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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain muut-
tamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan kuntalakia tarkistet-
tavaksi laista annetun selonteon johdosta.

Kunnan toimielinten rooleja selkiytettäisiin
muun muassa täsmentämällä eräitä valtuus-
ton tehtäviä ja valtuustoasioiden valmistelua
koskevia säännöksiä. Lakiin ehdotetaan
myös otettavaksi säännös, jonka nojalla val-
tuuston työjärjestyksessä voitaisiin tietyin
edellytyksin antaa määräyksiä puheoikeuden
käyttämisestä ja rajoittaa valtuustossa käytet-
tävien puheenvuorojen pituutta. Luottamus-

henkilön erottamista kesken kauden koske-
van asian vireille panosta ehdotetaan säädet-
täväksi samoin kuin kunnanjohtajan osalta.
Kuntayhtymien osalta tarkistettaisiin perus-
sopimuksen muuttamista ja vaalikelpoisuutta
koskevia säännöksiä. Lisäksi ehdotetaan eräi-
tä lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Nykyt i la

Kuntalaki (365/1995) tuli voimaan 1 päi-
vänä heinäkuuta 1995. Kunnan taloutta ja
tarkastusta koskevat 8 ja 9 luku tulivat kui-
tenkin voimaan vuoden 1997 alusta.

Hyväksyessään hallituksen esityksen kun-
talaiksi (HE 192/1994 vp) eduskunta edellyt-
ti, että hallitus antaa selonteon uuden kunta-
lain soveltamisen vaikutuksista kuntien hal-
lintoon ja toimintaan sekä muista lain sovel-
tamiseen liittyvistä esiin tulleista kysymyk-
sistä vuoden 1999 loppuun mennessä. Val-
tioneuvosto antoi selonteon eduskunnalle 23
päivänä syyskuuta 1999 (VNS 3/1999 vp).

Päähuomio selonteossa kiinnitettiin sään-
nöksiin, jotka ovat muuttaneet käytäntöä
kunnissa tai jotka ovat osoittautuneet hanka-
liksi soveltaa. Kuntalakiin tehtyjä muutoksia
ei katsottu selonteossa tässä vaiheessa tar-
peelliseksi arvioida.

Eduskunta hyväksyi 7 päivänä kesäkuuta
2000 selonteon johdosta hallintovaliokunnan
mietinnön (HaVM 11/2000 vp) mukaisen
lausunnon. Kuntalaissa annetaan kunnille
mahdollisuus erilaisiin ratkaisuihin väljentä-
mällä aikaisempaan verrattuna kuntien hal-
linnon, talouden ja toiminnan sääntelyä.
Kaikkia laissa sallittuja vaihtoehtoja tosin ei
ole otettu kunnissa käyttöön. Hallintovalio-
kunta katsoi, että kuntalaki on toiminut ylei-
sesti ottaen soveltamistilanteissa hyvin. Kos-
ka laki on täyttänyt pääosin sille asetetut ta-
voitteet, ei ole tarvetta lain laajempaan muut-
tamiseen, mutta joissakin yksityiskohdissa
muutokset ovat tarpeen.

Uusi perustuslaki tuli voimaan 1 päivänä
maaliskuuta 2000. Perustuslaissa täsmenne-
tään kunnallisen itsehallinnon erityispiirteitä.
Lisäksi perustuslaissa säädetään alemmanas-
teisten normien ja niiden valtuutussäännösten
antamisesta. Viranomaisten määräyksiä ja
ohjeita koskevista toimenpiteistä annetun
määräaikaisen lain (573/1989) voimassaoloa
jatkettiin vuoden 1997 alusta ja lain voimas-

saolo päättyi 29 päivänä helmikuuta 2000.
Siten on myös vähäistä ajantasaistamisen
tarvetta tältä osin.

Kunnallisen viranhaltijan oikeusasemaa
koskevaa laintasoista sääntelyä on perustus-
lain voimaantultua täydennettävä. Sisäasi-
ainministeriö on asettanut toimikunnan laa-
timaan ehdotuksen lainsäädännöksi kunnalli-
sen viranhaltijan oikeusaseman järjestämises-
tä. Määräaika työlle on marraskuun loppuun
2001. Näin ollen tältä osin ei kuntalain sään-
nöksiin ole perusteltua tässä vaiheessa tehdä
muutoksia.

Kuntien rahoitusasemaa ja kuntien valtion-
osuusjärjestelmän toimivuutta arvioinut sel-
vitysmies luovutti selvitystyönsä sisäasiain-
ministeriölle 18 päivänä tammikuuta 2001.
Selvitys ja sen jatkotyö muodostavat oman
kokonaisuutensa eikä niihin liittyviä kysy-
myksiä ole tarkoitus kytkeä nyt ehdotettuun
lain muutokseen.

Hallintovaliokunta on lähettänyt sisäasi-
ainministeriölle lakialoitteen kuntalain 16 §:n
2 momentin muuttamisesta siten, että kaksi-
kielisen kunnan opetustoimen hallinnossa
toimielimen tai jaoston jäseneksi voitaisiin
valita myös muuhun kieliryhmään kuuluva,
jos kunnan väestön kieliolosuhteet sitä edel-
lyttävät. Valiokunta on pyytänyt, että la-
kialoite otettaisiin mahdollisuuksien mukaan
huomioon ministeriössä valmisteltaessa nyt
käsillä olevaa hallituksen esitystä.

Valtioneuvoston 26 päivänä elokuuta 1999
asettama komitea valmistelee parhaillaan kie-
lilainsäädännön uudistamista. Lakialoitteessa
tarkoitettu asia olisi tarkoituksenmukaisinta
käsitellä siinä kokonaisuudessa, eikä sitä sen
vuoksi ole otettu tähän esitykseen.

2. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

Esityksen tavoitteena on selkeyttää ja täs-
mentää kuntalakia selonteon yhteydessä ja
sen jälkeen ilmenneiden tarkistustarpeiden
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johdosta. Tässä vaiheessa ei ole aihetta ryh-
tyä suurempiin lainsäädäntömuutoksiin.

Selonteon yhteydessä on noussut esiin
muun muassa valtuuston päätösvallan tur-
vaaminen entistä selkeämmin laissa sekä
toimielinten välisten toimivaltaristiriitojen
ehkäiseminen. Harkittaessa näitä koskevien
säännösten tarkistamista on katsottu, että
voimassa olevat säännökset kunnan hallinnon
järjestämisestä, valtuuston, hallituksen ja
muiden kunnan toimielinten tehtävistä sekä
toimivallan siirrosta ovat lähtökohtaisesti
toimivia. Kunnan toimintoja ja taloutta kos-
kevan päätöksenteon ja valmistelun kannalta
on kuitenkin katsottu tarpeelliseksi ehdottaa
eräitä jäljempänä ilmeneviä täsmennyksiä.

Harkittaessa lain 24 §:n 2 momentissa sää-
detyn määräajan joustavoittamista on tultu
siihen tulkintaan, että voimassa oleva muo-
toilu ei estä kunnanjohtajan valitsemista
kunnanhallituksen puheenjohtajaksi myös
valtuustokauden kestäessä. Poliittisen vas-
tuun toteutuminen edellyttää kuitenkin, että
tällöinkin toimikausi päättyy valtuustokau-
den päättyessä. Näin ollen säännöstä ei ehdo-
teta muutettavaksi.

Hallintovaliokunta katsoi selonteosta an-
tamassaan mietinnössä, että saattaisi olla tar-
peen saada kokemuksia kuntalain nykyisin
sallimien mahdollisuuksien ohella myös
kunnan poliittisen johtamisen ja ammattijoh-
tamisen yhdistämisestä esimerkiksi luotta-
mushenkilölähtöisen ns. pormestarimallin
avulla ja että tämä olisi mahdollista erillisellä
kokeilulainsäädännöllä. Eduskunnassa on
myös tehty pormestarimallia koskeva la-
kialoite. Nyt tehtyä esitystä valmisteltaessa ei
kuitenkaan ole katsottu tarpeelliseksi ehdot-
taa mallin sisällyttämistä kuntalakiin. Kysy-
mystä kokeilulainsäädännöstä arvioidaan
erikseen.

Vaalikelpoisuusrajoitusten tiukentamiseksi
kunnanhallituksen ja lautakuntien osalta on
tuotu esiin eräitä näkökohtia. Ottaen huomi-
oon sen, että Suomen vaalikelpoisuusrajoi-
tukset ovat kansainvälisestikin vertaillen tiu-
kat ja että vaalikelpoisuusrajoituksissa on ky-
symys perustuslaissa turvattuihin yksilön
osallistumisoikeuksiin puuttumisesta, ei ole
kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi tiukentaa
rajoituksia nykyisestä.

Valtuuston tehtäviä täsmennettäisiin lisää-

mällä sen päätettäviin kuuluviin asioihin (13
§) nimenomainen maininta sijoitustoiminnan
perusteista.

Valtuuston työjärjestystä koskevaan 15
§:ään ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka
nojalla työjärjestyksessä voitaisiin tietyin
edellytyksin antaa määräyksiä puheoikeuden
käyttämisestä ja rajoittaa puheenvuorojen pi-
tuutta.

Luottamushenkilön erottamista kesken
kauden koskevan asian vireillepanosta (21 §)
ehdotetaan säädettäväksi samalla tavoin kuin
kunnanjohtajan osalta, jolloin asian saisi vi-
reille kunnanhallitus tai neljäsosa valtuute-
tuista.

Valtuustoasioiden valmistelua (53 §) sel-
kiytettäisiin siten, että kunnanhallituksen
valmisteltavista asioista rajattaisiin ulkopuo-
lelle tilapäisen valiokunnan valmisteluvas-
tuulle kuuluvat asiat. Valiokunnan olisi kui-
tenkin pyydettävä valmisteltavistaan asioista
kunnanhallituksen lausunto sen varmistami-
seksi, että myös kunnanhallituksen mielipide
olisi valtuuston tiedossa.

Kuntayhtymiä koskevilta osin ehdotetaan,
että myös vapaaehtoisuuteen perustuvissa
kuntayhtymissä perussopimusta voitaisiin
muuttaa kuten pakkokuntayhtymissä eli jos
vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista
sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähin-
tään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlas-
ketusta asukasluvusta (79 §). Vaalikelpoi-
suutta kuntayhtymän toimielimiin laajennet-
taisiin siten, että johtokuntaan ja toimikun-
taan voitaisiin valita sellainenkin henkilö, jo-
ka ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän mui-
hin toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole
kuntayhtymän jäsenkunta (82 §).

Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräitä lähin-
nä teknisluonteisia tarkistuksia.

3. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.
Organisatorisesta näkökulmasta esitys sel-

kiyttää kunnan toimielinten välistä tehtävän-
jakoa ja siten vähentää toimivaltaristiriitojen
mahdollisuutta. Esityksellä myös pyritään
mahdollistamaan kunnissa nykyistä toimi-
vammat menettelyt ja antamaan edellytyksiä
tehokkaaseen työskentelyyn.
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4. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu virkatyönä. Esityk-
sestä on pyydetty lausunnot oikeusministe-
riöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, ope-
tusministeriöltä, Suomen Kuntaliitolta sekä
julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslau-
takunnalta. Pääosin lausunnonantajilla ei ol-
lut esityksestä huomautettavaa ja kommentit

koskivat lähinnä perustelujen täydentämistä.
Lakiehdotuksen osalta oikeusministeriö esitti
15 §:ään ehdotettua puheoikeuden rajoitta-
mista koskevaa säännöstä tarkennettavaksi.
Huomautukset on pyritty ottamaan esitykses-
sä huomioon.

Esitys on käsitelty kunnallistalouden ja
-hallinnon neuvottelukunnassa.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

3 §. Säännösten soveltaminen. Pykälän
1 momentissa säädetään kuntalain ja muun
lainsäädännön välisestä suhteesta. Kuntalaki
on toissijainen suhteessa erityislakeihin.
Voimassa olevan säännöksen mukaan kunta-
laki syrjäytyy myös silloin, jos laissa olevan
yksilöidyn valtuutuksen nojalla toisin sääde-
tään tai määrätään. Momenttia ehdotetaan
muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin
valtuutusta koskeva säännös.

Yksilöityä valtuutusta koskevaa säännöstä
on pidetty lähinnä säädösvalmistelua ohjaa-
vana (”valtuutuksen tulee olla yksilöity”).
Säännöksessä on pyritty rajoittamaan lakia
alemmanasteista norminantoa samaan tapaan
kuin viranomaisten määräyksiä ja ohjeita
koskevista toimenpiteistä annetun lain, jäl-
jempänä normilaki, 4 §:n 2 momentissa, jon-
ka mukaan kuntaa ja kuntayhtymiä koskevia
määräyksiä saa antaa, jollei hallitusmuodosta
muuta johdu, vain laissa olevan yksilöidyn
valtuutuksen nojalla. Normilain voimassaolo
päättyi 29 päivänä helmikuuta 2000. Uuden
perustuslain tultua voimaan 1 päivänä maa-
liskuuta 2000 alemmanasteisten normien ja
niiden valtuutussäännösten antamisrajoituk-
set perustuvat suoraan perustuslakiin.

Perustuslaissa määritellään, milloin kuntia
koskevia normeja annettaessa edellytetään
eduskunnan säätämää lakia ja milloin taas
riittää asetus tai sitä alemmanasteinen normi.
Lailla on säädettävä muun muassa äänioi-
keudesta kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa
kansanäänestyksessä (14 §:n 2 momentti),
oikeudesta osallistua kuntien hallintoon
(14 §:n 2 momentti), kuntien hallinnon
perusteista ja kuntien tehtävistä (121 §),
eräistä kunnallisverotukseen liittyvistä
seikoista (121 §:n 2 ja 3 momentti),
kuntajaon perusteista (122 §:n 1 momentti)
sekä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien
perusteista (80 §:n 1 momentti).

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan ta-
savallan presidentti, valtioneuvosto ja minis-
teriö voivat antaa asetuksia tässä perustus-

laissa tai muussa laissa säädetyn valtuuden
nojalla. Hallituksen esityksen perusteluissa
(HE 1/1998 vp) on käsitelty asetuksenanto-
valtuutuksien täsmällisyysvaatimuksia. Niis-
sä asioissa, joissa perustuslaki edellyttää lain-
tasoista sääntelyä, asetuksenantajalle voidaan
siirtää valta vain lakia täydentävien vähäisiä
yksityiskohtia koskevien säännösten antami-
seen. Valtuuttavan lain on täytettävä perus-
tuslakivaliokunnan viimeaikaisessa lausunto-
käytännössä edellytetyt täsmällisyyden ja
tarkkarajaisuuden vaatimukset (PeVL
15/1993 vp, PeVL 1, 12, 15 sekä 19/1996vp).

Asetuksenantorajoituksena 80 §:n 1 mo-
mentti merkitsee sitä, ettei asetukseen saa si-
sältyä säännöksiä yksilön oikeuksien ja vel-
vollisuuksien perusteista eikä perustuslain
mukaan muuten lain alaan kuuluvista asiois-
ta. Hallituksen esityksen perustelujen mu-
kaan asetuksenantovaltaa rajoittavan perus-
tuslain säännöksen tarvetta on korostanut se,
että valtuuttava laki voi säänneltävän alan
kohteeseen liittyvien tai muiden sellaisten
erityispiirteiden vuoksi olla suhteellisen väljä
puitelaki ja jättää harkintavaltaa asetuksenan-
tajalle. Perusteluissa on haluttu viitata siihen,
että vaikka voimassa olevassa laissa olisi
säädetty hyvinkin väljä asetuksenantovaltuus,
voidaan asetus sen nojalla antaa nyt vain
edellä selostetuissa uuden perustuslain aset-
tamissa rajoissa.

Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan
myös muu viranomainen voidaan lailla val-
tuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä
asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen
liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asialli-
nen merkitys edellytä, että asiasta säädetään
lailla tai asetuksella. Valtuutuksen kattamat
asiat on määriteltävä tarkasti laissa. Tällaisen
valtuutuksen tulee lisäksi olla soveltamisalal-
taan täsmällisesti rajattu. Valtuutuksesta voi-
daan säätää vain, jos siihen on sääntelyn koh-
teeseen liittyviä erityisiä syitä. Erityinen syy
voi olla tekninen ja vähäisiä yksityiskohtia
koskeva sääntely, johon ei liity merkittävää
harkintavallan käyttöä. Erityiset syyt saatta-
vat joskus edellyttää myös usein ja nopeasti
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muunneltavien säännösten antamista.
Kun lakia alemmanasteisten normien ja

niiden valtuutussäännösten antamisesta sää-
detään edellä selostetulla tavalla suoraan pe-
rustuslaissa, ei kuntalain säännöksin tapahtu-
van säädösvalmistelun ohjauksen tarvetta
enää ole.

Kyseistä kuntalain säännöstä on pidetty
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena.
Vaikka säännös edellyttää yksilöityä valtuu-
tusta, se ei tavallisessa lainsäätämisjärjestyk-
sessä säädettynä säännöksenä ole voinut es-
tää eduskuntaa myöhemmin säätämästä lakia,
jossa valtuutus annettaisiin yksilöimättömä-
nä. Ongelma on korjaantunut uudella perus-
tuslailla, jossa edellä kuvatulla tavalla asete-
taan vaatimukset valtuutuksen yksilöimiselle.

Kyseessä oleva säännös sisältää myös oi-
keussääntöjen hierarkiaan liittyvän ongel-
man. Vaikka säännöksellä on tarkoitettu
osoittaa kuntalain toissijaisuutta, voidaan sii-
nä nähdä myös oikeutus poiketa kuntalaista
lakia alemmanasteisella normilla (PeVL
14/1999 vp). Säännös on tältä osin ristiriidas-
sa oikeussääntöjen hierarkiaa ja lainsäädän-
tövallan delegointia koskevien yleisten peri-
aatteiden kanssa. Uutta perustuslakia valmis-
teltaessa pidettiin hallitusmuodon 28 §:n
1 momentin säännöstä siitä, ettei asetukseen
saa ottaa säännöstä, joka sisältää lain muu-
toksen, tarpeettomana eikä sitä tästä syystä
enää sisällytetty perustuslakiin. Tässä suh-
teessa katsottiin riittäväksi, että perustuslais-
sa säädetään lakia alemmanasteisten säädös-
ten soveltamisrajoituksesta (107 §). Oikeus-
sääntöjen hierarkiaa säätämistilanteessa il-
maiseva ylemmän lain periaate on kuitenkin
edelleen voimassa. Pykälän 1 momentin
muuttaminen ehdotetulla tavalla korjaisi
edellä mainitun ongelman ja varmistaisi, että
kuntalaista poikkeavat säännökset annettai-
siin lailla tai asianmukaisesti laissa annetun
valtuutuksen nojalla.

13 §. Valtuuston tehtävät. Pykälän 2 mo-
mentin 3 kohtaa ehdotetaan täydennettäväksi
säännöksellä, jonka mukaan valtuuston tulisi
päättää sijoitustoiminnan perusteista.

Kunta voi kuntalain 2 §:ssä säädetyn yleis-
tä toimialaa koskevan säännöksen nojalla tie-
tyin rajoituksin harjoittaa sijoitustoimintaa.
Toiminnan rajat on määritelty korkeimman
hallinto-oikeuden käytännössä. Sijoituksilla

tulisi yleensä edistää kunnan toimialaan kuu-
luvia päämääriä, esimerkiksi edistää elinkei-
norakenteen muutosta ja tähän liittyen turva-
ta työllisyyttä alueella ja paikkakunnalla.
Pelkästään voiton tavoitteluun tähtäävä toi-
minta ei kuulu kunnan toimialaan. Yksittäis-
tapauksessa joudutaan arvioimaan, onko yh-
tiöjärjestyksessä toiminta määritelty siten, et-
tä sijoittaminen yhtiöön kuuluisi kunnan toi-
mialaan.

Kuntien osakeomistus on perinteisesti kos-
kenut kunnassa toimivia yrityksiä, joissa
omistus on perustunut kunnan elinkeino- ja
työllisyyspoliittiseen intressiin. Yhä suurem-
pi osa kunnan osakesijoituksista on nykyisin
kuitenkin pörssiosakkeita, joita kunnat omis-
tavat joko suoraan tai rahasto-osuuksina. Si-
joitustoiminnalla tarkoitetaan rahavarojen si-
joittamista rahamarkkinainstrumentteihin,
joukkovelkakirjoihin, rahoitusarvopaperei-
hin, pankkitalletuksiin ja muihin rahoitus-
omaisuuden instrumentteihin.

Perinteiset toimialaopit eivät tällaiseen si-
joittamiseen ole sovellettavissa. Kunta ei
hanki yleensä pörssiosakkeita turvatakseen
työpaikkojen säilymistä tai edistääkseen
elinkeinoja, vaan sijoittaakseen likvidit va-
ransa tuottavasti ja turvatusti. Myös toimiala-
tarkastelu lähtee tästä näkökulmasta: jos si-
joitukset on tehty suunnitelmallisesti ja hyviä
sijoitusperiaatteita noudattaen (esimerkiksi
varmuus, tuotto ja hajauttaminen), sijoitta-
mista voidaan yleensä pitää myös toimialaan
kuuluvana. Tämän toteuttamisen voidaan
katsoa edellyttävän, että kunta määrittelee si-
joitustoimintaa rajaavat tekijät. Ehdotetun
säännöksen mukaan valtuuston tulisi päättää
sijoitustoiminnan perusteista.

Kunnan rahavarat on sijoitettava turvaavas-
ti ja tuottavasti. Luottoriskin tulee olla rajattu
siten, että vaara pääoman menettämisestä on
vähäinen. Valtuuston tulisi määritellä enim-
mäismäärä, joka voidaan sijoittaa rahoitus-
omaisuusarvopapereihin, joissa luottoriski on
olemassa. Näitä ovat muun muassa osakkeet,
osakerahasto-osuudet ja yritystodistukset.

Valtuuston tulisi päättää myös periaatteista,
joilla kunnan rahavaroja sidotaan sijoitustoi-
mintaan vuotta pidemmäksi ajaksi. Periaat-
teisiin kuuluisi myös sijoitusten hajauttami-
nen, joka voisi koskea sijoitusaikaa, sijoitus-
välinettä tai velallista.
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Toimivallan siirtämisestä sijoitustoimin-
nassa määrätään hallinto- tai johtosäännössä.
Yksittäistä sijoitusta koskeva toimivalta on
perusteltua siirtää kunnanhallitukselle tai si-
joitustoiminnasta vastaavalle viranhaltijalle.

15 §. Valtuuston työjärjestys. Korkein hal-
linto-oikeus on antanut ratkaisun (KHO
9.2.2000/248), jossa katsotaan, että kaupun-
ginvaltuusto ei ole voinut valtuuston työjär-
jestyksellä määrätä valtuutetun puheoikeuden
käyttämisestä. Korkein hallinto-oikeus kat-
soi, että sananvapauden rajoittamisen tai sen
käytön sääntelyn on tapahduttava lailla eikä
työjärjestys näin ollen ollut riittävä. Kor-
keimman hallinto-oikeuden ratkaisu perustui
siihen, että aiemmin Suomen hallitusmuodon
10 §:n ja nykyisen perustuslain 12 §:n eli sa-
nanvapautta koskevan säännöksen mukaan
tarkempia säännöksiä sananvapauden käyt-
tämisestä annetaan lailla.

Sananvapaussäännöksen sisältämällä sään-
telyvarauksella on yhtäältä pidätetty sanan-
vapauden käyttösääntely lain tasolle ja toi-
saalta perusoikeuden yleiseen turvaamisvel-
voitteeseen liittyen asetettu lainsäätäjälle
velvollisuus antaa sananvapautta täsmentäviä
ja sen käyttöä turvaavia säännöksiä (PeVM
25/1994 vp ja PeVL 19/1998 vp).

Sananvapaussäännöksen sääntelyvaraus
merkitsee lähtökohtaisesti kieltoa säätää sa-
nanvapauden rajoituksista tai sen käyttämi-
sestä lakia alemmanasteisilla säännöksillä tai
määräyksillä. Lisäksi perustuslain 80 §:n
1 momentin mukaan lailla on säädettävä yk-
silön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teista sekä asioista, jotka perustuslain mu-
kaan muuten kuuluvat lain alaan. Tietyin
edellytyksin tarkoin rajatuissa tilanteissa voi-
daan sananvapauden käyttämiseen liittyvistä
yksityiskohdista säätää myös lakia alem-
manasteisissa säädöksissä. (PeVM 25/1994
vp ja HE 1/1998 vp)

Lailla säätämisen vaatimukseen liittyy lä-
heisesti sääntelyn tarkkarajaisuutta ja täsmäl-
lisyyttä koskeva vaatimus. Lain säännösten
on oltava riittävän tarkkarajaisia ja täsmälli-
siä niin, että rajoitusten olennainen sisältö
ilmenee laista ja että kaikki sananvapauden
käyttämisen kannalta olennaiset säännökset
annetaan lailla. Rajoitusperusteiden tulee
täyttää hyväksyttävyyden, painavan tarpeen
ja suhteellisuuden vaatimukset. (PeVM

25/1994 vp)
Valtuuston työjärjestyksessä voidaan voi-

massa olevan 15 §:n mukaan antaa määräyk-
siä muun muassa valtuuston toiminnasta. Tä-
hän on kiistatta katsottu kuuluvan, että val-
tuuston työjärjestyksessä voidaan antaa mää-
räyksiä puheenvuorojen teknisestä käyttämi-
sestä ja esimerkiksi puheenvuorojärjestykses-
tä. Joissakin kunnissa on ollut tarvetta tehos-
taa valtuuston työskentelyä ja ajankäyttöä
puheenvuoron pituutta koskevilla rajoituksil-
la. Edellä mainitun korkeimman hallinto-
oikeuden päätöksen mukaisen perusoikeus-
tulkinnan ja uuden perustuslain asianomais-
ten säännösten vuoksi on katsottu tarpeelli-
seksi, että tällaisen mahdollistava säännös
otettaisiin suoraan kuntalakiin.

Kunnat voivat itsehallintonsa nojalla käyt-
tää tiettyä norminantovaltaa. Perustuslakiva-
liokunta on kunnallisten virkasääntöjen yh-
teydessä katsonut, että lailla voidaan osoittaa
kunnille norminantovaltaa jossain määrin
laajemmalti kuin valtion viranomaisille.
Kunnallinen itsehallinto ei kuitenkaan muo-
dosta perustetta tulkita väljästi perustuslain
80 §:n 1 momentin vaatimusta säätää lailla
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perus-
teista (PeVL 3/2000 vp).

Valtuusto on kunnan ylin toimielin ja kun-
nan demokraattisen päätöksenteon ydin. Val-
tuuston työjärjestys on valtuuston itsensä hy-
väksymä kunnallinen johtosääntö, jolla val-
tuusto järjestää oman toimintansa.

Edellä olevan perusteella valtuusto voitai-
siin valtuuttaa antamaan tarkoin rajatuissa ti-
lanteissa tarkempia määräyksiä sananvapau-
den käyttämistä ja rajoittamista koskevista
yksityiskohdista edellyttäen, että rajoitusten
olennainen sisältö ilmenee laista, kaikki sa-
nanvapauden käyttämisen kannalta olennai-
set säännökset annetaan lailla ja rajoituspe-
rusteet täyttävät edellä mainitut hyväksyttä-
vyyden, painavan tarpeen ja suhteellisuuden
vaatimukset.

Ehdotetun säännöksen nojalla valtuusto
voisi työjärjestyksessään antaa määräyksiä
puheoikeuden käyttämisestä ja rajoittaa pu-
heenvuorojen pituutta. Määräykset voisivat
kuitenkin olla vain sellaisia, jotka ovat tar-
peellisia valtuuston kokouksen tarkoituk-
senmukaiseksi järjestämiseksi ja kokouksen
häiriöttömän kulun turvaamiseksi mukaan
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lukien puhujan velvollisuus pysyä käsiteltä-
vässä asiassa. Määräykset eivät saisi loukata
yhdenvertaisuusperiaatetta eivätkä estää val-
tuutettuja ilmaisemasta kantaansa käsiteltä-
vään asiaan. Puheenvuorojen pituuden rajoit-
tamisella ei puututtaisi keskusteluoikeuteen,
koska pyydettyjä puheenvuoroja ei voitaisi
evätä. Säännöksellä pyrittäisiin kokouksen
sujuvuuden ja häiriöttömän kulun turvaami-
seen ja siten ajankäytön tehostamiseen ilman,
että se loukkaisi perustuslaissa säädettyä sa-
nanvapautta.

21 §. Luottamushenkilöiden erottaminen
kesken toimikauden. Säännöksen soveltami-
sessa ongelmalliseksi on koettu, kun yksikin
valtuutettu on aloitteellaan saanut asian val-
mistelun käynnistämisen valtuuston ratkais-
tavaksi. Tämän vuoksi pykälää ehdotetaan
muutettavaksi siten, että säädettäisiin asian
vireillepanokysymyksestä samalla tavoin
kuin kunnanjohtajan irtisanomista koskevas-
sa pykälässä (25 §). Tällöin asian saisi vireil-
le kunnanhallitus tai neljäsosa valtuutetuista.

36 §. Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin.
Lain 36 §:n 1 momentti koskee henkilön vaa-
likelpoisuutta lautakuntaan. Mainitun mo-
mentin 3 kohtaan on jäänyt virhe: sanojen
”asianomaisessa toimielimessä” tilalla pitäisi
olla ”asianomaisessa lautakunnassa”.

Momentin 1 ja 2 kohtaan ei ehdoteta muu-
toksia.

40 ja 41 §. Virheellinen menettely luotta-
mustoimessa. Rikollinen menettely luotta-
mustoimen ulkopuolella. Pykälissä säädetään
muun muassa siitä, milloin luottamushenkilö
voidaan tutkimuksen ja oikeudenkäynnin
ajaksi pidättää toimestaan. Pidättämispäätös
on pantava välittömästi täytäntöön, koska pi-
dättämistoimen luonne sitä vaatii. Selvyyden
vuoksi olisi tarpeen todeta laissa, että pidät-
tämispäätös voidaan panna täytäntöön heti.
Sen vuoksi ehdotetaan kyseisen säännöksen
lisäämistä 40 §:n 2 momenttiin ja 41 §:n
1 momenttiin.

47 §. Virheellinen menettely virantoimituk-
sessa ja virantoimituksesta pidättäminen.
Pykälässä säädetään muun muassa siitä, mil-
loin viranhaltija voidaan tutkimuksen tai oi-
keudenkäynnin ajaksi pidättää viranhaltijan
virastaan tai virantoimituksesta. Samoilla pe-
rusteilla kuin 40 ja 41 §:n kohdalla, ehdote-
taan 47 §:ään lisättäväksi uusi 4 momentti,

jossa säädettäisiin sekä 2 että 3 momentissa
tarkoitettujen pidättämispäätösten täytän-
töönpanosta.

53 §. Valtuustoasioiden valmistelu. Kunta-
lain 22 §:n mukaan valtuuston on asetettava
keskuudestaan tilapäinen valiokunta valmis-
telemaan 21 §:ssä tarkoitettua luottamushen-
kilöiden erottamista sekä 25 §:ssä tarkoitet-
tua kunnanjohtajan irtisanomista tai muihin
tehtäviin siirtämistä koskevaa asiaa. Tilapäi-
sen valiokunnan asettaminen ei kuitenkaan
vapauta asian valmistelusta kunnanhallitusta,
jonka on 53 §:n mukaan valmisteltava val-
tuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta
niitä asioita, jotka koskevat valtuuston toi-
minnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 71
§:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on val-
mistellut.

Tilapäisen valiokunnan valmisteluvastuuta
selkiytettäisiin ja vahvistettaisiin niin, ettei
kunnanhallitus valmistelisi niitä asioita, jotka
tilapäinen valiokunta lain mukaan valmiste-
lee. Tällä vältettäisiin myös niitä ongelmia,
joita syntyy, kun kysymys on kunnanhalli-
tuksen itsensä erottamisesta luottamuspulan
vuoksi.

Lisäksi pykälään ehdotetaan otettavaksi
uusi 2 momentti, jonka mukaan tilapäisen va-
liokunnan valmisteluvastuulle kuuluvissa
asioissa olisi kuitenkin aina hankittava kun-
nanhallituksen lausunto ennen asian viemistä
valtuuston käsiteltäväksi. Tällä tavoin var-
mistettaisiin, että myös kunnanhallituksen
mielipide on valtuuston tiedossa.

68 §. Tilinpäätös. Pykälän 1 momentin
muutoksella selkeytettäisiin kunnanhallituk-
sen roolia tilinpäätöksen valmistelussa ja laa-
timisessa. Muutos olisi tekninen eikä asialli-
sesti muuttaisi nykyistä tilannetta.

Voimassa olevan 53 §:n mukaan kunnan-
hallituksen on valmisteltava valtuustossa kä-
siteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka
koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjes-
telyä tai jotka 71 §:ssä tarkoitettu tarkastus-
lautakunta on valmistellut. Kuntalain 71 §:n
2 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on
valmisteltava valtuuston päätettävät hallin-
non ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
Tarkastuslautakunnan vastuulle kuuluvat siis
hallinnon ja talouden tarkastamiseen liittyvi-
en asioiden valmistelu valtuuston käsiteltä-
väksi. Tulkinnallisia tilanteita on aiheutunut
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tilinpäätöksen käsittelyn ja sen hyväksymisen
valmistelusta valtuustolle. Ongelmia on osin
ratkaissut korkeimman hallinto-oikeuden
päätös 26.8.1999/2129, jonka pohjalta kun-
nille on myös annettu menettelyohjeita tilin-
päätöksen valmistelusta valtuustolle. Asiaa
on kuitenkin tarpeen vielä täsmentää laissa.

Tilinpäätös laaditaan kuntalain 68 §:n mu-
kaisesti. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslas-
kelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousar-
vion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Se on saatettava valtuuston käsiteltäväksi ti-
likautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun
mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat
kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.
Allekirjoittamisen jälkeen tilinpäätös anne-
taan tilintarkastajan tarkastettavaksi, jonka
on tilintarkastuskertomuksessaan otettava
kantaa, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voi-
daanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapa-
us. Tilintarkastuskertomukseen liittyvien asi-
oiden valmistelu kuuluu tarkastuslautakun-
nalle eli myös tarkastuslautakunnan on otet-
tava kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen
ja asiaa tältä osin käsitellään valtuustossa
tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta.
Sen sijaan itse tilinpäätös on kunnanhallituk-
sen laatima ja se käsitellään valtuustossa
kunnanhallituksen valmistelun pohjalta.
Kunnanhallitus toisin sanoen vastaa tilinpää-
töksen sisällöstä.

Periaatteessa on mahdollista, että tarkastus-
lautakunta katsoo tilinpäätöksen olevan siinä
määrin virheellinen tai puutteellinen, ettei se
voi esittää sen hyväksymistä. Käytännössä
tällaiseen tilanteeseen ajautuminen on kui-
tenkin epätodennäköistä, koska tavallisesti ti-
lintarkastaja tarkastaa alustavasti tilinpäätös-
laskelmien oikeellisuuden ennen tilinpäätök-
sen käsittelemistä hallituksessa. Jos tilintar-
kastuksessa kuitenkin käy ilmi puutteita tai
virheitä, ilmoittaa tilintarkastaja niistä 73 §:n
3 momentin mukaisesti kunnanhallitukselle
ja tarkastuslautakunnalle. Mikäli epäkohdat
ovat sillä tavoin olennaisia, että ne vaarantai-
sivat oikeiden ja riittävien tietojen antamisen
tilikauden toiminnasta, taloudesta ja vastuis-
ta, ottaa kunnanhallitus tilinpäätöksen uudel-
leen käsiteltäväksi ja korjattavaksi. Tilintar-
kastaja voi toisaalta katsoa, ettei tilinpäätök-
sen uudelleen käsittely hallituksessa ei ole
tarpeen, vaan tilinpäätöksen oikeellisuus on

täydennettävissä tilintarkastuskertomukseen
otettavilla oikaisu- tai lisäystiedoilla.

Aikaisemmin kynnys tilinpäätöksen kor-
jaamiseen hallituksessa on saattanut olla kor-
kea. Tämä saattoi jopa johtaa tietojen kor-
jaamiseen ja täydentämiseen ohi muodollisen
päätöksentekomenettelyn. Uuteen kirjanpito-
järjestelmään siirryttäessä vuonna 1997 eri-
tyisesti rahoituslaskelmassa ja konserni-
taseessa oli niin olennaisia virheitä ja puuttei-
ta, jotka oikeiden ja riittävien tietojen tur-
vaamiseksi oli korjattava ennen tilinpäätök-
sen hyväksymistä. Näin hallituksen oma-
aloitteinen tilinpäätöksen korjaaminen yleis-
tyi ja lähentyi yleisesti hyväksyttyä menette-
lyä, jossa virheellinen päätös oikaistaan.

79 §. Perussopimuksen muuttaminen. Py-
kälän 2 momenttia muutettiin jo aiemmin si-
ten, että pakkojäsenyyteen perustuvissa kun-
tayhtymissä perussopimuksen muutokseen
riittää se, että kaksi kolmannesta jäsenkun-
nista sitä kannattaa. Lisäksi edellytetään, että
näiden jäsenkuntien asukasluku on vähintään
puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketus-
ta asukasluvusta.

Muissa kuntayhtymissä perussopimuksen
hyväksyminen ja muuttaminen edellyttää
kuntayhtymässä mukana olevien kuntien yk-
simielisyyttä.

Myös vapaaehtoisuuteen perustuvissa kun-
tayhtymissä yksimielisyyden vaatimus perus-
sopimusta hyväksyttäessä tai muutettaessa on
osoittautunut ongelmalliseksi. Vaikka vapaa-
ehtoinen kuntayhtymä onkin periaatteessa
joustavampi vaihtoehto kuin pakollinen kun-
tayhtymä, sellaisessakin saattaa muodostua
vaikea ristiriitatilanne, jos esimerkiksi yksit-
täinen kunta estää toimintoja joustavoittavan
hallinnon rakenteiden muuttamisen, koska ei
katso tämän olevan omien etujen mukaista.

Säännöksellä on yhteys perustuslain 121
§:ssä turvattuun kunnan asukkaiden itsehal-
lintoon. Perustuslakivaliokunta käsitteli ky-
symystä niin sanottujen pakkokuntayhtymien
osalta lausunnossaan 31/1996 vp. Nyt ehdo-
tettu vapaaehtoisia kuntayhtymiä koskeva
säännös on perustuslakivaliokunnan linjan
mukainen.

Edellä esitetyn perusteella pykälää ehdote-
taan muutettavaksi niin, että perussopimuk-
sen muuttaminen tulisi myös vapaaehtoisissa
kuntayhtymissä hyväksytyksi, jos vähintään
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kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannat-
taa ja niiden asukasluku on vähintään puolet
kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asu-
kasluvusta.

82 §. Vaalikelpoisuus kuntayhtymän toi-
mielimiin. Kuntalain 36 §:n 3 momentin mu-
kaan johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan
valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaali-
kelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakun-
taan tai jonka kotikunta kunta ei ole. Tällä on
varmistettu riittävän asiantuntemuksen saa-
minen esimerkiksi liikelaitoksen johtokun-
taan.

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimie-
limiin säädetään 82 §:ssä eikä 36 §:ää mil-
tään osin sovelleta kuntayhtymissä. Saman-
laiseen vaalikelpoisuusrajoituksen väljennyk-
seen kuin peruskunnissa on kuitenkin tarvetta
erityisesti ammatillisen koulutuksen kuntayh-
tymissä ja ammattikorkeakouluissa. Näissä
koulutusmuodoissa on tarvetta koulun ulko-
puoliseen asiantuntemukseen myös yksityi-
seltä taholta. Kun tehtävät ovat ammattikor-
keakouluissa erityistä asiantuntemusta vaati-
via, toimielimien asiantuntemus voitaisiin
turvata muuttamalla kelpoisuussäännöksiä
vastaavalla tavalla kuin lain 36 §:n 3 momen-
tissa on säädetty. Lakia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että myös kuntayhtymän johto-
kuntaan ja toimikuntaan voitaisiin valita sel-
lainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen
kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka
kotikunta ei ole kuntayhtymän jäsenkunta.

2. Voimaantulo

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

3. Säätämisjärjes tys

Ehdotettuun lakiin sisältyy eräitä säännök-
siä, joilla on merkitystä kunnallisen itsehal-
linnon ja perusoikeuksien kannalta.

Valtuuston työjärjestystä koskevaan 15
§:ään ehdotettu lisäys liittyy toisaalta perus-
tuslain 12 §:ssä säädettyyn sananvapauteen,
toisaalta 121 §:ssä turvattuun kunnalliseen it-

sehallintoon. Säännös koskisi puheoikeuden
käyttämistä ja puheenvuorojen pituuden ra-
joittamista valtuuston kokouksessa. Säännök-
sen nojalla valtuusto voisi työjärjestykses-
sään antaa näitä koskevia sellaisia määräyk-
siä, jotka ovat tarpeellisia valtuuston kokouk-
sen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi ja
kokouksen häiriöttömän kulun turvaamiseksi
mukaan lukien puhujan velvollisuus pysyä
käsiteltävässä asiassa. Rajoitusten olennainen
sisältö ja sananvapauden käyttämisen kannal-
ta olennaiset säännökset säädettäisiin siten
kuntalain kyseisessä pykälässä. Työjärjestyk-
sen määräykset eivät saisi loukata yhdenver-
taisuusperiaatetta eivätkä estää valtuutettuja
ilmaisemasta kantaansa käsiteltävään asiaan.
Puheenvuorojen pituuden rajoittamisella ei
puututtaisi keskusteluoikeuteen, koska pyy-
dettyjä puheenvuoroja ei voitaisi evätä.
Säännöksellä pyrittäisiin kokouksen suju-
vuuden ja häiriöttömän kulun turvaamiseen
ja siten ajankäytön tehostamiseen ilman, että
se loukkaisi perustuslaissa säädettyä sanan-
vapautta.

Perussopimuksen muuttamisjärjestystä
koskeva kysymys (79 §) on ollut perustusla-
kivaliokunnan arvioitavana kunnallisen itse-
hallinnon näkökulmasta jo niin sanottujen
pakkokuntayhtymien osalta (PeVL 31/1996
vp). Nyt vapaaehtoisten kuntayhtymien osal-
ta ehdotetaan tehtäväksi samanlainen muu-
tos. Ehdotus on perustuslakivaliokunnan lin-
jan mukainen. Nyt käsillä oleva kysymys
poikkeaa aiemmasta vain siinä, että kuntayh-
tymän jäsenyys on tässä tapauksessa kunnille
vapaaehtoista.

Edellä olevan perusteella hallitus katsoo,
että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä.

Koska lakiehdotus koskee kuntatason edus-
tuksellisen demokratian kannalta periaatteel-
lista kysymystä erityisesti puheoikeuden ra-
joittamisen osalta, hallitus pitää suotavana,
että lakiehdotuksesta pyydetään perustusla-
kivaliokunnan lausunto.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus

Laki

kuntalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun kuntalain (365/1995) 3 §:n 1 momentti, 13

§:n 2 momentin 3 kohta, 15 §, 36 §:n 1 momentti, 40 §:n 2 momentti, 41 §:n 1 momentti, 53 §,
68 §:n 1 momentti ja 79 §,

sellaisena kuin niistä on 79 § osaksi laissa 844/1996, sekä
lisätään 21 §:ään uusi 2 momentti, 47 §:ään uusi 4 momentti ja 82 §:ään uusi 3 momentti,

jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

3 §

Säännösten soveltaminen

Kunnan hallinnossa noudatetaan tätä lakia,
jollei lailla toisin säädetä.
— — — — — — — — — — — — — —

13 §

Valtuuston tehtävät

— — — — — — — — — — — — — —
Valtuuston tulee:

— — — — — — — — — — — — — —
3) päättää talouden, rahoituksen ja sijoitus-

toiminnan perusteista sekä hyväksyä talous-
arvio;
— — — — — — — — — — — — — —

15 §

Valtuuston työjärjestys

Valtuuston hyväksymässä työjärjestyksessä
tai muussa johtosäännössä annetaan määrä-

yksiä valtuuston toiminnasta, varavaltuutetun
kutsumisesta valtuutetun tilalle, valtuutetun
aloitteen käsittelystä ja valtuutettujen val-
tuustotyöskentelyä varten muodostamista
valtuustoryhmistä. Siinä voidaan myös antaa
valtuuston kokouksen tarkoituksenmukaisek-
si järjestämiseksi ja kokouksen häiriöttömän
kulun turvaamiseksi tarpeellisia määräyksiä
puheoikeuden käyttämisestä ja puheenvuoro-
jen pituuden rajoittamisesta.

21 §

Luottamushenkilöiden erottaminen kesken
toimikauden

— — — — — — — — — — — — — —
Asia tulee vireille kunnanhallituksen esi-

tyksestä tai jos vähintään neljäsosa valtuute-
tuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen.

36 §

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin

Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö,
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joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kui-
tenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan alainen kun-
nan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakun-
nan tehtäväalueella toimivan, kunnan mää-
räämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen
rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa
harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä
on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa
lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan
olennaista hyötyä tai vahinkoa.
— — — — — — — — — — — — — —

40 §

Virheellinen menettely luottamustoimessa

— — — — — — — — — — — — — —
Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeuden-

käynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön
toimestaan. Ennen valtuuston kokousta voi
pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuus-
ton puheenjohtaja. Pidättämispäätös voidaan
panna täytäntöön heti.

41 §

Rikollinen menettely luottamustoimen ulko-
puolella

Jos luottamushenkilö on asetettu syyttee-
seen rikoksesta, jonka laatu tai tekotapa
osoittaa, ettei hän voi toimia luottamustehtä-
vässään sen edellyttämällä tavalla, valtuusto
voi oikeudenkäynnin ajaksi pidättää hänet
toimestaan. Pidättämispäätös voidaan panna
täytäntöön heti.
— — — — — — — — — — — — — —

47 §

Virheellinen menettely virantoimituksessa ja
virantoimituksesta pidättäminen

— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettu pidät-

tämispäätös voidaan panna täytäntöön heti.

53 §

Valtuustoasioiden valmistelu

Kunnanhallituksen on valmisteltava val-
tuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta
asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan
sisäistä järjestelyä taikka jotka 22 §:ssä tar-
koitettu tilapäinen valiokunta tai 71 §:ssä tar-
koitettu tarkastuslautakunta on valmistellut.

Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen
valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnan-
hallituksen lausunto.

68 §

Tilinpäätös

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun-
nanhallituksen on laadittava tilikaudelta ti-
linpäätös ja annettava se tilintarkastajien tar-
kastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen
saatettava se valtuuston käsiteltäväksi tili-
kautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun
mennessä.

— — — — — — — — — — — — — —

79 §

Perussopimuksen muuttaminen

Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vä-
hintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä
kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään
puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketus-
ta asukasluvusta.

Jos kunnan on lain mukaan oltava kuntayh-
tymän jäsen jollakin toimialalla ja määrätyllä
alueella, jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida il-
man suostumustaan velvoittaa osallistumaan
uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen
ja näistä aiheutuviin kustannuksiin.

82 §

Vaalikelpoisuus kuntayhtymän toimielimiin

— — — — — — — — — — — — — —
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kui-
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tenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole
vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimie-
limiin tai jonka kotikunta ei ole kuntayhty-
män jäsenkunta.
— — — — — — — — — — — — — —

———

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta .

—————

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Alue- ja kuntaministeri Martti Korhonen
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Liite

Rinnakkaisteksti

Laki

kuntalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun kuntalain (365/1995) 3 §:n 1 momentti, 13

§:n 2 momentin 3 kohta, 15 §, 36 §:n 1 momentti, 40 §:n 2 momentti, 41 §:n 1 momentti, 53 §,
68 §:n 1 momentti ja 79 §,

sellaisena kuin niistä on 79 § osaksi laissa 844/1996, sekä
lisätään 21 §:ään uusi 2 momentti, 47 §:ään uusi 4 momentti ja 82 §:ään uusi 3 momentti,

jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

3 §

Säännösten soveltaminen

Kunnan hallinnossa noudatetaan tätä lakia,
jollei lailla tai laissa olevan yksilöidyn val-
tuutuksen nojalla toisin säädetä tai määrätä.
— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Säännösten soveltaminen

Kunnan hallinnossa noudatetaan tätä lakia,
jollei lailla toisin säädetä.

— — — — — — — — — — — — — —

13 §

Valtuuston tehtävät

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Valtuuston tulee:
— — — — — — — — — — — — — —

3) päättää talouden ja rahoituksen perus-
teista sekä hyväksyä talousarvio;

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
3) päättää talouden, rahoituksen ja sijoi-

tustoiminnan perusteista sekä hyväksyä ta-
lousarvio;
— — — — — — — — — — — — — —

15 §

Valtuuston työjärjestys

Valtuuston hyväksymässä työjärjestyksessä

15 §

Valtuuston työjärjestys

Valtuuston hyväksymässä työjärjestykses-
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tai muussa johtosäännössä annetaan määrä-
yksiä valtuuston toiminnasta, varavaltuute-
tun kutsumisesta valtuutetun tilalle, valtuu-
tetun aloitteen käsittelystä ja valtuutettujen
valtuustotyöskentelyä varten muodostamista
valtuustoryhmistä.

sä tai muussa johtosäännössä annetaan mää-
räyksiä valtuuston toiminnasta, varavaltuu-
tetun kutsumisesta valtuutetun tilalle, val-
tuutetun aloitteen käsittelystä ja valtuutettu-
jen valtuustotyöskentelyä varten muodosta-
mista valtuustoryhmistä. Siinä voidaan
myös antaa valtuuston kokouksen tarkoituk-
senmukaiseksi järjestämiseksi ja kokouksen
häiriöttömän kulun turvaamiseksi tarpeelli-
sia määräyksiä puheoikeuden käyttämisestä
ja puheenvuorojen pituuden rajoittamisesta.

21 §

Luottamushenkilöiden erottaminen kesken
toimikauden

— — — — — — — — — — — — — —
Asia tulee vireille kunnanhallituksen esi-

tyksestä tai jos vähintään neljäsosa valtuu-
tetuista on tehnyt sitä koskevan aloitteen.

36 §

Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin

Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö,
joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kui-
tenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan alainen kun-
nan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lauta-
kunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan
määräämisvallassa olevan yhteisön tai sää-
tiön palveluksessa; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen
rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai
siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimin-
taa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk-
sessä on sellainen yhteisö, jolle asianomai-
sessa toimielimessä tavanomaisesti käsitel-
tävien asioiden ratkaisu on omiaan tuotta-
maan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
— — — — — — — — — — — — — —

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen
rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai
siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimin-
taa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyk-
sessä on sellainen yhteisö, jolle asianomai-
sessa lautakunnassa tavanomaisesti käsitel-
tävien asioiden ratkaisu on omiaan tuotta-
maan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
— — — — — — — — — — — — — —
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40 §

Virheellinen menettely luottamustoimessa

— — — — — — — — — — — — — —
Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeuden-

käynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön
toimestaan. Ennen valtuuston kokousta voi
pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuus-
ton puheenjohtaja.

— — — — — — — — — — — — — —
Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeuden-

käynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön
toimestaan. Ennen valtuuston kokousta voi
pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuus-
ton puheenjohtaja. Pidättämispäätös voi-
daan panna täytäntöön heti.

41 §

Rikollinen menettely luottamustoimen ulko-
puolella

Jos luottamushenkilö on asetettu syyttee-
seen rikoksesta, jonka laatu tai tekotapa
osoittaa, ettei hän voi toimia luottamusteh-
tävässään sen edellyttämällä tavalla, val-
tuusto voi oikeudenkäynnin ajaksi pidättää
hänet toimestaan.

— — — — — — — — — — — — — —

41 §

Rikollinen menettely luottamustoimen ulko-
puolella

Jos luottamushenkilö on asetettu syyttee-
seen rikoksesta, jonka laatu tai tekotapa
osoittaa, ettei hän voi toimia luottamusteh-
tävässään sen edellyttämällä tavalla,
valtuusto voi oikeudenkäynnin ajaksi
pidättää hänet toimestaan. Pidättämispäätös
voidaan panna täytäntöön heti.
— — — — — — — — — — — — — —

47 §

Virheellinen menettely virantoimituksessa ja
virantoimituksesta pidättäminen

— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettu

pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön
heti.

53 §

Valtuustoasioiden valmistelu

Kunnanhallituksen on valmisteltava val-
tuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta
asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan
sisäistä järjestelyä taikka jotka 71 §:ssä tar-
koitettu tarkastuslautakunta on valmistellut.

53 §

Valtuustoasioiden valmistelu

Kunnanhallituksen on valmisteltava val-
tuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta
asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan
sisäistä järjestelyä taikka jotka 22 §:ssä tar-
koitettu tilapäinen valiokunta tai 71 §:ssä
tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistel-
lut.

Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen
valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnan-
hallituksen lausunto.
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68 §

Tilinpäätös

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tili-
kaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on
saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta
seuraavan vuoden kesäkuun loppuun men-
nessä.

— — — — — — — — — — — — — —

68 §

Tilinpäätös

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kun-
nanhallituksen on laadittava tilikaudelta ti-
linpäätös ja annettava se tilintarkastajien
tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jäl-
keen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi
tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun lop-
puun mennessä.
— — — — — — — — — — — — — —

79 §

Perussopimuksen muuttaminen

Perussopimusta voidaan muuttaa jäsen-
kuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksil-
lä.

Jos kunnan on lain mukaan oltava kun-
tayhtymän jäsen jollakin toimialalla ja mää-
rätyllä alueella, voidaan kuntayhtymän pe-
russopimusta muuttaa, jos vähintään kaksi
kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja
niiden asukasluku on vähintään puolet kaik-
kien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukas-
luvusta. Jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida il-
man suostumustaan velvoittaa osallistumaan
uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen
ja näistä aiheutuviin kustannuksiin.

79 §

Perussopimuksen muuttaminen

Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vä-
hintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista si-
tä kannattaa ja niiden asukasluku on vähin-
tään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlas-
ketusta asukasluvusta.

Jos kunnan on lain mukaan oltava kun-
tayhtymän jäsen jollakin toimialalla ja mää-
rätyllä alueella, jäsenkuntaa ei kuitenkaan
voida ilman suostumustaan velvoittaa osal-
listumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien
hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuk-
siin.

82 §

Vaalikelpoisuus kuntayhtymän toimielimiin

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan

kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka ei
ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin
toimielimiin tai jonka kotikunta ei ole kun-
tayhtymän jäsenkunta.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
———

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
———


