n 1 momentin 1 kohdassa mai
nitut henkilöt. 

Ehdotus 

106 § 

Kuntayhtymän perussopimus 

Kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä 
kunnanvaltuustojen hyväksymällä sopimuksella 
(perussopimus). 

Perussopimuksessa on mainittava kuntayhty
män nimi, kotipaikka, perustajakunnat ja tehtä
vät. 

Perussopimuksessa on sovittava: 
1) miten yhtymän päätöksenteko järjestetään; 
2) yhtymän toimielinten jäsenten tai yhtymä

kokousedustajien lukumäärästä ja äänivallan pe
rusteista; 

3) mahdollisen yhtymäkokouksen tehtävistä ja 
toimiva/lasta; 

4) jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina ole
vien eri ryhmien edustavuudesta valittaessa yh
tymän toimielimiä; 

5) mikä yhtymän toimielin valvoo yhtymän 
etua, edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta 
sopimukset sekä millä tavoin oikeudesta yhty
män nimen kirjoittamiseen päätetään; 

6) jäsenkuntien osuudesta yhtymän varoihin ja 
vastuusta sen veloista sekä muista yhtymän 
taloutta koskevista asioista; 

7) yhtymän hallinnon ja talouden tarkastuk
sesta; sekä 

8) miten yhtymä puretaan ja loppuselvitys 
suoritetaan 

Perussopimuksessa voidaan myös sopia, että 
siinä määrätyissä asioissa päätöksen tekemiseen 
vaaditaan määräenemmistö 

Kuntayhtymän perustamisesta ja purkamisesta 
ilmoitetaan sen läänin lääninhallitukselle, jossa 
yhtymällä on kotipaikka. Perustamisilmoituk
seen on liitettävä jäljennös perussopimuksesta 
sekä sopimuksen hyväksymistä koskevista kun
nanvaltuustojen päätöksistä. 

107 § 

Kuntayhtymän oikeustoimikelpoisuus 

Kuntayhtymä voi hankkia oikeuksia ja tehdä 
sitoumuksia sekä käyttää puhevaltaa tuomiois
tuimessa ja muussa viranomaisessa. 
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Voimassa oleva laki 

Vaalia koskeva pöytäkirjanote on viipymättä 
lähetettävä sen kunnan valtuuston puheenjoh
tajalle, joka oli tehnyt esityksen edustajainko
kouksen pitämisestä. 

108 § 

Edustajain toimikausi 

Edustajain ja varaedustajien toimikausi kes
tää, kunnes edustajainkokous on suorittanut 
tehtävänsä. Kunnanvaltuustolla on kuitenkin 
valta sitä ennen vapauttaa edustaja tai vara
edustaja toimestaan ja valita hänen sijaansa 
toinen. 

109 § 

Edustajainkokouksen koolle kutsuminen 

Kutsu edustajainkokoukseen on toimitettava 
edustajille vähintään 14 päivää ennen kokousta 
lähetetyillä kirjatuilla kirjeillä. Kokouksesta on 
samalla tavalla ilmoitettava kunnanhallituksil
le. 

Jos edustaja on estynyt saapumasta kokouk
seen, hänen on ilmoitettava siitä viipymättä 
varaedustajalleen, jonka on tällöin osallistutta
va kokoukseen, mikäli estettä ei ole. 

Ensimmäisen kokouksen ajan ja paikan mää
rää sekä kutsun siihen antaa 107 §:n 3 momen
tissa mainitun kunnan valtuuston puheenjohta
Ja. 

110 § 

Edustajainkokouksen puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja 

Edustajainkokous valitsee keskuudestaan pu
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikau
dekseen. 

6 320318X 

Ehdotus 

108 § 
Yhtymäkokous 

Perussopimuksessa voidaan sopia, että jäsen
kunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkoko
uksessa, johon ne valitsevat edustajansa. 

Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi ker
taa vuodessa. 

109 § 

Kuntayhtymän muut toimielimet 

Jos kuntayhtymällä ei ole yhtymäkokousta, 
kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää pe
russopimuksessa sovittu monijäseninen toimielin. 

Kuntayhtymällä voi olla myös muita perusso
pimuksen mukaisia toimielimiä. 

110 § 

Kuntayhtymän toimielinten kokoonpano 

Perussopimuksessa voidaan sopia, että 109 §:n 
1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäsenten ja 
varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettu
ja. 

Vaalikelpoisia kuntayhtymän monijäsenisiin 
toimielimiin ovat henkilöt, jotka 17 §:n mukaan 
ovat vaalikelpoisia kuntayhtymän jäsenkunnan 
luottamustoimiin, eivät kuitenkaan 40 §:n 1 mo
mentin 1 kohdassa mainitut henkilöt eivätkä 
saman kuntayhtymän viranhaltijat tai siihen 
pysyväisluonteisessa työsopimussuhteessa olevat 
työntekijät. 
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111 § 
Edustajainkokouksen päätösvaltaisuus 

Edustajainkokous on päätösvaltainen, kun 
kokouksessa on edustettuna vähintään kaksi 
kolmannesta edustajainkokoukseen osallistu
vista kunnista. 

112 § 

( 112 §on kumottu lailla 1122/90.) 

113 § 
Edustajain äänivalta ja äänestykset 

Kunnan edustajille on, jollei toisin ole sovit
tu, edustajainkokouksessa yksi ääni kutakin 
kunnan alkavaa tuhatta asukasta kohti, lasket
tuna viimeksi toimitetun henkikirjoituksen mu
kaan. Jos edustajainkokoukseen osallistuu kol
me tai useampia kuntia, kunnalla ei kuitenkaan 
ole useampia ääniä kuin mikä vastaa kolman
nesta kokouksessa saapuvilla olevien edustajien 
siitä yhteenlasketusta äänimäärästä, jossa sa
nottua rajoitusta ei vielä ole otettu huomioon. 
Kunnan edustajien äänet jakautuvat tasan heis
tä kokouksessa läsnä olevien kesken. 

Päätökset edustajainkokouksessa tehdään 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 

114§ 

Edustajainkokouksen pöytäkirja ja päätösten 
tiedoksianto 

Edustajainkokouksen pöytäkirjasta on siihen 
liitettyine valitusosoituksineen puheenjohtajan 
toimesta viipymättä lähetettävä jäljennös edus
tajainkokoukseen osallistuvien kuntien kun
nanhallituksille sen jälkeen, kun pöytäkirja on 
tarkastettu. Jäljennös on pidettävä yleisesti 
nähtävänä siten kuin 32 §:n 1 momentissa on 
säädetty. Puheenjohtajalle on toimitettava to
distus tästä. 

(Ks. voimassa oleva 129 §) 

Ehdotus 

111 § 

Kuntayhtymän viranhaltijat ja työntekijät 

Viranhaitijoista ja työntekijöistä on soveltuvin 
osin voimassa, mitä 7 luvussa taikka muutoin on 
säädetty tai määrätty kunnan viranhaitijoista ja 
työntekijöistä. 

112 § 
Kuntayhtymän rahoitus 

Kuntayhtymän sellaisten menojen rahoitukses
ta, joita ei muutoin saada katetuksi, vastaavat 
jäsenkunnat siten kuin ne ovat perussopimukses
sa sopineet. 

113 § 

Kuntayhtymästä eroaminen 

Jäsenkunta voi erota kuntayhtymästä. Jos 
muuta ei ole sovittu, eroaminen voi tapahtua 
kunnanvaltuutettujen toimikauden päättyessä jä
senkunnan ilmoitettua eroamisesta toimikauden 
päättymistä edeltävän kalenterivuoden loppuun 
mennessä. 

114§ 

Päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi 
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115 § 

Edustajainkokouksen asioiden valmistelu ja sen 
päätösten täytäntöönpano sekä kustannukset 

Edustajainkokous antaa tarpeelliset määrä
ykset asioiden valmistelusta ja päätösten täy
täntöönpanosta sekä päättää yhteisten kustan
nusten suorittamisesta. 

Palkkiot ja korvaukset edustajilleen suorittaa 
kunta. 

(Ks. voimassa oleva 134 §) 

Ehdotus 

Kuntayhtymän yhtymäkokouksen tai 109 §:n 
1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja 
siihen liitettyine valitusosoituksineen on sen 
jälkeen, kun se on tarkastettu, pidettävä ylei
sesti nähtävänä yhtymäkokouksen tai edellä 
mainitun toimielimen määräämässä paikassa. 
Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on 
lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhalli
tukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsen
ten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituis
ta päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöy
täkirja on asetettu nähtäväksi. 

Kuntayhtymän muun viranomaisen pöytäkirja 
on pidettävä 1 momentin mukaisesti nähtävänä, 
jos yhtymäkokous tai 109 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu toimielin niin päättää tai asianomai
nen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. 

115 § 

Kuntaa koskevien säännösten soveltaminen 
kuntayhtymässä 

Kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, 
mitä kunnasta säädetään 4 §:ssä, 5 §:n 
2 momentissa, 6, 8, 9, 11 ja 12 §:ssä, 
18-24 §:ssä, 3 luvussa, 42-46 §:ssä, 49 §:ssä, 
53 §:ssä, 58-68 §:ssä, 69 §:n 1 momentissa, 
70-73 §:ssä, 80 §:ssä, 82 §:n 2 momentissa, 83, 
86-88 §:ssä, 90 §:n 2 ja 3 momentissa, 91 §:ssä, 
135 §:ssä, 137-139 §:ssä, 141-144 §:ssä sekä 
146 ja 147 §:ssä. 

Jos kuntayhtymällä ei ole muita monijäsenisiä 
toimielimiä kuin 109 §:n 1 momentissa tarkoitet
tu, jäsenkunnat valitsevat tilintarkastajat sekä 
päättävät vastuuvapauden myöntämisestä siten 
kuin perussopimuksessa sovitaan. Muutoin nou
datetaan soveltuvin osin, mitä 92-97 §:ssä sää
detään. 
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116 § 

Edustajainkokouksen puhevallan käyttäminen 

Edustajainkokouksen puheenjohtaja antaa se
litykset asioista, jotka edustajainkokous on kä
sitellyt, ja toimittaa sen päätösten alistamisen 
sekä käyttää muutoinkin puhevaltaa edustajain
kokouksen puolesta. 

Edustajainkokous voi valita toimikunnan hoi
tamaan puheenjohtajan sijasta 1 momentissa 
mainitut asiat. 

117 § 

Edustajainkokousta koskevat muut 
säännökset 

Jollei edustajainkokouksesta ole toisin säädet
ty, noudatetaan soveltuvin osin, mitä on voimas
sa kunnanvaltuustosta. 

118 § 

Suunnitelma kuntainliiton perustamisesta 

Kuntainliiton perustamisesta on valmistettava 
suunnitelma, joka käsittää tarpeellisine peruste
luineen ehdotuksen kuntainliiton tehtävistä ja 
niiden suorittamisesta sekä kuntainliiton hallin
non järjestämisestä, arvion kuntainliiton menois
ta ja tuloista sekä ehdotuksen perusteista, joiden 
mukaan jäsenkuntien maksuosuudet kuntainliiton 
menoihin määräytyvät. 

Jos kuntainliitto perustetaan hoitamaan jo 
perustetun kuntainliiton ja muun kuntien yhteisiä 
tehtäviä hoitavan organisaation tehtäviä, suunni
telma on laadittava vain tarpeellisilta osin. 

Suunnitelma laaditaan edustajainkokouksen 
tai kunnanhallitusten toimesta. 

119 § 

Kuntien liittyminen perustettavaan 
kuntainliittoon 

Edustajainkokouksen toimesta laadittu ja sen 
hyväksymä suunnitelma on toimitettava asian
omaisille kunnille, joissa kunnanvaltuuston on 
päätettävä, liittyykö kunta suunnitelmassa edel
lytettyyn kuntainliittoon. Ilmoitus päätöksestä 
on pöytäkirjanotteella lähetettävä edustajainko
kouksen asettamassa määräajassa sen puheen
johtajalle. Tämän on ilmoitukset saatuaan kut
sutlava koolle edustajat niistä edustajainkokouk
seen osallistuneista kunnista, joissa valtuusto on 

Ehdotus 

(Kumotaan) 

(Kumotaan) 

(Kumotaan) 

(Kumotaan) 

116§ 

117 § 

118 § 

119 § 
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tehnyt päätöksen kunnan liittymisestä kuntain
liittoon. 

Milloin suunnitelma on laadittu kunnanhalli
tusten toimesta, se on asianomaisissa kunnissa 
saatettava valtuuston käsiteltäväksi 1 momentis
sa tarkoitetun päätöksen tekemistä varten. Pää
töksestä on pöytäkirjanotteella ilmoitettava kun
tainliiton perustamisesta aloitteen tehneen kun
nan valtuuston puheenjohtajalle. Tämän on il
moitukset saatuaan kutsutlava koolle niiden kun
tien edustajainkokous, joiden valtuusto on päät
tänyt kunnan liittymisestä kuntainliittoon. 

120 § 

Päätöksen tekeminen edustajainkokouksessa 
kuntainliiton perustamisesta 

Edellä 119 §:ssä mainituin tavoin koolle kut
sutun edustajainkokouksen on päätettävä lopul
lisesti kuntainliiton perustamisesta ja, jos se 
perustetaan, hyväksyttävä sille perussääntö, jos
sa annetaan määräykset kuntainliiton järjestys
muodosta sekä sen hallinnosta ja taloudesta. 

121 § 

Kuntainliiton perustaminen kunnanvaltuusto
jen yhtäpitävillä päätöksillä 

Kuntainliitto voidaan myös perustaa ja sen 
perussääntö hyväksyä kunnanvaltuustojen yhtä
pitävillä päätöksillä. Edellytyksenä on, että 
edustajainkokouksen tai kunnanhallitusten toi
mesta on kuntainliiton perustamista koskevan 
suunnitelman ohella valmistettu ehdotus kuntain
liiton perussäännöksi ja tehty ehdotus asiamie
hestä tai toimikunnasta, jonka tehtävänä on 
toimittaa 126 §:ssä säädetty alistaminen ja antaa 
sen käsittelyä varten tarpeellisia selityksiä, ja 
että kaikkien niiden kuntien valtuustot, joiden 
liittymistä kunlainliittoon suunnitelmassa on 
edellytetty, muutoksitta tai saman sisältöisin 
muutaksin hyväksyvät suunnitelman ja sanotut 
ehdotukset. 

122 § 

Kuntainliiton toimielimet 

Kunlainliitossa käyttää päätösvaltaa liittoval
tuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot va
litsevat jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtai
sen varajäsenen valtuustojen toimikautta vastaa
vaksi ajaksi. 

Ehdotus 

(Kumotaan) 

(Kumotaan) 

(Kumotaan) 
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121 § 

122 § 
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Kuntainliiton hallintoa hoitaa liittohallitus, 
johon liittovaltuusto valitsee toimikaudekseen 
jäsenet ja kullekin näistä henkilökohtaisen vara
jäsenen. Liittovaltuusto valitsee jäsenten joukos
ta liittohallitukselle puheenjohtajan sekä yhden 
tai kaksi varapuheenjohtajaa. 

Laissa säädettyjen lautakuntien ja johtokunti
en lisäksi kunlainliitolla voi olla muitakin liitto
hallituksen valvonnan alaisina toimivia lautakun
tia ja johtokuntia. 

Liittohallituksen ja sen alaisten toimielinten 
kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se 
vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina 
olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa 
ääniosuutta kuntainliiton alueella. 

122 a § 

Erillisten toimintayksiköiden sekä osavastuu
alueiden johtokunnat 

Kunlainliitossa voidaan myös asettaa johto
kunta kunkin erillisen toimintayksikön hallintoa 
varten. Johtokunta voi olla yhteinen kahdelle tai 
useammalle toimintayksikölle. 

Liittovaltuusto voi muodostaa kunlainliittoon 
osavastuualueita, joilla on oma johtokunta. Sa
malla liittovaltuusto määrää niihin kuuluvat toi
mintayksiköt ja kunnat. 

Jäsenet 2 momentissa tarkoitettuun osavastuu
alueen johtokuntaan on valittava osavastuualu
eeseen kuuluvista kunnista. Osavastuualuetta 
varten asetetun johtokunnan kokoonpanoa 
122 §:n 4 momentin mukaan määrättäessä ote
taan huomioon vain ne kunnat, jotka liittoval
tuuston päätöksen mukaan kuuluvat asianomai
seen osavastuualueeseen. 

Tässä pykälässä tarkoitetun johtokunnan teh
tävistä määrätään tarkemmin johtosäännöllä. 

123 § 

Vaalikelpoisuus kuntainliiton luottamus
toimiin 

Vaalikelpoisia kuntainliiton luottamustoimiin 
ovat henkilöt, jotka ovat vaalikelpoisia kuntain
liiton jäsenkunnan luottamustoimiin 17 §:n mu
kaan, eivät kuitenkaan 40 §:n 1 momentin 1 
kohdassa mainitut henkilöt eivätkä, lukuun otta
matta toimikuntaa, saman kuntainliiton viran
haltijat tai pysyväisluonteisessa työsopimussuh
teessa olevat työntekijät. 

Ehdotus 

(Kumotaan) 

(Kumotaan) 

122 a § 

123 § 
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Liittohallituksen jäsenet taikka heihin hallin
tomenettelylain JO §:n 2 momentissa tarkoitetus
sa suhteessa olevat henkilöt eivät ole vaalikel
poisia kuntainliiton tilintarkastajaksi. 

124 § 

Perussääntö 

Perussäännössä on mainittava kuntainliiton 
nimi, kotipaikka, jäsenkunnat ja tehtävät. 

Perussäännössä on määrättävä: 
1) liittovaltuuston jäsenten lukumäärästä, liit

tovaltuuston kokouksen päätösvaltaisuudesta, 
äänivallan perusteista kokouksessa ja siitä, onko 
määräenemmistö tarpeen myös joissakin muissa 
asioissa kuin laissa säädetyissä, sekä liittoval
tuuston toiminnasta muutoin; 

2) liittohallituksen jäsenten lukumäärästä ja 
liittohallituksen toiminnasta; 

3) jäsenkuntien osuudesta kuntainliiton varoi
hin ja vastuusta sen veloista; 

4) kuntainliiton taloudesta ja niistä perusteis
ta, joiden mukaan menojen suorittamiseksi tar
vittavat määrät peritään jäsenkunnilta näiden 
maksuosuuksina; 

5) uusien jäsenkuntien ottamisesta kunlainliit
toon ja entisten eroamisesta siitä; 

6) kuntainliiton purkamisesta ja loppuselvityk
sestä; sekä 

7) muista kuntainliiton toiminnan järjestämis
tä varten tarpeellisiksi katsottavista asioista. 

Milloin kunlainliitosta on laissa annettu eri
tyisiä säännöksiä tai kuntien yhteistoiminnan 
ehdoista on lain nojalla annettu määräyksiä, 
perussääntö on sovittava niiden mukaan. 

125 § 

Erityiset määräykset perussäännössä 

Kuntainliitossa, jossa kuntien jäsenyys ei lain 
mukaan ole pakollinen, voidaan perussäännössä 
siinä mainittavien asioiden kohdalta määrätä, 
että päätös on pätevä vain, jos jäsenkuntien 
kunnanvaltuustot ovat sen hyväksyneet. Sellai
nen määräys voi koskea myös 130, 131 ja 
133 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä. 

Liittovaltuuston jäsenten äänivallan ja kuntien 
maksuosuuksien perusteet eivät perussäännön 
mukaan saa olla kohtuuttamassa epäsuhteessa 
toisiinsa. 

Jäsenkuntien vastuuta kuntainliiton veloista ei 
saa perussäännössä rajoittaa siitä, mikä vastaa 
jäsenkuntien osuuksia kuntainliiton varoihin. 

Ehdotus 

(Kumotaan) 

(Kumotaan) 
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Perussäännössä voidaan määrätä välimiesme
nettelyn käyttämisestä ratkaistaessa taloudellisia 
oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia erimieli
syyksiä, jotka aiheutuvat kunnan liittymisestä 
kunlainliittoon tai eroamisesta siitä taikka sen 
purkamisesta ja loppuselvityksestä. 

126 § 

Perussäännön alistaminen vahvistettavaksi 

Päätös kuntainliiton perussäännön hyväksymi
sestä on alistettava lääninhallituksen vahvistet
tavaksi. 

Perussäännön vahvistamisesta on julkaistava 
kuntainliiton jäsenkunnissa ilmoitus julkisten 
kuulutusten ilmoitustaululla. 

127 § 

Liittovaltuuston kutsuminen ensimmäiseen 
kokoukseen 

Kun perussääntö on vahvistettu, edustajainko
kouksen puheenjohtajan taikka 121 §: ssä maini
tun toimikunnan puheenjohtajan tai asiamiehen 
on kehotettava jäsenkuntien valtuustoja valitse
maan jäsenet ja varajäsenet liittovaltuustoon 
sekä kutsutlava koolle sen ensimmäinen kokous. 

128 § 

Liittovaltuuston kokoukset 

Liittovaltuusto kokoontuu vuosittain vähintään 
kahdesti. Edellisen varainhoitovuoden tilinpää
töksen hyväksymisestä on päätettävä viimeistään 
15 päivänä kesäkuuta ja seuraavan varainhoito
vuoden talousarvio on hyväksyttävä viimeistään 
15 päivänä lokakuuta. 

Kokouskutsu siihen liittyvine asiakiriaineen on 
toimitettava tiedoksi jäsenkuntien kunnanhalli
tuksille. 

129 § 

Päätösten saattaminen yleisesti tiedoksi 

Liittovaltuuston pöytäkirja siihen 1iitettyine 
va1itusosoituksineen on sen jälkeen, kun pöy
täkirja on tarkastettu, pidettävä yleisesti näh
tävänä kuntainliiton toimistossa tai muussa 
liittovaltuuston määräämässä paikassa. Jäsen
kuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen 
pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon 
sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu näh
täväksi. 

Ehdotus 

126 § 

(Kumotaan) 

127 § 

(Kumotaan) 

128 § 

(Kumotaan) 

129 § 

(Kumotaan) 

(Ks. ehdotettu 114 §) 
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Ennen kuin pöytäkirja 1 momentin mukai
sesti asetetaan nähtäväksi, siitä on lähetettävä 
jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäl
jennös, johon on merkitty, milloin pöytäkirja 
pidetään nähtävänä. Tästä on ilmoitettava 
kunnassa julkisten kuulutusten ilmoitustaulul
la. Ilmoittamisesta on toimitettava liittohalli
tukselle todistus. 

Liittohallituksen pöytäkirjasta on voimassa, 
mitä 1 momentissa on säädetty. Siitä on lähe
tettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallituk
selle jäljennös. Lautakunnan ja johtokunnan 
pöytäkirja on pidettävä 1 momentin mukaisesti 
nähtävänä, jos niin on perussäännössä tai 
johtosäännössä määrätty taikka sanottu toi
mielin tai sen puheenjohtaja katsoo sen tarpeel
liseksi, ja sama koskee vastaavasti pöytäkirjaa 
päätöksestä, jonka luottamushenkilö tai viran
haltija on hänelle uskotun ratkaisuvallan no
jalla tehnyt liittohallitukselle taikka lauta- tai 
johtokunnalle kuuluvassa asiassa. 

130 § 

Perussäännön muuttaminen 

Perussäännön muuttamisesta päättää liittoval
tuusto. Tällöin on sovellettava, mitä 126 §:ssä on 
säädetty, ja otettava huomioon 131 §:n säännök
set. 

131 § 

Muutokset kuntainliiton hallintoon ja 
talouteen 

Olennaisia muutoksia kuntainliiton hallintoon 
tai talouteen taikka sen toimintaan muutoin ei 
saa tehdä, elleivät muutosta koskevaa päätöstä 
kannata liittovaltuustossa jäsenet, jotka edusta
vat vähintään kahta kolmannesta valtuuston 
kaikkien jäsenten yhteenlasketusta äänimääräs
tä. 

132 § 

Jäsenkunnan eroaminen kunlainliitosta sekä 
korvaus osuudesta kuntainliiton varoihin 

Jäsenkunnalla on oikeus erota kuntain/iitosta. 
Jäsenkunnalla, joka ei hyväksy 131 §:ssä tar-

koitettua liittovaltuuston päätöstä ja joka sen 
johdosta haluaa erota kuntainliitosta, on oikeus 
saada kunlainliitolta osuuttaan sen varoihin, 
velat vähennettyinä, vastaava korvaus. 

7 320318X 

Ehdotus 

(Kumotaan) 

(Kumotaan) 

(Kumotaan) 
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Milloin kunta siirretään alueesta, johon kuu
luvilla kunnilla lain mukaan on oleva kuntainliit
to tietyn tehtävän hoitamista varten, toiseen 
sellaiseen alueeseen, kunnalla on oikeus saada 
siltä kuntainliitolta, josta se eroaa, 2 momentissa 
mainittu korvaus. Vastaavasti kunnalla on vel
vollisuus suorittaa sille kuntainliitolle, jonka 
jäseneksi se tulee, korvaus siitä osuudesta, jonka 
kunta saa tämän varoihin, velat vähennettyinä. 

Jos kunnan eroamisesta kunlainliitosta on 
seurauksena kuntainliiton purkautuminen, nou
datetaan, mitä perussäännössä on loppuselvityk
sestä määrätty. 

133 § 

Kuntainliiton purkaminen 

Kuntainliiton purkamisesta on vastaavasti voi
massa, mitä 131 §:ssä on säädetty. 

134 § 

Kuntaa koskevien säännösten soveltaminen 
kunlainliitossa 

Kunlainliitosta on soveltuvin osin vastaavasti 
voimassa, mitä kunnasta on säädetty 6 §:ssä, 
7 §:n 1 ja 2 momentissa, 8, 9, 11-13 ja 18-25 
a §:ssä, 26 §:n 2 momentissa, 27-31 §:ssä, 33, 
35, 37, 42-44 ja 46--53 §:ssä, 55 §:n 2 mo
mentissa, 58, 58 a ja 59-68 §:ssä, 69 §:n 1 
momentissa, 70, 71, 71 aja 72-80 §:ssä, 82 §:n 
1 ja 3 momentissa, 83 §:ssä, 86 §:n 2-4 mo
mentissa, 87-91 §:ssä, 92 §:n 1 ja 3 momentis
sa, 93-97 §:ssä ja 103 §:n 1 momentissa. Kun
tainliittojen keskinäiseen yhteistoimintaan so
velletaan myös 104 §:n yhteislautakuntaa ja 
-johtokuntaa koskevia säännöksiä, jolloin py
kälän 2 momenttia sovelletaan siten, että näh
tävänä pitämisen tulee tapahtua kaikissa asian
omaisten kuntainliittojen jäsenkunnissa. 

Mitä 9 §:ssä on säädetty kunnanhallituksen 
johtosäännöstä, saadaan jättää soveltamatta. 
Sovellettaessa 50 §:n säännöstä lasketaan pää
töksen tekoon vaadittava määräenemmistö liit
tovaltuuston saapuvilla olevien jäsenten yh
teenlasketusta äänimäärästä. Mitä 58 §:n 5 
momentissa on säädetty kunnanjohtajasta, so
velletaan liittohallituksen puheenjohtajaan. 
Säännöstä 80 §:n 2 momentissa ylijäämän tai 
alijäämän ottamisesta talousarvioon ei sovelle
ta. Mitä 86 §:n 2 momentissa on säädetty 
käyttörahastosta, saadaan jättää soveltamatta. 

Ehdotus 

133 § 

(Kumotaan) 

134 § 

(Kumotaan) 

( Ks. ehdotettu 115 §) 
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Määräajoista, joita tarkoitetaan 67 §:ssä, 82 §:n 
1 momentissa, 90 §:n 3 momentissa ja 95 §:n 2 
momentissa, on määrättävä perussäännössä tai 
liittohallituksen johtosäännössä. 

Jos kuntainliitto perustetaan hoitamaan jo 
perustetun kuntainliiton ja muun kuntien yh
teisiä tehtäviä hoitavan organisaation tehtäviä, 
sen 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa virkasään
nössä voidaan määrätä purettavan kuntainlii
ton ja muun lakkaavan organisaation henkilös
töä siirrettäväksi perustettavan kuntainliiton 
palvelukseen. Samalla voidaan määrätä, että 
henkilöstö säilyttää aikaisempiin palvelussuh
teisiinsa liittyvät edut olennaisilta osiltaan. 

136 § 

Kuntien edustajainkokouksen ja kuntainliiton 
viranomaisen päätöksen a/istaminen 

Kuntien edustajainkokouksen päätös, joka on 
alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi, 
alistetaan sen läänin lääninhallitukselle, johon 
edustajainkokoukseen osallistuvat kunnat tai 
useammat niistä kuuluvat taikka, jos tätä perus
tetta ei voida soveltaa, jossa aloitteen edustajain
kokouksen pitämisestä tehnyt kunta on. Sama 
koskee vastaavasti 121 §:ssä mainittuja kunnan
valtuuston päätöksiä. 

Kuntainliiton viranomaisen päätös alistetaan, 
milloin alistusviranomaisena on lääninhallitus, 
sen läänin lääninhallitukselle, jossa kuntainliitol
la on kotipaikka. 

Muutoin alistamisessa noudatetaan, mitä 
135 §:ssä on säädetty. 

Ehdotus 

136 § 

(Kumotaan) 

137§ 

Alistuksen käsitteleminen 

Milloin alistus on jätetty tutkittavaksi otta
matta tai päätös vahvistamatta, päätöksen teh
nyt viranomainen saa valittaa tästä. Sama 
oikeus on kunnanvaltuuston puolesta kunnan
hallituksella ja kuntien edustajainkokouksen 
puolesta sen puheenjohtajalla tai 116 §:n 2 mo
mentissa mainitulla toimikunnalla sekä liittoval
tuuston puolesta liittohallituksella. 

Milloin alistus on jätetty tutkittavaksi otta
matta tai päätös vahvistamatta, päätöksen teh
nyt viranomainen saa valittaa tästä. Sama 
oikeus on kunnanvaltuuston puolesta kunnan
hallituksella sekä kuntayhtymässä yhtymäkoko
uksen tai 109 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
toimielimen puolesta sen päättämällä viranomai
sella. 
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140 § 

Valitus yhteislautakunnan tai -johtokunnan sekä 
edustajainkokouksen ja kuntainliiton viranomai

sen päätöksestä 

Mitä 139 §:ssä on säädetty, sovelletaan myös 
muutoksen hakemiseen kuntien edustajainko
kouksen ja kuntainliiton viranomaisen päätök
seen siten, että sanotun pykälän 2 momentissa 
mainitulla perusteella on valitusoikeus edusta
jainkokoukseen osallistuvana tai kuntainliitos
sa jäsenenä olevalla kunnalla ja sen jäsenellä. 

Edellä 104 §:ssä tarkoitetun lautakunnan tai 
johtokunnan päätökseen saa 139 §:n 2 momen
tin nojalla hakea muutosta myös sopimuksessa 
osallisena olevan muun kunnan jäsen. Kuntain
liittojen yhteislautakunnan tai -johtokunnan pää
töksestä saa vastaavasti valittaa myös sopimuk
sessa osallisena olevan kuntainliiton jäsenkunnan 
jäsen. 

141 § 

Valitusviranomainen 

Valitus tehdään lääninoikeudelle, jollei jäl
jempänä tässä pykälässä toisin säädetä. Vali
tettaessa kuntien edustajainkokouksen tai kun
tainliiton viranomaisen päätöksestä määräytyy 
toimivaltainen lääninoikeus samojen perustei
den mukaan kuin mitä 136 §:ssä on säädetty 
lääninhallituksen toimimisesta alistusviran
omaisena. 

Valitus lautakunnan ja johtokunnan päätök
sestä tehdään kunnanhallitukselle tai kunlain
liitossa liittohallitukselle. Sama koskee valitusta 
kunnanhallituksen tai liittohallituksen sekä lau
takunnan ja johtokunnan puheenjohtajan ja 
jäsenen samoin kuin kunnan tai kuntainliiton 
viranhaltijan päätöksestä, joka on tehty hänelle 
uskotun ratkaisuvallan nojalla. Päätöksestä asi
assa, jota ei saa siirtää kunnanhallituksen tai 
liittohallituksen käsiteltäväksi, valitetaan kui
tenkin lääninoikeudelle. 

Kunnanosavaltuuston päätöksestä saa valit
taa kunnanhallitukselle. 

Valituksen johdosta annettuun kunnanhalli
tuksen ja liittohallituksen päätökseen saa valit
tamalla hakea muutosta lääninoikeudelta. 

Ehdotus 

140 § 

Valitus kuntayhtymän viranomaisen ja kuntien 
yhteisen toimielimen päätöksestä 

Mitä 139 §:ssä säädetään, sovelletaan myös 
muutoksen hakemiseen kuntayhtymän viran
omaisen päätökseen siten, että sanotun pykälän 
2 momentissa mainitulla perusteella valitusoi
keus on kuntayhtymän jäsenkunnalla ja sen 
jäsenellä. 

Edellä 104 §:ssä tarkoitetun yhteisen toimie
limen päätökseen saa 139 §:n 2 momentin 
nojalla hakea muutosta sopimuksessa osallisena 
oleva kunta ja sen jäsen. 

141 § 

Valitusviranomainen 

Valitus tehdään lääninoikeudelle, jollei jäl
jempänä tässä pykälässä toisin säädetä. Kun
tayhtymän viranomaisen päätöksestä valitettaes
sa toimivaltainen on sen läänin lääninoikeus, 
jossa kuntayhtymällä on kotipaikka. 

Valitus lautakunnan ja johtokunnan päätök
sestä tehdään kunnanhallitukselle. Sama kos
kee valitusta kunnanhallituksen, lautakunnan 
tai johtokunnan, puheenjohtajan taikka niiden 
jaoston puheenjohtajan samoin kuin kunnan 
viranhaltijan päätöksestä, joka on tehty hänelle 
kuuluvan ratkaisuvallan nojalla. Päätöksestä 
63 §:n 2 momentissa tarkoitetussa asiassa vali
tetaan kuitenkin lääninoikeudelle. 

Mitä muualla laissa on erikseen säädetty 
muutoksenhausta kunnan viranomaisen pää
tökseen, sovelletaan myös, kun kunnanhallitus 
63 §:n nojalla taikka lautakunta tai johtokunta 
71 b §:n nojalla on siirtänyt asian käsiteltäväk
seen. 

Kunnanosavaltuuston päätöksestä saa valit
taa kunnanhallitukselle. 

Valituksen johdosta annettuun kunnanhalli
tuksen päätökseen saa valittamalla hakea muu
tosta lääninoikeudelta. 
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Valitus päätöksestä, joka on alistettava val
tion viranomaisen vahvistettavaksi, tehdään 
alistusviranomaiselle. 

142 § 
Valitusaika 

Haettaessa muutosta kunnanhallitukselta ja 
liittohallitukselta valitusaika on 14 päivää. Va
litettaessa lääninoikeudelle valitusaika on 30 
päivää. 

143 § 

Muut säännökset muutoksenhausta 

Kunnanhallitus saa, jos sille on kunnanhal
lituksen johtosäännössä annettu siihen oikeus, 
antaa selityksen kunnanvaltuuston päätöksestä 
tehdyn valituksen johdosta. Vastaava oikeus on 
kuntainliiton perussäännössä määrätyissä ra
joissa liitto hallituksella. 

144 § 

Päätöksen tiedoksi saattaminen ja jatkovalitus 

Lääninoikeuden päätöksestä on kunnanhal
lituksen, kuntien edustajainkokouksen puheen
johtajan tai 116 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
toimikunnan taikka liittohallituksen toimesta 
viipymättä julkaistava ilmoitus kunnan tai 
asianomaisten kuntien julkisten kuulutusten 
ilmoitustaululla. 

145 § 

Lääninhallituksen yleinen valvonta 

Lääninhallituksen asiana on pitää silmällä, 
että kuntien ja kuntainliittojen hallintoa ja 
taloutta hoidetaan voimassa olevien lakien 
mukaan. Lääninhallituksella on oikeus saada 
kunnilta ja kuntainliitoilta tarpeellisia tietoja ja 
sel vi ty ksiä. 

Sellaisen kuntainliiton osalta, jossa on jäse
ninä kuntia eri lääneistä, 1 momentissa tarkoi
tettu valvonta kuuluu 136 §:n 2 momentissa 
mainitulle lääninhallitukselle. 

Ehdotus 

Valitus päätöksestä, joka on alistettava val
tion viranomaisen vahvistettavaksi, tehdään 
alistusviranomaiselle. 

142 § 

Valitusaika 

Haettaessa muutosta kunnanhallitukselta va
litusaika on 14 päivää. Valitettaessa lääninoi
keudelle valitusaika on 30 päivää. 

143 § 
Muut säännökset muutoksenhausta 

Kunnanhallitus saa, jos sille on kunnanhal
lituksen johtosäännössä annettu siihen oikeus, 
antaa selityksen kunnanvaltuuston päätöksestä 
tehdyn valituksen johdosta. Vastaava oikeus on 
kuntayhtymässä yhtymäkokouksen tai 109 §:n 1 
momentissa tarkoitetun toimielimen päättämällä 
viranomaisella. 

144 § 

Päätöksen tiedoksi saattaminen ja jatkovalitus 

Lääninoikeuden päätöksestä on kunnanhal
lituksen tai kuntayhtymän asianomaisen viran
omaisen viipymättä julkaistava ilmoitus kunnan 
tai kuntayhtymän taikka asianomaisten kuntien 
julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. 

145 § 

Lääninhallituksen yleinen valvonta 

Lääninhallituksen asiana on pitää silmällä, 
että kuntien ja kuntayhtymien hallintoa ja 
taloutta hoidetaan voimassa olevien lakien 
mukaan. Lääninhallituksella on oikeus saada 
kunnilta ja kuntayhtymiltä tarpeellisia tietoja ja 
selvityksiä. 

Sellaisen kuntayhtymän osalta, jossa on jäse
ninä kuntia eri lääneistä, 1 momentissa tarkoi
tettu valvonta kuuluu sen läänin lääninhallituk
selle, jossa kuntayhtymällä on kotipaikka. 
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146 § 

Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 

Päätöstä asiassa, joka voidaan siirtää kun
nanhallituksen tai liittohallituksen käsiteltäväk
si, ei kuitenkaan saa panna täytäntöön ennen 
kuin on selvinnyt, ettei asiaa siirretä. Jos 
päätös on sellainen, että se asian luonteesta tai 
kiireellisyydestä johtuen on heti pantava täy
täntöön, tai jos siirtämiseen oikeutetulta viran
omaiselta on saatu lupa täytäntöönpanemiseen, 
päätös saadaan kuitenkin panna täytäntöön. 

148 § 

Jäljennös tai ote asiakirjasta sekä lunastus 

Kunnanvaltuusto päättää perusteista, joiden 
mukaan asiakirjoista on suoritettava lunastus
ta. Lunastusta ei saa määrätä perittäväksi 
silloin, kun päätös pöytäkirjanotteella anne
taan tiedoksi asianomaiselle, ellei päätös koske 
lupaa tai muuta hyväksymistä, joka lain mu
kaan on haettava johonkin toimenpiteeseen tai 
sen suorittamatta jättämiseen. Mitä tässä on 
sanottu, sovelletaan vastaavasti kuntainliitossa. 

Ehdotus 

146 § 
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 

Päätöstä asiassa, joka voidaan siirtää kun
nanhallituksen taikka lautakunnan tai johtokun
nan käsiteltäväksi, ei kuitenkaan saa panna 
täytäntöön ennen kuin on selvinnyt, ettei asiaa 
siirretä. Jos päätös on sellainen, että se asian 
luonteesta tai kiireellisyydestä johtuen on heti 
pantava täytäntöön, tai jos siirtämiseen oikeu
tetulta viranomaiselta on saatu lupa täytäntöön 
panemiseen, päätös saadaan kuitenkin panna 
täytäntöön. 

148 § 

Jäljennös tai ote asiakirjasta sekä lunastus 

Kunnanvaltuusto päättää perusteista, joiden 
mukaan asiakirjoista on suoritettava lunastus
ta. Lunastusta ei saa määrätä perittäväksi 
silloin, kun päätös pöytäkirjanotteella anne
taan tiedoksi asianomaiselle, ellei päätös koske 
lupaa tai muuta hyväksymistä, joka lain mu
kaan on haettava johonkin toimenpiteeseen tai 
sen suorittamatta jättämiseen. Mitä tässä py
kälässä säädetään, sovelletaan vastaavasti kun
tayhtymässä. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä tammi-
kuuta 19 

Kuntainliitot muuttuvat tämän lain tullessa 
voimaan kuntayhtymiksi. Kuntainliiton perus
sääntä on lain voimaantulon jälkeen voimassa 
tämän lain mukaisena kuntayhtymän perussopi
muksena. Jos perussopimuksessa ei ole sovittu 
sellaisesta asiasta, josta siinä 106 §:n mukaan on 
sovittava, noudatetaan soveltuvin osin tämän lain 
voimaan tullessa kunlainliitoista voimassa olleita 
säännöksiä. 

Kuntainliiton viranhaltijat ja työntekijät siir
tyvät tämän lain voimaan tullessa vastaavan 
kuntayhtymän viranhaltijoiksi ja työntekijöiksi. 

Muissa laeissa olevia kunlainliittoja koskevia 
säännöksiä sovelletaan, tämän lain estämättä 
kuntayhtymään, yhteistoiminnan muotoa koske
via säännöksiä lukuun ottamatta. 

Jos kunnan on lain mukaan oltava kuntainlii
ton jäsen jollakin toimialalla ja määrätyllä 
alueella, asianomaisen kunnan on lain voimaan
tulon jälkeenkin oltava vastaavan kuntayhtymän 
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2. 

Ehdotus 

jäsen. Näissä kuntayhtymissä perussopimusta 
voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolman
nesta jäsenkunnista sitä kannattaa. 

Kuntayhtymän hoitaessa opetustoimen tehtä
viä sovelletaan siihen vastaavasti, mitä kaksikie
lisen kunnan toimielimistä on säädetty kunnan 
opetustoimen hallinnosta annetussa laissa 
( 1 ). 

Kuntayhtymän hoitaessa erikoissairaanhoidon 
tehtäviä sovelletaan siihen vastaavasti, mitä eri
kielisiä ja kaksikielisiä kuntia käsittävän kun
tainliiton toimielimistä säädetään erikoissairaan
hoitolaissa ( 1062/89). 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

Laki 
kuntajakolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kuntajaosta 21 päivänä 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), 

muutetaan 3 § ja 4 §:n 1 momentti, 15 b §:n 1 ja 3 momentti sekä 49 §:n ruotsinkielinen otsikko 
ja 4 momentti, niistä 15 b §:n 1 ja 3 momentti sellaisina kuin ne ovat mainitussa 17 päivänä 
kesäkuuta 1988 annetussa laissa sekä 

lisätään lakiin uusi 2 a § sekä 4 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti 
siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 

Erityiset edellytykset 

Milloin sen kunnan valtuusto, jota kuntaja
on muutos koskisi, vastustaa muutosta, muutos 
saadaan määrätä toimeenpantavaksi vain, jos 
tärkeän yleisen edun on katsottava sitä vaati
van. 

Ehdotus 

2a§ 

Kokonaisliitoksen edellytykset 

Milloin kuntien valtuustot yhdessä esittävät 
kuntiensa yhdistämistä, on sitä tarkoittava kun
tajaon muutos pantava 2 §:n estämättä täytän
töön esityksen mukaisena, jollei tärkeä yleinen 
etu vaadi sen hylkäämistä. 

Milloin sen kunnan valtuusto, jota kunnan 
lakkauttaminen tai uuden kunnan perustaminen 
koskisi, vastustaa muutosta, muutosta ei määrä
tä toimeenpantavaksi. 

3 § 

Osittaisliitoksen erityiset edellytykset 

Milloin sen kunnan valtuusto, jota kunnan 
alueen supistaminen tai laajentaminen koskisi, 
vastustaa muutosta, muutos saadaan määrätä 
toimeenpantavaksi vain, jos tärkeän yleisen 
edun on katsottava sitä vaativan. 
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4 § 

Asian vireillepano 

Esityksen kuntajaon muuttamisesta voi teh
dä kunnan jäsen, kunnanvaltuusto tai läänin
hallitus. Esitys on toimitettava sisäasiainminis
teriölle. Asia voidaan saattaa vireille myös 
sisäasiainministeriön aloitteesta. 

8 a § 
Suunnitelmat paikallishallinnon palvelujen 

järjestämisestä 

Milloin kuntajakoa muutetaan siten, että koko 
kunta liitetään toiseen tai perustettavaan uuteen 
kuntaan, laaditaan suunnitelma kunnallishallin
non sekä valtion paikallishallinnon palvelujen 
järjestämisestä liitettävällä alueella kuntajaon 
muutoksen voimaantuloa seuraavan viiden kalen
terivuoden ajaksi. 

8 b § 
Suunnitelmien käsittely 

Edellä 8 a §:ssä tarkoitetun suunnitelman kun
nallishallinnon palvelujen järjestämisestä laativat 
yhdessä ne kunnat, joita kuntajaon muutos kos
kee, yhteistoiminnassa lääninhallituksen kanssa. 
Suunnitelman hyväksyvät kuntien valtuustot. 
Suunnitelma on alistettava lääninhallituksen vah
vistettavaksi. 

Valtion paikallishallinnon palvelujen järjestä
misestä laatii suunnitelman lääninhallitus yhdes
sä asianomaisten valtion viranomaisten kanssa. 
Lääninhallituksen tulee suunnitelman valmistu
misen yhteydessä kuulla niitä kuntia, joita suun
nitellut muutokset koskisivat. Valtioneuvosto hy
väksyy suunnitelman. 

8 c § 

Suunnitelmien sitovuus 

Valtioneuvoston tai lääninhallituksen vahvista
mia tai hyväksymiä suunnitelmia on noudatetta-

Ehdotus 

4 § 

Asian vireillepano 

Esityksen sellaisesta kuntajaon muuttamises
ta, joka tarkoittaa kunnan lakkauttamista liittä
mällä se toiseen kuntaan tai toisen kunnan 
kanssa yhdessä uudeksi kunnaksi, voi tehdä vain 
sen kunnan kunnanvaltuusto, jota muutos koski
si. Muussa tapauksessa esityksen kuntajaon 
muuttamisesta voi tehdä kunnan jäsen tai kun
nanvaltuusto. Esitys on toimitettava sisäasiain
ministeriölle. 

Kuntajaon muuttamista koskeva asia voidaan 
saattaa vireille myös sisäasiainministeriön aloit
teesta. 

8 a § 

(Kumotaan) 

8 b § 

(Kumotaan) 

8 c § 

(Kumotaan) 
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va kunnallishallinnon ja valtion paikallishallin
non palveluja järjestettäessä, ellei valtion tulo- ja 
menoarviosta muuta johdu. 

Jos olosuhteet 8 b §:n 1 momentissa tarkoite
tun suunnitelman vahvistamisen jälkeen ovat 
kunnassa muuttuneet, kunnanvaltuusto voi päät
tää suunnitelman muuttamisesta. Päätös on alis
tettava lääninhallituksen vahvistettavaksi. 

Milloin alueelle, joka on kuntajaon muutoksen 
kohteena, on asetettu 15 b §:ssä tarkoitettu 
alueellinen hallinto, suunnitelman muutoksen 
edellytyksenä on, että se on hyväksytty myös 
siinä järjestyksessä, kuin siitä on alueellista 
hallintoa asetettaessa määrätty. 

15 b § 

Liitettävän alueen hallinnon järjestäminen 

Valtioneuvosto voi niiden kuntien, joita kun
tajaon muutos koskee, yhteisen esityksen mu
kaisesti määrätä, että alueelle, joka liitetään 
toiseen tai perustettavaan uuteen kuntaan, ase
tetaan, poiketen siitä, mitä muuten on säädetty, 
erityinen alueellinen hallinto. 

Järjestely voidaan valtioneuvoston päätök
sellä saattaa voimaan enintään kahdeksi vaali
kaudeksi. 

Ehdotus 

15 b § 

Liitettävän alueen hallinnon järjestäminen 

Valtioneuvosto voi määrätä niiden kuntien 
yhteisestä esityksestä, joita kuntajaon muutos 
koskee, että alueelle, joka liitetään toiseen tai 
perustettavaan uuteen kuntaan, asetetaan voi
massa olevista säännöksistä poiketen määräajak
si erityinen alueellinen hallinto. 

Kunnanvaltuusto voi 1 momentissa tarkoitetun 
määräajan kuluttua päättää alueellisen hallinnon 
jatkamisesta toistaiseksi. 

49 § 

Muutoksenhaku valtioneuvoston, sisäasiainminis
teriön ja lääninhallituksen päätökseen 

Edellä 41 §:n 2 momentissa mainittuun val
tioneuvoston päätökseen ei kuitenkaan saa 
valittamalla hakea muutosta. 
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Edellä 41 §:n 2 momentissa mainittuun lää
ninhallituksen päätökseen ei kuitenkaan saa 
valittamalla hakea muutosta. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 199 . 

Tämän lain voimaan tullessa sisäasiainminis
teriössä vireillä olleita kuntajaon muutosasioita 
käsiteltäessä ja ratkaistaessa noudatetaan edel
leen tämän lain voimaantullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 




