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L a g

384/2011

om ändring av lagen om en kommun- och servicestrukturreform

Utfärdad i Helsingfors den 29 april 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007) 5 och 15 § samt
fogas till lagen nya 5 a och 5 b § som följer:

5 §

Bildandet av kommuner och
samarbetsområden

En kommun ska bestå av en pendlingsre-
gion eller någon annan sådan funktionell hel-
het som har ekonomiska förutsättningar och
på personella resurser grundade förutsätt-
ningar att ansvara för ordnandet och finansie-
ringen av servicen.

För att stärka samarbetet mellan kommu-
nerna kan kommunerna inrätta ett samarbets-
område enligt 3—5 mom. som består av en
funktionell helhet. Kommunerna kan komma
överens om att samarbetsområdets uppgifter i
enlighet med 76 § 2 mom. i kommunallagen
(365/1995) anförtros en kommun inom områ-
det att sköta, varvid det för skötseln av upp-
gifterna inrättas ett i 77 § i kommunallagen
avsett gemensamt organ för kommunerna
inom området, eller att samarbetsområdets
uppgifter sköts av en samkommun.

I en kommun eller inom ett samarbetsom-
råde som sköter primärvården och socialvår-

den ska det finnas åtminstone ungefär 20 000
invånare. Ett samarbetsområde kan också till-
delas andra uppgifter.

Trots bestämmelserna i 3 mom. kan en
kommun som hör till ett samarbetsområde
sköta uppgifter som avses i lagen om barn-
dagvård (36/1973) och i lagen om stöd för
hemvård och privat vård av barn
(1128/1996).

En kommun eller ett samarbetsområde som
har tillstånd att ordna grundläggande yrkesut-
bildning enligt lagen om yrkesutbildning
(630/1998) ska åtminstone ha ungefär 50 000
invånare.

Från de villkor som i 3 och 5 mom. ställs
på befolkningsunderlaget för bildandet av en
kommun eller ett samarbetsområde kan avvi-
kas, om

1) det på grund av skärgård eller långa
avstånd inte är möjligt att bilda en funktionell
helhet på det sätt som bestäms i 1 och
2 mom.,

2) det är behövligt för att trygga de finsk-
eller svenskspråkiga invånarnas språkliga rät-
tigheter,
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3) det är behövligt för att trygga de rättig-
heter som gäller samernas språk och kultur,
eller

4) statsrådet beviljar kommunerna rätt att
avvika från kravet på befolkningsunderlag i
3 mom., då kommunerna med beaktande av
regionala förhållanden har fattat tillräckliga
beslut för bildandet av en kommun eller ett
samarbetsområde som utgör en funktionell
helhet.

Befolkningsunderlaget i en kommun eller
inom ett samarbetsområde ska överens-
stämma med 3 mom. senast den 1 januari
2013.

5 a §

Statsrådets behörighet att förplikta
kommuner till samarbete

Om en kommun inte uppfyller kraven på
befolkningsunderlag i 5 § 3 mom. antingen
själv eller genom att höra till ett samarbets-
område, kan statsrådet besluta att kommunen
ska anslutas till ett redan inrättat samarbets-
område eller att kommunen tillsammans med
andra kommuner ska bilda ett helt nytt sam-
arbetsområde. Om ett inrättat samarbetsom-
råde inte har tilldelats uppgifter enligt 5 §
3 mom., kan statsrådet på kommunernas väg-
nar besluta att de nämnda uppgifterna över-
förs till samarbetsområdet.

Statsrådet kan besluta
1) vilka kommuner som hör till ett samar-

betsområde,
2) om samarbetsområdets juridiska form i

enlighet med 5 § 2 mom.,
3) vilka organ som ansvarar för beslutsfat-

tandet inom ett samarbetsområde samt om
deras sammansättning och fördelningen av
rösträtten i dem,

4) vad som ska tas in i grundavtalet för en
samkommun eller i något annat avtal om
inrättande av ett samarbetsområde,

5) vilka uppgifter inom social- och hälso-
vården som ska överföras till ett samarbets-
område i enlighet med 5 § 3 och 4 mom.
samt om tidpunkten för överföringen,

6) om det sätt på vilket kommunerna ska
finansiera den service som överförs till ett
samarbetsområde,

7) om eventuell övergång av personal i
anställning hos ett samarbetsområde, och

8) om andra eventuella ärenden som är
nödvändiga för att inrätta ett samarbetsom-
råde.

Om det med beaktande av de regionala
förhållandena inte är möjligt att uppnå en
funktionell helhet inom området på annat
sätt, kan statsrådet när det förpliktar kommu-
nerna till samarbete bestämma att även en
kommun som avses i 5 § 6 mom. 1 punkten
eller en kommun som uppfyller det krav på
befolkningsunderlag som avses i 5 § 3 mom.
ska höra till ett samarbetsområde.

Det statsrådsbeslut som avses i denna para-
graf gäller till dess kommunerna beslutar nå-
got annat på ett sätt som uppfyller samarbets-
förpliktelserna.

5 b §

Förfarande vid förpliktande av kommuner till
samarbete

Statsrådet kan inleda ett förfarande enligt
5 a § om en kommun inte före utgången av
augusti 2011 har fattat ett bindande beslut om
uppfyllande av de förpliktelser i 5 § 3 mom.
som gäller ordnandet av service. Statsrådet
ska fatta ett beslut som avses i 5 a § före
utgången av juni 2012. Beslutet fattas efter
föredragning från finansministeriet och det
bereds i samarbete med social- och hälso-
vårdsministeriet.

Innan statsrådet fattar ett beslut som avses
i 5 a § ska det höra de kommuner som hör
eller som ansluts till ett samarbetsområde
som inrättats tidigare samt de kommuner som
ansluts till ett nytt samarbetsområde som in-
rättas genom statsrådets beslut.

Om statsrådet beslutar att ansluta en kom-
mun till ett samarbetsområde som inrättats
tidigare, ska det som de kommuner som hör
till samarbetsområdet har kommit överens
om i samarbetsavtalet tillämpas på kommu-
nen i frågor som avses i 5 a § 2 mom. 2—8
punkten.

I enlighet med vad som närmare föreskrivs
genom förordning av finansministeriet ska
kommunerna eller samarbetsområdet tillställa
finansministeriet de uppgifter som behövs för
en bedömning av om de förpliktelser enligt
5 § som gäller ordnandet av service är upp-
fyllda.

2 384/2011



15 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 23 februari
2007 och gäller till utgången av 2012.

Trots bestämmelserna i 1 mom. tillämpas
5 § och gäller de samarbetsförpliktelser som
statsrådet ålagt med stöd av 5 a § till ut-
gången av 2014. Dessutom kan statsrådet
före utgången av 2014 besluta att ändra en
samarbetsförpliktelse som det ålagt och för-
plikta en kommun till samarbete på det sätt
som bestäms i 5, 5 a och 5 b §. Statsrådet kan
dock förplikta en kommun till samarbete en-
dast om kommunen har fattat ett sådant be-
slut om skötseln av de uppgifter som avses i
5 § 3 mom. som avviker från det som kom-
munen meddelat statsrådet med stöd av 5 b §
4 mom. och kommunens beslut inte uppfyller
det som i 5 § föreskrivs om skötseln av
uppgifter.

Det som i 5 § 3 mom. i denna lag före-
skrivs om skötseln av uppgifter inom social-

vården i kommuner och inom samarbetsom-
råden tillämpas på skötseln av uppgifter inom
socialvården från och med ingången av 2015.
En kommun kan hos statsrådet ansöka om
avvikelse från överföringen av uppgifterna
inom socialvården på det sätt som föreskrivs
i 2 a § i socialvårdslagen (710/1982).

Om de arrangemang som avses i 5 och 6 §
vidtas före utgången av 2012, tillämpas det
uppsägningsskydd som avses i 13 § 3 mom.
även efter 2012 på den personal som är före-
mål för arrangemanget. Om uppgifter inom
socialvården överförs till ett samarbetsom-
råde efter 2012 i enlighet med 5 § 3 mom.,
tillämpas det uppsägningsskydd som avses i
13 § 3 mom. till utgången av 2017 på sådan
personal i kommunerna och inom samarbets-
områdena som arbetar i uppgifter som över-
förs.

Denna lag träder i kraft den 4 maj 2011.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 29 april 2011

Republikens President
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Förvaltnings- och kommunminister Tapani Tölli
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