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L a k i

N:o 169

kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Lain tarkoitus ja soveltamisala

1 §

Lain tarkoitus

Lain tarkoituksena on luoda edellytykset
kunta- ja palvelurakenneuudistukselle. Uu-
distuksen tarkoituksena on kunnallisen kan-
sanvallan lähtökohdista vahvistaa kunta- ja
palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuotan-
totapoja ja organisointia, uudistaa kuntien ra-
hoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä sekä tar-
kistaa kuntien ja valtion välistä tehtäväjakoa
siten, että kuntien vastuulla olevien palvelu-
jen järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kun-
tien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja
taloudellinen perusta. Tarkoituksena on pa-
rantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen
kasvua sekä luoda edellytyksiä kuntien järjes-
tämien palveluiden ohjauksen kehittämiselle.

Lain tavoitteena on elinvoimainen ja toi-
mintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Li-
säksi lain tavoitteena on varmistaa koko
maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla
olevat palvelut. Palvelurakenteen on oltava
kattava ja taloudellinen ja sen on mahdollis-
tettava voimavarojen tehokas käyttö.

Tämän lain mukaisia järjestelyjä suunnitel-
taessa ja toteutettaessa on otettava huomioon:

1) palvelujen saatavuus, laatu ja rahoitus
maan kaikissa osissa;

2) perusoikeudet ja yhdenvertaisuus palve-
lujen saamisessa;

3) kunnan asukkaiden itsehallinnon toi-
mintaedellytykset;

4) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vai-
kutusmahdollisuudet;

5) suomen- ja ruotsinkielisen väestön oi-
keudet käyttää omaa kieltään ja saada palve-
luja tällä kielellä; sekä

6) saamelaisten kielelliset oikeudet samoin
kuin saamelaisten oikeus alkuperäiskansana
ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuu-
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riaan sekä saamelaisten kieltä ja kulttuuria
koskeva itsehallinto heidän kotiseutualueel-
laan.

2 §

Soveltamisala

Lakia sovelletaan maan kaikissa kunnissa.
Kainuun hallintokokeilusta annetun lain
(343/2003) soveltamisalaan kuuluvissa kun-
nissa sovelletaan kuitenkin vain tämän lain 8,
9 ja 11—13 §:ää.

3 §

Suhde aluejakoihin

Kunnat voivat laatia tässä laissa tarkoitetut
selvitykset ja suunnitelmat erikoissairaanhoi-
tolain (1062/1989) 7 §:n mukaisesta sairaan-
hoitopiirijaosta ja valtioneuvoston kehitys-
vammaisten erityishuollosta annetun lain
(519/1977) 6 §:n nojalla päättämästä erityis-
huoltopiirijaosta poiketen.

Kunnat voivat laatia tässä laissa tarkoitetut
selvitykset ja suunnitelmat valtioneuvoston
maakuntajakolain (1159/1997) 1 §:n 2 mo-
mentin nojalla päättämästä maakuntajaosta
poiketen.

2 luku

Uudistuksen toteuttamisen keinot

4 §

Keinot

Kuntarakennetta vahvistetaan yhdistämällä
kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin kun-
tiin. Kuntajaon muutokset toteutetaan ja nii-
den tekemistä tuetaan siten kuin kuntajako-
laissa (1196/1997) säädetään.

Palvelurakenteita vahvistetaan kokoamalla
kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä
palveluja ja lisäämällä kuntien yhteistoimin-
taa.

Toiminnan tuottavuutta parannetaan myös
tehostamalla kuntien toimintaa palvelujen
järjestämisessä ja tuottamisessa sekä vahvis-
tamalla pääkaupunkiseudun ja muiden yhdys-

kuntarakenteellisesti ongelmallisten kaupun-
kiseutujen toimintaedellytyksiä.

5 §

Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodosta-
minen

Kunnan tulee muodostua työssäkäyntialu-
eesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta
kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja hen-
kilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset
vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoi-
tuksesta.

Kuntien yhteistoiminnan vahvistamiseksi
kunnat voivat perustaa toiminnallisesta koko-
naisuudesta muodostuvan 3 ja 4 momentissa
tarkoitetun yhteistoiminta-alueen. Kunnat
voivat sopia, että yhteistoiminta-alueen tehtä-
vät annetaan kuntalain (365/1995) 76 §:n 2
momentin mukaisesti alueen yhden kunnan
hoidettavaksi, jolloin tehtävien hoitamista
varten perustetaan kuntalain 77 §:ssä tarkoi-
tettu alueen kuntien yhteinen toimielin, tai
että yhteistoiminta-alueen tehtävät hoitaa
kuntayhtymä.

Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka
huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen
kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä,
on oltava vähintään noin 20 000 asukasta.

Kunnan tai yhteistoiminta-alueen, jolla on
ammatillisesta koulutuksesta annetun lain
(630/1998) mukainen ammatillisen peruskou-
lutuksen järjestämislupa, asukasmäärän on
oltava vähintään noin 50 000.

Kunnan ja yhteistoiminta-alueen muodos-
tamiselle 3 ja 4 momentissa säädetyistä edel-
lytyksistä voidaan poiketa, jos:

1) toiminnallisen kokonaisuuden muodos-
taminen ei saaristoisuuden tai pitkien etäi-
syyksien vuoksi ole 1 ja 2 momentissa sääde-
tyllä tavalla mahdollista;

2) se on tarpeen suomen- tai ruotsinkielis-
ten asukkaiden kielellisten oikeuksien turvaa-
miseksi; tai

3) se on tarpeen saamelaisten kieltä ja kult-
tuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi.

6 §

Laajaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut

Laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelu-
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jen turvaamiseksi maa jaetaan erikoissairaan-
hoitolain 7 §:ssä lueteltuihin kuntayhtymiin.
Kunnan tulee kuulua yhteen kuntayhtymään.
Äänivallasta kuntayhtymässä on voimassa,
mitä erikoissairaanhoitolain 17 §:ssä sääde-
tään, jolleivät kunnat toisin sovi.

Kuntayhtymän tulee:
1) kunnan osoittamassa laajuudessa vastata

palveluista, joista säädetään erikoissairaan-
hoitolaissa ja kehitysvammaisten erityishuol-
losta annetussa laissa;

2) edistää alueellaan terveyden, toiminta-
kyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden huomioon
ottamista; sekä

3) hoitaa muut sille lailla säädettävät tehtä-
vät.

Kunta voi antaa kuntayhtymälle myös
muita tehtäviä.

Kaksikieliset ja yksikieliset ruotsinkieliset
kunnat ovat lisäksi jäseninä kuntayhtymässä,
jonka tehtävänä on turvata jäsenkuntiensa
ruotsinkielisten palvelujen järjestäminen erik-
seen sovittavan työnjaon mukaisesti.

Osa erityistason sairaanhoitoon kuuluvista
toimenpiteistä ja hoidoista keskitetään valta-
kunnallisesti joillekin erityisvastuualueille.
Eduskunnalle antamista varten valmistellaan
hallituksen esitys erikoissairaanhoitolain
muuttamisesta siten, että valtioneuvoston ase-
tuksella säädetään, mitkä tutkimukset, toi-
menpiteet ja hoidot kuuluvat erityistason sai-
raanhoitoon, sekä siitä, mitkä näistä keskite-
tään valtakunnallisesti.

7 §

Suunnitteluvelvollisuus eräillä kaupunkiseu-
duilla

Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan
kaupunkien (pääkaupunkiseutu) tulee laatia
viimeistään 31 päivänä elokuuta 2007 suun-
nitelma siitä, miten maankäytön, asumisen ja
liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen
käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan seu-
dulla ottaen huomioon jo käynnissä olevat
yhteistyön kehittämishankkeet.

Turun, Porvoon, Porin, Hämeenlinnan,
Tampereen, Lahden, Kotkan, Lappeenrannan,
Mikkelin, Kuopion, Joensuun, Jyväskylän,
Seinäjoen, Vaasan, Kokkolan ja Oulun kau-
punkien tulee laatia yhdessä jäljempänä

3 momentissa mainittujen kuntien kanssa vii-
meistään 31 päivänä elokuuta 2007 suunni-
telma siitä, miten maankäytön, asumisen ja
liikenteen yhteensovittamista sekä palvelujen
käyttöä kuntarajat ylittäen parannetaan 3 mo-
mentissa tarkoitetuilla seuduilla, jolleivät
asianomaiset kunnat yksimielisesti totea
suunnitelman laatimista tarpeettomaksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu suunni-
telma tulee laatia seuraavien kuntien kanssa:

1) Turun kaupunki yhdessä Auran, Kaari-
nan, Liedon, Naantalin, Raision, Ruskon ja
Vahdon kanssa;

2) Porvoon kaupunki yhdessä Askolan,
Myrskylän ja Pernajan kanssa;

3) Porin kaupunki yhdessä Luvian, Meri-
karvian, Nakkilan, Noormarkun, Pomarkun,
Siikaisen ja Ulvilan kanssa;

4) Hämeenlinnan kaupunki yhdessä Hattu-
lan, Hauhon, Janakkalan, Kalvolan, Lammin,
Rengon ja Tuuloksen kanssa;

5) Tampereen kaupunki yhdessä Kangas-
alan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkka-
lan, Vesilahden ja Ylöjärven kanssa;

6) Lahden kaupunki yhdessä Asikkalan,
Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nasto-
lan ja Orimattilan kanssa;

7) Kotkan kaupunki yhdessä Haminan,
Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kanssa;

8) Lappeenrannan kaupunki yhdessä Jout-
senon, Lemin ja Taipalsaaren kanssa;

9) Mikkelin kaupunki yhdessä Hirvensal-
men ja Ristiinan kanssa;

10) Kuopion kaupunki yhdessä Karttulan,
Maaningan ja Siilinjärven kanssa;

11) Joensuun kaupunki yhdessä Kontiolah-
den, Liperin ja Pyhäselän kanssa;

12) Jyväskylän kaupunki yhdessä Jyväsky-
län maalaiskunnan, Korpilahden, Laukaan,
Muuramen, Petäjäveden ja Toivakan kanssa;

13) Seinäjoen kaupunki yhdessä Ilmajoen,
Lapuan, Nurmon ja Ylistaron kanssa;

14) Vaasan kaupunki yhdessä Isonkyrön,
Korsnäsin, Laihian, Maalahden, Maksamaan,
Mustasaaren, Oravaisten, Vähäkyrön ja Vöy-
rin kanssa;

15) Kokkolan kaupunki yhdessä Kruunu-
pyyn ja Kälviän kanssa; sekä

16) Oulun kaupunki yhdessä Hailuodon,
Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Limin-
gan, Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon, Tyr-
nävän ja Ylikiimingin kanssa.
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8 §

Kunnilta valtiolle siirrettävät tehtävät

Valtion järjestettäväksi ja rahoitettavaksi
siirretään tehtävät, jotka on säädetty kun-
nalle:

1) kuluttajaneuvonnan järjestämisestä kun-
nassa annetussa laissa (72/1992);

2) elatusturvalaissa (671/1998), ei kuiten-
kaan toimenpiteitä elatusvelvollisuuden vah-
vistamiseksi; sekä

3) holhoustoimen edunvalvontapalveluiden
järjestämisestä annetussa laissa (443/1999).

Valtion rahoitettavaksi siirretään kustan-
nukset, jotka aiheutuvat kunnalle osana kan-
santerveyslain (66/1972), erikoissairaanhoi-
tolain tai mielenterveyslain (1116/1990) mu-
kaisia tehtäviä:

1) niiden henkilöiden terveyden- ja sai-
raanhoidosta, joiden terveydenhuollon anta-
misesta tai kustantamisesta Suomen valtio on
vastuussa Euroopan unionin lainsäädännön
tai Suomen solmiman kansainvälisen sopi-
muksen nojalla;

2) lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön
liittyvistä selvityksistä; sekä

3) oikeuspsykiatrisista selvityksistä.
Edellä mainittujen tehtävien järjestäminen

ja rahoitus siirretään valtiolle viimeistään
1 päivästä tammikuuta 2009.

9 §

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa
olevat kunnat

Jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavarai-
suutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut
ovat olennaisesti ja toistuvasti koko maan
vastaavia tunnuslukuja heikommat ja ne ovat
kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtio-
neuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot,
kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kun-
nan mahdollisuudet turvata asukkailleen lain-
säädännön edellyttämät palvelut sekä ryhtyä
toimiin palveluiden edellytysten turvaami-
seksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu selvitys
tehdään arviointiryhmässä, jonka jäsenistä
yhden nimeää sisäasiainministeriö ja yhden
asianomainen kunta. Lisäksi sisäasiainminis-

teriö nimeää asianomaista kuntaa kuultuaan
arviointiryhmän puheenjohtajaksi mainituista
tahoista riippumattoman henkilön. Arviointi-
ryhmä tekee ehdotuksen kunnan asukkaiden
palvelujen turvaamiseksi tarvittavista toimen-
piteistä. Kunnanvaltuuston on käsiteltävä ar-
viointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja saa-
tettava niitä koskeva päätös sisäasiainminis-
teriön tietoon mahdollisia jatkotoimenpiteitä
varten.

Sisäasiainministeriö tekee arviointiryhmän
toimenpide-ehdotusten ja kunnanvaltuuston
päätösten perusteella ratkaisun kuntajako-
laissa tarkoitetun erityisen selvityksen tar-
peellisuudesta kuntajaon muuttamiseksi.

Jos 1—3 momentissa mainitut toimenpi-
teet eivät ole riittäviä, voidaan eduskunnalle
antaa vuoden 2009 alussa hallituksen esitys
kuntajakolain muuttamisesta siten, että val-
tioneuvosto voi arviointiryhmän tai 3 mo-
mentin mukaisesti asetetun kuntajakoselvittä-
jän ehdotuksesta päättää kuntajaon muuttami-
sesta.

3 luku

Erinäiset säännökset

10 §

Kunnan selvitys ja uudistuksen toimeenpano-
suunnitelma

Kunnan on viimeistään 31 päivänä elo-
kuuta 2007 annettava valtioneuvostolle selvi-
tys kunnassa 5 ja 6 §:n nojalla toteutettavista
toimenpiteistä sekä suunnitelma uudistuksen
toimeenpanosta (toimeenpanosuunnitelma).
Selvityksestä ja toimeenpanosuunnitelmasta
päättää kunnanvaltuusto.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun toi-
meenpanosuunnitelmaan tulee sisältyä:

1) väestö- ja palvelutarveanalyysi kun-
nassa vuosille 2015 ja 2025;

2) kuntalain 65 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu kunnan taloussuunnitelma sekä, jos ta-
seen alijäämää ei saada taloussuunnitelman
suunnittelukautena katetuksi, kuntalain
65 §:n 3 momentissa tarkoitettu toimenpide-
ohjelma;
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3) suunnitelma siitä, miten kunta käyttää
4 §:ssä mainittuja keinoja;

4) selvitys palveluverkon kattavuudesta;
sekä

5) suunnitelma kunnan keskeisten toimin-
tojen järjestämisestä sekä henkilöstövoimava-
rojen riittävyydestä ja kehittämisestä.

Jos kunta päättää toteuttaa kuntajaon muu-
toksen vuoden 2009 alusta, kunnan tulee
tehdä kuntajaon muutosta koskeva esitys ja
1 momentissa tarkoitettu selvitys palvelujen
järjestämisestä valtioneuvostolle vuoden
2007 loppuun mennessä. Jos sisäasiainminis-
teriö on päättänyt suorittaa kuntajakolain
8 §:ssä tarkoitetun erityisen selvityksen tai
ryhtyä tämän lain 9 §:ssä tarkoitettuihin toi-
menpiteisiin, kuntajaon muutosta koskeva
esitys tulee kuitenkin tehdä 30 päivään maa-
liskuuta 2008 mennessä.

11 §

Valtion kuntapolitiikka sekä rahoitus- ja val-
tionosuusjärjestelmän uudistaminen

Kuntien tehtäviä ja niiden rahoitusta käsit-
televää peruspalveluohjelmaa kehitetään ja se
vakinaistetaan osaksi lakiin perustuvaa val-
tion ja kuntien neuvottelumenettelyä. Perus-
palveluohjelman mukaisia taloudellisia ohja-
uskeinoja kehitetään nykyistä tehokkaam-
miksi.

Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjes-
telmä uudistetaan tavoitteena yksinkertainen
ja läpinäkyvä järjestelmä. Uudistuksessa pää-
tetään kuntien verotulopohjan vahvistami-
sesta siirtämällä verovähennyksiä valtion ra-
situkseksi sekä poistetaan kuntien rahoitus-
järjestelmään liittyvät kuntien yhdistymisen
ja yhteistyön esteet. Tavoitteena on hallin-
nonalakohtaisten valtionosuuksien yhdistämi-
nen.

Valtionosuusjärjestelmässä otetaan huo-
mioon kuntien erilaiset olosuhteet ja palvelu-
tarpeet. Verotuloihin perustuvan valtion-
osuuksien tasausjärjestelmän on oltava neut-
raali valtion ja kuntien taloudellisten suhtei-
den kannalta.

Tässä laissa tarkoitettu uudistus ei muuta
valtion ja kuntien välistä kustannusten jakoa.

12 §

Tietojärjestelmien ja yhteispalvelun kehittä-
minen

Valtio ja kunnat laativat yhteisiä standar-
deja tietojärjestelmien yhteentoimivuuden
varmistamiseksi ja edistävät yhdessä uusien
tietohallinnon järjestelmien ja toteuttamista-
pojen sekä sähköisten palvelujen käyttöönot-
toa.

Valtio ja kunnat kehittävät ja ottavat käyt-
töön tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja hyö-
dyntävän organisaatio- ja hallinnonalarajat
ylittävän yhteispalvelumallin.

13 §

Henkilöstön asema

Tässä laissa tarkoitetut uudelleenjärjestelyt
sekä laissa tarkoitettujen selvityksen ja suun-
nitelmien valmistelu toteutetaan yhteistoi-
minnassa kuntien henkilöstön edustajien
kanssa.

Tässä laissa tarkoitetut uudelleenjärjeste-
lyt, jotka johtavat henkilöstön työnantajan
vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutuk-
seksi.

Tämän lain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettujen toi-
minnan uudelleenjärjestelyjen perusteella
työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palve-
lussuhdetta työsopimuslain (55/2001) 7 luvun
3 §:ssä tai kunnallisesta viranhaltijasta anne-
tun lain (304/2003) 37 §:ssä tarkoitetuilla ta-
loudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomispe-
rusteilla. Työntekijä tai viranhaltija voidaan
kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy vas-
taanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa
työsopimuslain 7 luvun 4 §:n tai kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n mu-
kaista uutta työtehtävää tai virkaa. Tämä
kielto on voimassa viisi vuotta henkilöstön
siirtymisestä uuden työnantajan palveluk-
seen. Kielto koskee edellä mainittujen uudel-
leenjärjestelyiden kohteena olevissa palve-
luissa uuden ja vanhan työnantajan palveluk-
sessa työskentelevää henkilöstöä kokonaisuu-
dessaan.
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14 §

Asetuksenantovaltuus tietojen toimittamisesta

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tar-
kemmin 7 §:ssä tarkoitettujen suunnitelmien
sekä 10 §:ssä tarkoitetun selvityksen ja toi-
meenpanosuunnitelman rakenteesta sekä
siitä, miten suunnitelmat ja selvitykset anne-
taan valtioneuvostolle. Lisäksi valtioneuvos-
ton asetuksella säädetään, mitä palveluita
10 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu
selvitys palveluverkon kattavuudesta ja
10 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu
suunnitelma kunnan keskeisten toimintojen
järjestämisestä vähintään koskee.

4 luku

Voimaantulosäännökset

15 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä hel-
mikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2012
loppuun.

Jos 5 ja 6 §:ssä tarkoitetut järjestelyt toteu-
tetaan ennen 31 päivää joulukuuta 2012, so-
velletaan lain 13 §:n 3 momentissa tarkoitet-
tua irtisanomissuojaa 31 päivän joulukuuta
2012 jälkeenkin järjestelyn kohteena olevaan
henkilöstöön.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen
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L a k i

N:o 170

kuntajakolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 14 ja 16—18 §,
muutetaan 1 §:n 2 momentti, 4 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentti, 13 § ja 15 §:n 1 momentti,

10 luvun otsikko ja 38—40 §,
sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 1 momentti sekä 39 ja 40 § laissa 167/2005, 10 luvun otsikko

laissa 1447/2001 sekä 38 § mainituissa laeissa 1447/2001 ja 167/2005, sekä
lisätään lakiin siitä mainitulla lailla 1447/2001 kumotun 41 §:n tilalle uusi 41 § seuraavasti:

1 §

Kuntajako

— — — — — — — — — — — — —
Kuntajakoa kehitetään 1 momentissa mai-

nittujen tarkoitusten edellyttämällä sekä kun-
tien alueellista eheyttä ja yhdyskuntaraken-
teen toimivuutta edistävällä tavalla. Kunnan
tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai
muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonai-
suudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstö-
voimavaroihin perustuvat edellytykset vastata
palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Erityiset edellytykset uuden kunnan perusta-
misessa ja kunnan lakkauttamisessa

Uuden kunnan perustamista tai kuntien lu-
kumäärän vähenemistä tarkoittava kuntajaon
muutos voidaan tehdä asianomaisten kuntien
valtuustojen yhteisestä esityksestä. Esitys
voidaan tällöin hylätä, jos kuntajaon muutos
olisi vastoin jotakin kuntajaon muutokselle 1
ja 3 §:ssä säädettyä edellytystä.
— — — — — — — — — — — — —

9 §

Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus

Jos kuntajaon muutos merkitsee uuden
kunnan perustamista tai kuntien lukumäärän
vähenemistä, asianomaisten kuntien tulee so-
pia hallinnon ja palvelujen järjestämisestä
muutoksen kohteena olevalla alueella. Sopi-
mukseen on liitettävä suunnitelma, miten
kuntien palvelurakenteita sovitetaan yhteen
taloudellisuuden, tehokkuuden ja tuottavuu-
den parantamiseksi. Sopimusta on noudatet-
tava kuntajaon muutoksen voimaantulosta lu-
kien kolmen seuraavan vuoden ajan, jollei ole
sovittu lyhyemmästä ajasta tai jolleivät olo-
suhteet ole muuttuneet siten, ettei sopimuk-
sen noudattaminen ole mahdollista.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Henkilöstön asema

Kuntajaon muuttamista koskevan päätök-
sen ja 9 §:ssä tarkoitetun hallinnon ja palve-
lujen järjestämissopimuksen sekä siihen liit-
tyvän suunnitelman valmistelu toteutetaan
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yhteistoiminnassa kuntien henkilöstön edus-
tajien kanssa.

Tässä laissa tarkoitetut kuntajaon muutok-
set, jotka johtavat henkilöstön työnantajan
vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutuk-
seksi.

Vuosien 2008—2013 alusta voimaantule-
vissa kuntajaon muutoksissa, joissa henkilös-
töä siirtyy uuden kunnan palvelukseen, työn-
antajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelussuh-
detta työsopimuslain (55/2001) 7 luvun
3 §:ssä tai kunnallisesta viranhaltijasta anne-
tun lain (304/2003) 37 §:ssä tarkoitetuilla ta-
loudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomispe-
rusteilla. Työntekijä tai viranhaltija voidaan
kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy vas-
taanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa
työsopimuslain 7 luvun 4 §:n tai kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n mu-
kaista uutta työtehtävää tai virkaa. Tämä
kielto koskee kaikkia kuntajaon muutoksessa
mukana olevia kuntia ja on voimassa viisi
vuotta kuntajaon muutoksen voimaantulosta.

15 §

Kunnanjohtaja

Lakkaavan kunnan kunnanjohtajan virka
lakkaa kuntajaon muutoksen tullessa voi-
maan. Viranhaltija siirretään hänelle soveltu-
vaan laajentuvan tai uuden kunnan virkaan
tai työsopimussuhteeseen. Kunnanjohtajan
asemasta ja oikeuksista on muutoin voi-
massa, mitä 13 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

10 luku

Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki

38 §

Yhdistymisavustus

Jos kuntajaon muutos merkitsee kuntien
määrän vähenemistä, asianomaiselle muutok-
sen jälkeen toimivalle kunnalle maksetaan
yhdistymisavustusta. Yhdistymisavustusta
maksetaan kuntajaon muutoksiin, jotka toteu-
tetaan vuosien 2008—2013 alusta.

Yhdistymisavustus maksetaan kolmen

vuoden aikana kuntajaon muutoksen voi-
maantulovuodesta. Avustuksesta maksetaan
40 prosenttia muutoksen voimaantulovuotena
ja 30 prosenttia kumpanakin kahtena seuraa-
vana vuotena. Yhdistymisavustus maksetaan
39 §:n 2 momentissa säädettyä korotusta lu-
kuun ottamatta 1,4-kertaisena, jos kuntajaon
muutos toteutetaan vuoden 2010 tai 2011
alusta, ja 1,8-kertaisena, jos kuntajaon muu-
tos tulee voimaan vuoden 2008 tai 2009
alusta.

Yhdistymisavustus muodostuu asukasmää-
rän mukaan määräytyvästä perusosasta ja
kuntajaon muutoksessa mukana olevien kun-
tien lukumäärän mukaan määräytyvästä lisä-
osasta.

Jos yhdistymisavustuksen maksukauden
aikana kuntajakoa muutetaan siten, että kun-
nat olisivat oikeutettuja uuteen avustukseen,
avustus lasketaan sen mukaan kuin myös vii-
meksi toteutettu kuntajaon muutos olisi toteu-
tunut maksukauden alusta. Maksussa olevan
avustuksen ja uudelleen lasketun avustuksen
erotus maksetaan viimeksi toteutetun kunta-
jaon muutoksen voimaantulovuotena ja sitä
seuraavana kahtena vuotena siten kuin 2 mo-
mentissa säädetään.

Sisäasiainministeriö maksaa yhdistymis-
avustuksen vuosittain kunkin vuoden kesä-
kuun loppuun mennessä. Silloin kun avus-
tusta saa useampi kuin yksi kunta, avustus
jaetaan kuntien kesken kuhunkin kuntaan
siirtyvien asukkaiden määrien mukaisessa
suhteessa. Kunkin kunnan osuus lasketaan
euromäärästä, joka kunnalle olisi maksettu
yhdistymisavustuksena, jos lakkaava kunta
olisi liitetty kokonaan asianomaiseen kun-
taan. Kunnan asukasmääränä käytetään väes-
tötietolain (507/1993) 18 §:n mukaista kun-
nan asukasmäärää kuntajaon muutoksen voi-
maantulovuotta edeltävän vuoden alussa.

39 §

Yhdistymisavustuksen perusosa

Yhdistymisavustuksen perusosa määräytyy
kuntajaon muutoksen jälkeen toimivan kun-
nan asukasmäärän sekä muutoksessa mukana
olevien muiden kuin suurimman kunnan yh-
teenlasketun asukasmäärän perusteella seu-
raavasti:
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Kunnan asukasmäärä
kuntajaon muutoksen
jälkeen

Muiden kuin suurimman
kunnan yhteenlaskettu
asukasmäärä

Perusosa milj. euroa

20 000 tai enemmän yli 10 000 4,00
5 000—10 000 3,60
alle 5 000 3,20

alle 20 000 yli 7 000 3,00
3 500—7 000 2,50
alle 3 500 2,00

Vuosien 2008 ja 2009 alusta toteutetta-
vissa kuntajaon muutoksissa yhdistymisavus-
tuksen perusosaa korotetaan 100 eurolla asu-
kasta kohden sellaisen kuntajaon muutok-
sessa mukana olevan kunnan osalta, jolle on
vuosina 2002—2006 myönnetty vähintään
kolmena vuotena kuntien valtionosuuslain
(1147/1996) 13 §:ssä tarkoitettua rahoitus-
avustusta poikkeuksellisten tai tilapäisten
kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi.
Korotus on enintään miljoona euroa.

40 §

Yhdistymisavustuksen lisäosa

Yhdistymisavustuksen lisäosaa maksetaan
kuntajaon muutoksessa, jossa kuntien määrä
vähenee vähintään kahdella. Lisäosa on
0,7 miljoonaa euroa, jos kuntien määrä vähe-
nee kahdella. Se kasvaa mainitulla euromää-
rällä jokaista kuntien määrää tämän lisäksi
vähentävää kuntaa kohden.

41 §

Valtionosuuksien vähenemisen korvaaminen

Jos 38 §:ssä tarkoitettu kuntajaon muutos
vähentää asianomaisten kuntien valtion-
osuuksia, kunnille myönnetään vähennyksen
johdosta kuntajaon muutoksen voimaantulo-
vuotena ja sitä seuraavana neljänä vuotena
valtionosuuksien vähenemisen korvausta.
Vuotuinen korvauksen määrä saadaan vertaa-
malla kuntajaon muutoksessa mukana ole-
ville kunnille muutoksen voimaantuloa edel-
tävänä vuotena myönnettyjä yleistä valtion-
osuutta, verotuloihin perustuvaa valtion-
osuuksien tasausta ja tehtäväkohtaisia käyttö-

kustannusten valtionosuuksia niihin vastaa-
viin valtionosuuksiin, jotka muutoksen
jälkeen toimiville kunnille olisi maksettu sel-
laisen kuntajaon muutoksen perusteella, joka
olisi toteutettu samana vuotena. Jos valtion-
osuuden määräytymisperusteet muuttuvat
kuntajaon muutoksen voimaantulovuodesta,
korvaus lasketaan mainitusta vuodesta sovel-
lettavien uusien määräytymisperusteiden mu-
kaisesti. Sisäasiainministeriö laskee korvauk-
sen määrän kuntien valtionosuuslaissa tarkoi-
tettujen asianomaisten ministeriöiden anta-
mien tietojen perusteella.

Silloin kun korvausta saa useampi kuin
yksi kunta, korvaus jaetaan kuntien kesken
kuhunkin kuntaan siirtyvien asukkaiden mää-
rien mukaisessa suhteessa. Kunkin kunnan
osuus lasketaan euromäärästä, joka kunnalle
olisi maksettu korvauksena, jos lakkaava
kunta olisi liitetty kokonaan asianomaiseen
kuntaan. Kunnan asukasmääränä käytetään
väestötietolain 18 §:n mukaista kunnan asu-
kasmäärää kuntajaon muutoksen voimaantu-
lovuotta edeltävän vuoden alussa.

Sisäasiainministeriö maksaa korvaukset
yhdistymisavustuksen yhteydessä.

Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Tätä lakia sovelletaan vuoden 2008 alusta
ja sen jälkeen voimaan tuleviin kuntajaon
muutoksiin. Jos kuntajaon muutos tällöin
koskee kuntaa, jolle maksetaan yhdistymis-
avustusta tämän lain voimaan tullessa voi-
massa olleiden säännösten mukaan, maksussa
olevan avustuksen maksaminen lakkaa kunta-
jaon muutoksen tullessa voimaan ja uusi
avustus maksetaan tämän lain mukaisesti.
Maksussa oleva yhdistymisavustus makse-
taan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa
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voimassa olleiden säännösten mukaan, ja tätä
avustusta saavaa kuntaa ei oteta huomioon
maksettaessa yhdistymisavustusta uuden
kuntajaon muutoksen perusteella, jos avustus
muodostuu näin edellä laskettua suurem-
maksi.

Jos 38 §:ssä tarkoitettua yhdistymisavus-

tusta maksetaan vuosina 2008—2011 yh-
teensä enemmän kuin 200 miljoonaa euroa,
vähennetään kuntien valtionosuuslain mu-
kaista yleistä valtionosuutta ylitystä vastaa-
valla osuudella. Yleisen valtionosuuden vä-
hennys on kaikissa kunnissa asukasta kohden
yhtä suuri.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen
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L a k i

N:o 171

varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä marraskuuta 1996 annetun varainsiirtoverolain (931/1996) 43 a §:n

otsikko, sellaisena kuin se on laissa 1095/2004, sekä
lisätään väliaikaisesti lakiin uusi 43 b ja 43 c § seuraavasti:

43 a §

Määräaikainen verovapaus kunnallisten
vuokra-asuntojen omistusjärjestelyissä

43 b §

Määräaikainen verovapaus kuntien rakenne-
järjestelyissä

Jos kunta, kuntayhtymä tai niiden omis-
tama kiinteistön omistamista ja hallintaa har-
joittava osakeyhtiö vuosina 2007—2012 luo-
vuttaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta
annetun lain (169/2007) 10 §:n mukaisen toi-
meenpanosuunnitelman toteuttamiseksi omis-
tamansa kiinteistön, joka on pääasiallisesti
ollut välittömästi sosiaalihuolto-, terveyden-
ja sairaanhoito-, koulu-, nuoriso-, kirjasto-,
kulttuuri-, liikunta- tai palo- ja pelastustoi-
men taikka kunnan tai kuntayhtymän yleis-
hallinnon käytössä yhden tai useamman kun-
nan tai kuntayhtymän omistamalle kiinteistön
omistamista ja hallintaa harjoittavalle osa-
keyhtiölle edellä mainittuun käyttötarkoituk-
seen ja saa vastikkeeksi vastaanottavan yh-
tiön osakkeita, verovirasto palauttaa suorite-
tun veron hakemuksesta.

Verovapaus koskee vastaavasti kunnan tai
kuntayhtymän omistaman kiinteistön omista-
mista ja hallintaa harjoittavan yhtiön osakkei-
den luovutusta vastaanottavan yhtiön osak-
keita vastaan, jos:

1) kiinteistöt ovat pääasiassa 1 momentissa
tarkoitetussa käytössä; tai

2) osakkeet oikeuttavat 1 momentissa tar-
koitetussa käytössä olevan huoneiston hallin-
taan.

Hakemus veron palauttamiseksi on tehtävä
vuoden kuluessa veron suorittamisesta. Ha-
kemukseen on liitettävä asianomaisten kun-
tien antama selvitys luovutuksen liittymisestä
toimeenpanosuunnitelmaan sekä kiinteistön
käytöstä ennen luovutusta ja sen jälkeen. Ha-
kemukseen on lisäksi liitettävä kunnan tilin-
tarkastajan lausunto. Verovirasto voi tarvitta-
essa pyytää sisäasiainministeriöltä lausunnon
luovutuksen liittymisestä toimeenpanosuun-
nitelman toteuttamiseen.

Jos hakemus on tehty ja verovapaan luovu-
tuksen edellytysten täyttymisestä on esitetty
selvitys ennen veron suorittamista, verovi-
rasto voi päättää, että veroa ei ole suoritet-
tava.

43 c §

Määräaikainen verovapaus eräissä koulutuk-
sen rakennejärjestelyissä

Verovirasto palauttaa suoritetun veron ha-
kemuksesta, jos:

1) kunta, kuntayhtymä tai yksityinen yh-
teisö tai säätiö vuosina 2007—2012 luovuttaa
omistamansa kiinteistön ammattikorkeakou-
lulaissa (351/2003) säädetyn toimiluvan ja
ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa
(630/1998) sekä ammatillisesta aikuiskoulu-
tuksesta annetussa laissa (631/1998) säädetyn

HE 155/2006
HaVM 31/2006
EV 259/2006

605

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20060155


järjestämisluvan mukaista toimintaa harjoitta-
valle yhdistykselle, säätiölle taikka yksityi-
selle osakeyhtiölle sen osakkeita vastaan; tai

2) kunta tai kuntayhtymä luovuttaa
43 b §:ssä tarkoitetussa koulutoimen käytössä
olleen kiinteistön käytettäväksi tämän mo-
mentin 1 kohdan mukaisesti siinä tarkoite-
tulle saajalle.

Veron palauttamisen edellytyksenä on, että
luovutettua kiinteistöä käytetään pääasiassa
toimintaan, johon vastaanottaja, sekä 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa
myös luovuttaja, on saanut valtioneuvostolta
1 momentissa tarkoitetun toimiluvan tai jär-
jestämisluvan. Lisäksi edellytyksenä on, että
kiinteistössä järjestettävän toiminnan kustan-
nukset voidaan lukea opetus- ja kulttuuritoi-
men rahoituksesta annetun lain (635/1998)
19 ja 20 §:n mukaisesti valtionosuuden pe-
rusteena käytettäviin kustannuksiin tai että
mainitun lain 19 §:n mukainen ammatillisen
peruskoulutuksen järjestäjä käyttää kiinteis-
töä pääosin ammatillisesta aikuiskoulutuk-
sesta annetussa laissa tarkoitettuun ammatilli-
seen lisäkoulutukseen tai julkisesta työvoi-
mapalvelusta annetussa laissa (1295/2002)
tarkoitettuun työvoimapoliittiseen aikuiskou-
lutukseen.

Verovapaus koskee vastaavasti kunnan,
kuntayhtymän, yksityisen yhteisön tai säätiön
omistaman kiinteistön omistamista ja hallin-
taa harjoittavan yhtiön osakkeiden luovutusta
vastaanottavalle yhtiölle, yhdistykselle tai
säätiölle, jos kiinteistöt ovat pääasiassa 2 mo-
mentissa tarkoitetussa käytössä tai osakkeet
oikeuttavat 2 momentissa tarkoitetussa käy-
tössä olevan huoneiston hallintaan.

Hakemus veron palauttamiseksi on tehtävä
vuoden kuluessa veron suorittamisesta. Ha-
kemukseen on liitettävä selvitys kiinteistön
käytöstä ennen luovutusta ja sen jälkeen. Ha-
kemukseen on liitettävä opetusministeriön
lausunto verovapauden edellytysten täyttymi-
sestä.

Jos hakemus on tehty ja verovapaan luovu-
tuksen edellytysten täyttymisestä on esitetty
selvitys ennen veron suorittamista, verovi-
rasto voi päättää, että veroa ei ole suoritet-
tava.

Palautettu tai suorittamatta jäänyt vero on
suoritettava, jos kiinteistön tai huoneiston
käyttötarkoitus muuttuu ennen kuin viisi
vuotta on kulunut luovutuksesta tai jos kiin-
teistön tai huoneiston hallintaan oikeuttavat
osakkeet mainitun ajan kuluessa luovutetaan
edelleen muulle kuin 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitetulle taholle 2 momentissa tarkoitet-
tuun käyttöön. Veroa ei ole kuitenkaan suori-
tettava käyttötarkoituksen muuttumisen pe-
rusteella silloin, kun omistajana on kunnan
tai kuntayhtymän omistama osakeyhtiö ja
kiinteistö tai huoneisto otetaan 43 b §:ssä
tarkoitettuun käyttöön. Vero on suoritettava
viimeistään kuuden kuukauden kuluessa luo-
vutuksesta tai siitä ajankohdasta, jona kiin-
teistön tai huoneiston käyttötarkoitus on
muuttunut.

Tämä laki tulee voimaan 23 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Lain 43 b ja 43 c §:ää sovelletaan luovu-
tukseen, joka tapahtuu 1 päivän tammikuuta
2007 ja 31 päivän joulukuuta 2012 välisenä
aikana.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 172

kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, sääde-
tään 9 päivänä helmikuuta 2007 kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007)
9 §:n 1 momentin nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kunta- ja
palvelurakenneuudistuksesta annetun lain
(169/2007) 9 §:ssä tarkoitetuista rahoituksen
riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavien
kunnan talouden tunnuslukujen raja-arvoista.

2 §

Tunnuslukujen mukaiset raja-arvot

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta an-
netun lain 9 §:ssä tarkoitetut raja-arvot alittu-
vat, jos kunnan tilinpäätöksen mukainen ta-
seen kertynyt alijäämä asukasta kohti oli vii-
meisessä selvityksen käynnistämistä edeltä-
neessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä vähin-
tään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpää-
töksessä vähintään 500 euroa.

Raja-arvot alittuvat myös jos edellä 1 mo-
mentissa tarkoitettujen kunnan tilinpäätösten
mukaan kunnan taloudessa täyttyvät kaikki
seuraavat edellytykset:

1) kunnan vuosikate on ilman kuntien val-
tionosuuslain (1147/1996) 13 §:n mukaan
myönnettyä harkinnanvaraista rahoitusavus-
tusta negatiivinen;

2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään

0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaik-
kien kuntien painotettu keskimääräinen tulo-
veroprosentti;

3) asukasta kohti laskettu kunnan laina-
määrä ylittää kaikkien kuntien keskimääräi-
sen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;

4) kunnan taseessa on kertynyttä alijää-
mää;

5) kunnan omavaraisuusaste on alle 50
prosenttia; sekä

6) kunnan suhteellinen velkaantuneisuus
on vähintään 50 prosenttia.

3 §

Sovellettavat tiedot ja laskentaperusteet

Edellä 2 §:n 2 momentissa tarkoitettujen
tunnuslukujen raja-arvot lasketaan vuosittain
Tilastokeskuksen ylläpitämistä kuntien tilin-
päätöstiedoista. Tunnuslukujen laskentape-
rusteina käytetään Tilastokeskuksen käyttä-
miä laskentaperusteita ja kunnan vahvistamaa
tuloveroprosenttia.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä hel-
mikuuta 2007 ja se on voimassa vuoden 2012
loppuun.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2007

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Neuvotteleva virkamies Rainer Alanen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 173

kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien tietojen toimittamisesta valtioneuvostolle

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, sääde-
tään kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (169/2007)
14 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kunta- ja pal-
velurakenneuudistuksesta annetun lain
(169/2007), jäljempänä puitelaki, 7 §:ssä tar-
koitettujen suunnitelmien sekä 10 §:ssä tar-
koitettujen selvitysten ja toimeenpanosuunni-
telmien rakenteesta sekä siitä, miten kunnat
antavat nämä selvitykset ja suunnitelmat val-
tioneuvostolle.

Tässä asetuksessa säädetään myös siitä,
mitä palveluita puitelain 10 §:n 2 momentin 4
kohdassa tarkoitettu selvitys palveluverkon
kattavuudesta ja mainitun lain 10 §:n 2 mo-
mentin 5 kohdassa tarkoitettu suunnitelma
kunnan keskeisten toimintojen järjestämisestä
sekä henkilöstövoimavarojen riittävyydestä ja
kehittämisestä vähintään koskee.

2 §

Eräitä kaupunkiseutuja koskevat suunnitel-
mat

Puitelain 7 §:ssä tarkoitettujen suunnitel-
mien tulee sisältää selvitys:

1) maankäytön, asumisen ja liikenteen yh-
teensovittamisen sekä kunnallisten palvelui-
den kuntarajat ylittävän käytön nykytilasta ja
kehittämistarpeesta;

2) keinoista, joilla kunnat ovat päättäneet
parantaa maankäytön, asumisen ja liikenteen
yhteensovittamista seudulla;

3) keinoista, joilla kunnallisten palveluiden
käyttöä kuntarajat ylittäen on seudulla pää-
tetty parantaa, sekä

4) suunnitelman toimeenpanosta ja aika-
taulusta.

Puitelain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetussa
pääkaupunkiseutua koskevassa suunnitel-
massa tulee 1 momentissa säädetyn lisäksi

selvittää, miten suunnitelmassa on otettu huo-
mioon jo käynnissä olevat yhteistyön kehittä-
mishankkeet.

Puitelain 7 §:n 2 momentissa säädettyjä
kaupunkiseutuja koskevissa suunnitelmissa
tulee 1 momentissa säädetyn lisäksi selvittää,
onko suunnitteluun osallistunut lain 7 §:n 2
momentissa mainittujen kuntien lisäksi muita
kuntia. Jos seudun kunnat ovat yksimielisesti
päättäneet, että suunnitelman laatiminen on
tarpeetonta, tästä tulee perusteluineen ilmoit-
taa valtioneuvostolle. Jos tässä momentissa
tarkoitettua suunnitelmaa vastaava suunni-
telma on päätetty laatia muulla kuin puitelain
7 §:n 2 momentissa säädetyllä kaupunkiseu-
dulla, voidaan suunnitelmasta toimittaa val-
tioneuvostolle 1 momentissa tarkoitetut tie-
dot.

3 §

Kunnan selvitys

Puitelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun
selvityksen kunnassa lain 5 §:n nojalla toteu-
tettavista toimenpiteistä tulee sisältää tiedot:

1) toimenpiteistä, joihin kunnat ovat ryhty-
mässä kuntajaon muuttamiseksi kuntajako-
lain (1196/1997) mukaisesti;

2) kunnista, jotka yhdessä muodostavat
puitelain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun yh-
teistoiminta-alueen perusterveydenhuollossa
ja siihen kiinteästi liittyvissä sosiaalitoimen
tehtävissä;

3) 2 kohdassa tarkoitetulla yhteistoiminta-
alueella järjestettävistä perusterveydenhuol-
lon ja sosiaalitoimen tehtävistä sekä siitä,
miten ympäristöterveydenhuolto ja työter-
veyshuolto on tarkoitus järjestää;

4) toimenpiteistä, joihin kunta on ryhtynyt
puitelain 5 §:n 4 momentissa tarkoitetun am-
matillisen peruskoulutuksen yhteistoiminta-
alueen muodostamiseksi;

5) siitä, millä puitelain 5 §:n 2 momentissa
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tarkoitetulla tavalla 2 ja 4 kohdassa tarkoi-
tettu yhteistoiminta-alue muodostetaan sekä
miten päätöksenteko yhteistoiminta-alueella
järjestetään;

6) siitä, miten kielelliset oikeudet on tar-
koitus turvata kaksikielisissä kunnissa ja kun-
nissa, joiden asema yksikielisenä tai kaksi-
kielisenä kuntana muuttuu sekä yhteistoi-
minta-alueilla, joihin kuuluu erikielisiä tai
kaksikielisiä kuntia;

7) siitä, miksi puitelain 5 §:n 3 ja 4 mo-
mentissa säädettyä väestöpohjavaatimusta
täyttävää kuntaa tai yhteistoiminta-aluetta ei
ole saaristoisuuden tai pitkien etäisyyksien
vuoksi mahdollista muodostaa taikka miksi
säädetyistä väestöpohjavaatimuksista on tar-
peen poiketa kielellisten oikeuksien turvaa-
miseksi;

8) edellä 1—7 kohdassa tarkoitettujen toi-
menpiteiden aiheuttamista muutoksista; sekä

9) kuntien tai yhteistoiminta-alueiden
muodostamisen aikataulusta.

Puitelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun
selvityksen kunnassa lain 6 §:n nojalla toteu-
tettavista toimenpiteistä tulee sisältää tiedot:

1) puitelain 6 §:ssä tarkoitetusta kuntayh-
tymästä, johon kunta tulee kuulumaan ja
muista kuntayhtymään kuuluvista kunnista;

2) erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) ja
kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa
laissa (519/1977) tarkoitetuista palveluista,
joiden järjestämisestä 1 kohdassa tarkoitettu
kuntayhtymä vastaa;

3) tehtävistä, jotka kunnan mahdollisesti
on tarkoitus antaa 1 kohdassa tarkoitetulle
kuntayhtymälle 2 kohdassa mainittujen tehtä-
vien lisäksi;

4) siitä, miten 1 kohdassa tarkoitettu kun-
tayhtymä kuntien päätösten mukaisesti edis-
tää alueellaan terveyden, toimintakyvyn ja
sosiaalisen turvallisuuden huomioon otta-
mista;

5) 1—4 kohdassa tarkoitettujen toimenpi-
teiden aiheuttamista muutoksista; sekä

6) ajankohdasta, josta kuntayhtymä vastaa
1—4 kohdassa tarkoitettujen tehtävien järjes-
tämisestä.

4 §

Toimeenpanosuunnitelma

Puitelain 10 §:n 2 momentissa tarkoitet-
tuun toimeenpanosuunnitelmaan sisältyvät

mainitussa säännöksessä säädetyt tiedot ot-
taen huomioon, mitä tässä pykälässä sääde-
tään. Toimeenpanosuunnitelman tarkoituk-
sena on tukea 3 §:ssä säädetyn kunnan selvi-
tyksen valmistelua. Toimeenpanosuunnitel-
massa arvioidaan kunnan taloudellisia edelly-
tyksiä turvata asukkailleen lainsäädännön
edellyttämät palvelut.

Puitelain 10 §:n 2 momentin 1 kohdassa
tarkoitettu väestö- ja palvelutarveanalyysi
kunnassa vuosille 2015 ja 2025 tehdään pui-
telain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetusta perus-
terveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liitty-
vistä sosiaalitoimen tehtävistä, lain 5 §:n 4
momentissa tarkoitetusta ammatillisesta pe-
ruskoulutuksesta, lain 6 §:ssä tarkoitetuista
erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten
erityishuollon tehtävistä, kunnan päättämistä
opetus- ja kulttuuritoimen tehtävistä sekä
muista kunnan toiminnan ja talouden kan-
nalta keskeisistä tehtävistä. Väestöanalyysi
tulee tehdä Tilastokeskuksen tuottamien tie-
tojen perusteella ikäryhmittäin tai perustel-
lusta syystä muiden ennusteiden perusteella.

Puitelain 10 §:n 2 momentin 3 kohdassa
tarkoitetun suunnitelman uudistuksen toteut-
tamisessa käytettävistä keinoista tulee sisäl-
tää:

1) tämän asetuksen 3 §:ssä säädetyt tiedot;
2) selvitys siitä, millä muilla kuin tämän

asetuksen 2 ja 3 §:ssä säädetyillä tavoilla
kunta on lisännyt yhteistoimintaa muiden
kuntien kanssa 2 momentissa tarkoitetuissa
tehtävissä; sekä

3) arvio 2 momentissa tarkoitettujen palve-
luiden tuottamistapojen muutoksista ja tiedot
mahdollisista muista toimenpiteistä, joilla
palveluiden järjestämistä ja tuottamista on
tarkoitus tehostaa.

Puitelain 10 §:n 2 momentin 4 kohdassa
tarkoitettu selvitys palveluverkon kattavuu-
desta sekä mainitun momentin 5 kohdassa
tarkoitettu suunnitelma kunnan keskeisten
toimintojen järjestämisestä ja henkilöstövoi-
mavarojen riittävyydestä ja kehittämisestä tu-
lee tehdä 2 momentissa tarkoitetuista palvelu-
kokonaisuuksista. Selvitys ja suunnitelma tu-
lee tehdä vuosille 2009 ja 2013 ottaen huo-
mioon väestön ja henkilöstön ikä- ja suku-
puolijakauma. Lisäksi palveluverkon katta-
vuuden osalta tulee ottaa huomioon väestön
kielijakauma kaksikielisissä kunnissa ja kun-
nissa, joiden asema yksikielisenä tai kaksi-
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kielisenä kuntana muuttuu sekä puitelain
5 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetuilla yhteis-
toiminta-alueilla ja puitelain 6 §:ssä tarkoite-
tuissa kuntayhtymissä, joihin kuuluu erikieli-
siä tai kaksikielisiä kuntia. Suunnitelma hen-
kilöstövoimavarojen riittävyydestä ja kehittä-
misestä tulee tehdä Kuntien eläkevakuutuk-
sen tuottamien tietojen perusteella tai perus-
tellusta syystä muiden ennusteiden perus-
teella.

5 §

Selvitys organisoinnista ja yhteistoiminnasta
henkilöstön kanssa

Tässä asetuksessa tarkoitettuihin selvityk-
siin ja suunnitelmiin tulee sisällyttää tiedot
siitä, miten niiden valmistelu kunnissa ja alu-
eilla on organisoitu sekä toteutettu yhteistoi-
minnassa kuntien henkilöstön edustajien
kanssa. Selvityksistä ja suunnitelmista tulee
lisäksi ilmetä muut valmisteluun osallistuneet
yhteistyötahot.

6 §

Selvitysten ja suunnitelmien toimittaminen
valtioneuvostolle

Tässä asetuksessa tarkoitetut selvitykset ja

suunnitelmat toimitetaan valtioneuvostolle si-
säasiainministeriön laatimalla lomakkeella.

Jos kunta päättää toteuttaa kuntajaon muu-
toksen vuoden 2009 alusta, 4 §:ssä tarkoitettu
toimeenpanosuunnitelma annetaan valtioneu-
vostolle vuoden 2007 loppuun mennessä sa-
manaikaisesti kuntajaon muutosta koskevan
esityksen ja 3 §:ssä tarkoitetun kunnan selvi-
tyksen kanssa. Jos 2 §:ssä tarkoitettu eräitä
kaupunkiseutuja koskeva suunnitelma,
3 §:ssä tarkoitettu kunnan selvitys ja 4 §:ssä
tarkoitettu toimeenpanosuunnitelma valmis-
tellaan yhdessä, ne tulee toimittaa valtioneu-
vostolle yhteen sovitettuina 31 päivään elo-
kuuta 2007 mennessä.

Selvitykset ja suunnitelmat tulee toimittaa
sähköisesti sisäasiainministeriöön sen ilmoit-
tamaan osoitteeseen.

7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä hel-
mikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2008
loppuun.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2007

Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen

Hallitusneuvos Arto Sulonen
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