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Utgiven i Helsingfors den 17 juni 2014

Statsrådets beslut

446/2014

om sammanslagning av Kurikka stad och Jalasjärvi kommun samt om förkastande av en
framställning om sammanslagning av Seinäjoki stad och Jalasjärvi kommun

Utfärdat i Helsingfors den 12 juni 2014

Statsrådet har med stöd av 21 § 1 mom. i kommunstrukturlagen (1698/2009) och 5 § i
språklagen (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Jalasjärvi kommun upplöses och går sam-
man med Kurikka stad.

Statsrådet förkastar kommunindelningsut-
redarnas framställning utgående från en sär-
skild kommunindelningsutredning om sam-
manslagning av Seinäjoki stad och Jalasjärvi
kommun.

Verkningar på judiciell och administrativ
indelning

Den nya Kurikka stad hör i fråga om den
statliga regional- och lokalförvaltningen samt
i fråga om den regionindelning som iakttas
inom Europeiska unionens verksamhet till
samma domkretsar och förvaltningsområden
som nuvarande Kurikka stad.

Verkningar på språklig indelning

Den nya Kurikka stad är en finskspråkig
kommun.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari
2016.

Tillkännagivande av beslutet

Beslut om ändring i kommunindelningen
ska publiceras i Finlands författningssamling
och sändas för kungörelse i den kommun
som berörs av ändringen på det sätt som
kommunala tillkännagivanden offentliggörs i
kommunen.

Ändringssökande

Enligt 55 § 1 mom. i kommunstrukturla-
gen får ändring inte sökas i ett beslut om
sammanslagning av kommuner som statsrå-
det fattat på kommunernas gemensamma
framställning.

Till den del som beslutet gäller förkastande
av framställningen om sammanslagning av
Seinäjoki stad och Jalasjärvi kommun, får
ändring i detta beslut sökas med stöd av 53 §
1 mom. i kommunstrukturlagen

Besvärsanvisning

Ändring i beslut av statsrådet som avser
förkastande av en framställning om samman-
slagning av kommuner får genom besvär sö-
kas av en kommun som berörs av ändringen,
en medlem i kommunen eller den samman-



slagningsstyrelse som avses i 10 § i kom-
munstrukturlagen.

Ändring i ett beslut söks genom en be-
svärsskrift som riktas och lämnas till högsta
förvaltningsdomstolen.

Besvärsskriften ska lämnas till högsta för-
valtningsdomstolens registratorskontor, Fabi-
ansgatan 15, 00130 Helsingfors, inom 30 da-

gar från det att beslutet som avser förkas-
tande av en framställning om ändring har
meddelats dem som gjort framställningen.

I besvärsskriften ska nämnas ändringssö-
kandens namn, hemkommun och kontaktupp-
gifter samt vilket beslut besväret gäller, vilka
ändringar som söks till beslutet och grun-
derna för ändringarna.

Helsingfors den 12 juni 2014

Trafik- och kommunminister Henna Virkkunen

Konsultativ tjänsteman Anu Hernesmaa
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