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1335/2015

Laki
kuntarakennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kuntarakennelain (1698/2009) 1 a luku, 29 §:n 2 momentti ja 41 §, sellaisina

kuin ne ovat laissa 478/2013, sekä
muutetaan 42, 43 ja 44 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 478/2013, seuraavasti:

42 §

Yhdistymisavustus

Kuntien yhdistyessä syntyvälle uudelle kunnalle maksetaan yhdistymisavustusta, jos
kuntien yhdistyminen tulee voimaan viimeistään vuonna 2017.

43 §

Yhdistymisavustuksen perusosa ja lisäosa

Yhdistymisavustuksen perusosa määräytyy yhdistymisessä mukana olevien kuntien lu-
kumäärän ja asukasmäärän perusteella seuraavasti:

Yhdistymisavustuksen lisäosaa maksetaan kuntajaon muutoksessa, jossa on mukana
kunta tai kuntia, joiden rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tun-
nusluvut täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

1) kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä ja sitä edeltäneessä tilinpäätök-
sessä alittuvat kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)
63 a §:ssä tarkoitetut erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arvioin-
timenettelyn edellytyksenä olevat raja-arvot;

Asukasmäärä alle 20000 20000—
49999

50000—
80000

yli 80000

Kuntien luku-
määrä

2 2 000 000 eu-
roa

3 000 000 eu-
roa

3 500 000 eu-
roa

4 000 000 eu-
roa

3—4 3 000 000 eu-
roa

4 500 000 eu-
roa

5 000 000 eu-
roa

6 000 000 eu-
roa

5—6 4 000 000 eu-
roa

5 500 000 eu-
roa

6 500 000 eu-
roa

8 000 000 eu-
roa

yli 6 5 000 000 eu-
roa

7 000 000 eu-
roa

8 000 000 eu-
roa

10 000 000 eu-
roa
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2) kunnan viimeisessä hyväksytyssä ja kahdessa sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a §:ssä tarkoitetuista erityisen
vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksenä ole-
vista kuudesta raja-arvosta täyttyy neljä;

3) kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä taseen kertynyt alijäämä asukasta
kohden on vähintään 500 euroa ja kahdessa sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä taseessa on
kertynyttä alijäämää.

Lisäosa on 150 euroa 2 momentissa tarkoitetun edellytyksen täyttävän kunnan asukasta
kohden ja enintään miljoona euroa yhdistymistä kohden.

44 §

Valtionosuuksien vähenemisen korvaaminen 

Jos vuosina 2014—2017 voimaan tuleva kuntien yhdistyminen vähentää uuden kunnan
valtionosuuksia verrattuna yhdistyvien kuntien yhteenlaskettuihin valtionosuuksiin, mi-
nisteriö myöntää uudelle kunnalle vähennyksen johdosta kuntien yhdistymisen voimaan-
tulovuotena ja sitä seuraavina vuosina vuoden 2019 loppuun valtionosuuksien vähenemi-
sen korvausta.

Vuotuinen korvauksen määrä saadaan vertaamalla uudelle kunnalle kuntien yhdistymi-
sen voimaantulovuodelle maksettavia valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia niihin vas-
taaviin valtionosuuksiin ja kotikuntakorvauksiin, jotka yhdistyville kunnille olisi makset-
tu yhdistymisen voimaantulovuonna, jos kunnat eivät olisi yhdistyneet. Korvausta lasket-
taessa otetaan huomioon verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus sekä käyttökus-
tannuksiin myönnettävä valtionosuus ja muu rahoitus, joista säädetään kunnan peruspal-
velujen valtionosuudesta annetussa laissa, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta anne-
tussa laissa (1705/2009) sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998). Minis-
teriö laskee korvauksen määrän mainittujen lakien mukaisten valtionosuuksien myöntä-
misestä vastaavien ministeriöiden antamien tietojen perusteella.

Jos korvausta saa useampi kuin yksi kunta, korvaus jaetaan kuntien kesken kuhunkin
kuntaan siirtyvien asukkaiden määrän mukaisessa suhteessa. Kunkin kunnan osuus laske-
taan euromäärästä, joka kunnalle olisi maksettu korvauksena, jos lakkaava kunta olisi lii-
tetty kokonaan asianomaiseen kuntaan. Kunnan asukasmääränä käytetään väestötietojär-
jestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 80 §:n 6 koh-
dan mukaista kunnan asukasmäärää kuntajaon muutoksen voimaantulovuotta edeltäneen
vuoden alussa.

Ministeriö maksaa korvaukset yhdistymisavustuksen yhteydessä. Jos kunnalle ei mak-
seta yhdistymisavustusta, ministeriö maksaa korvaukset kunkin vuoden kesäkuun lop-
puun mennessä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015.
Ennen vuotta 2017 voimaan tulevissa kuntien yhdistymisissä sovelletaan 29 §:n 2 mo-

menttia henkilöstön irtisanomissuojasta sellaisena kuin se oli tämän lain voimaan tullessa.
Vuonna 2017 voimaan tulevissa kuntien yhdistymissä ei sovelleta edellä mainittua henki-
löstön irtisanomissuojaa eikä yhdistymissopimuksen ehtoja, jotka kunnat ovat päättäneet
edellä mainitun säännöksen perusteella ennen tämän lain voimaan tuloa. 

Jos kunta on mukana uudessa kuntien yhdistymisessä 2 momentissa tarkoitetun henki-
löstön irtisanomissuojan ollessa voimassa, irtisanomissuoja on kaikilla uuden kunnan
työntekijöillä niin kauan kuin se on edellisen yhdistymisen perusteella voimassa.

Ennen vuotta 2017 voimaan tulleissa kuntien yhdistymisissä yhdistymisavustukseen ja
valtionosuuksien vähenemisen korvaamiseen sovelletaan 42, 43 ja 44 §:ää sellaisina kuin
ne olivat tämän lain voimaan tullessa. 
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Selvitysavustusta maksetaan 41 §:n perusteella, sellaisena kuin se oli tämän lain voi-
maan tullessa, vielä vuosina 2015 ja 2016 selvityksiin, jotka ovat käynnistyneet ennen tä-
män lain voimaantuloa. 

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2015

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen
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