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Viime vuosina on tehty poikkeuksellisen paljon kuntaliitoksia ja liitosten ennakoidaan 

jatkuvan myös tulevina vuosina.  Valtionhallinto ja poliittiset puolueet näkevät kunnat vain 

valtionhallinnon jatkeena. Itsehallinnollinen näkökulma on jäänyt taka-alalle.  

Itsehallinnollisen aseman unohtaminen on johtanut siihen, että lainsäädännössä ei ole 

mahdollistettu kuntalaisille todellista vaikutusmahdollisuutta kuntajaotusta muutettaessa.  

Tämän tutkielman tavoitteena on osoittaa, millaiset todelliset mahdollisuudet kuntalaisilla on 

vaikuttaa siihen liitetäänkö kotikunta tai osa siitä johonkin toiseen kuntaan.  

 

Tutkielma on pääosin oikeusdogmaattinen, jossa keskeisinä lakeina ovat kuntajakolaki ja 

kuntalaki.  Kuntalaista erityisesti tarkastelun kohteena on 4 luku, jossa käsitellään 

kuntalaisten osallistumisoikeutta, ja lain 11 luvun valitusoikeutta koskeva lainsäädäntö.  

Kuntajakolaista on niukasti oikeustieteellistä kirjallisuutta, joten lain tulkinta ja 

systematisointi perustuu lainvalmisteluasiakirjoihin ja korkeimman hallinto-oikeuden 

päätöksiin.  Korkeimman hallinto-oikeuden ja valtioneuvoston päätökset antavat tutkielmaan 

myös empiiristä aineistoa.  Oikeusdogmaattisen menetelmän lisäksi tutkielmassa on laaja 

oikeushistoriallinen osuus, joka tukee oikeusdogmaattista metodia.  Tutkielmassa käytetään 

lisäksi oikeuspoliittista ja oikeussosiologista metodia, sillä kuntajakolainsäädännöllä on aina 

ollut tavoitteena yhteiskunnallisten muutosten aikaan saaminen.  

 

Tutkielma osoitti sen, että kuntalaisilla on teoriassa runsaasti mahdollisuuksia vaikuttaa 

kuntaliitosesityksen valmisteluun kunnassa.  Kuntalaiset voivat tehdä aloitteita, huomautuksia 

ja valituksia. Lisäksi kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä valitus valtioneuvoston päätöksestä.  

Kuitenkin tosiasiassa vaikutusmahdollisuudet ovat olemattomat, koska valmisteluvaiheessa 

kuntalaisten kuuleminen on kunnan hallinnon päätettävissä, ja kuntalaisilla ei ole 

minkäänlaisia mahdollisuuksia vaatia hallinnolta mielipiteidensä huomioimista.  Valitukset 

eivät ole johtaneet päätösten muuttamiseen, koska korkein hallinto-oikeus on hylännyt kaikki 

valitukset, jotka on tehty kuntaliitoksista ja muista kuntajaotuksen muutoksista. 

 

Mikäli kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia halutaan parantaa, on kuntajakolakia tai 

kuntalakia muutettava siten, että kuntalaisilla on oikeus vaatia mahdollisuutta vaikuttaa asian 

valmisteluun.  Neuvoa-antava kansanäänestys on otettava laajemmin käyttöön ja valtuuston 

harkintavaltaa kansanäänityksen järjestämisestä on kavennettava.  Edellä mainitut 

muutostarpeet tulisi huomioida käynnistyneen kuntalain muutoksen yhteydessä.
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1 JOHDANTO 

 

 

 

1.1 Kuntajaotuksen muutoksen perusteiden muuttumattomuus 

 

 

Kuntajaotuksesta käyty keskustelu ei ole muuttunut ainakaan 110 vuoden aikana.  Jo vuoden 

1898 lainvalmistelussa korostettiin suurkuntien etuja ja perusteluina käytettiin sitä, että vain 

tarpeeksi suuri kunta pystyy vastaamaan terveydenhuollosta ja kansan opetuksesta.  Toisaalta 

1800-luvun lopun liberalistinen ajattelu korosti sitä, että vain pienissä kunnissa oli kaiken 

kansan mahdollista ottaa osaa yhteisten asioiden hoitoon.  Suurkuntien kannattajat 

perustelivat kantaansa sillä, että suuret kokonaisuudet pystyvät täyttämään 

kunnallishallinnolle asetettavat kasvavat vaatimukset turvautumatta ulkopuoliseen apuun. 

Lisäksi painotettiin, että vain suurissa kunnissa, joissa on palkattu virkamiehistö, on 

mahdollista tuottaa erityispalveluja.
1
 

 

Kuten edellä olevasta kappaleesta ilmenee, nykyisin käytetään täsmälleen samanlaisia 

argumentteja kuntajaotusta koskevassa keskustelussa.  Kunnallisessa jaotuksessa on 

tapahtunut paljon 110 vuoden aikana, mutta argumentit ovat säilyneet.  Argumenttien 

säilyminen kuvastaa sitä, että kuntajaotus koetaan, aivan oikein, hyvin pysyväksi ja muutokset 

ovat harkittuja ja yleensä pitkän prosessin tuloksia.  Kuntalaisen kannalta katsottuna 

kuntajaotuksen argumenttien muuttumattomuus johtaa epäuskoiseen tilanteeseen.  Muutoksia 

perustellaan ja vastustetaan samoin argumentein.  Kunnallista jaotusta muutetaan, ja kuitenkin 

tilanne säilyy samanlaisena.  Keskustelu jatkuu loputtomiin, koska kukaan ei ole pystynyt 

osoittamaan optimaalista kuntakokoa. 

 

1.2 Kuntajaotuksen muutokset ja niihin vaikuttanut lainsäädäntö 

 

 

Kuntajaotuksen muotoutuminen nykyisen kaltaiseksi on pitkäaikaisen kehityksen tulos.  

Kuntajaotuksen kehittymisessä on nähtävissä kaksi eri suuntiin käyvää vaihetta. 

                                                 
1
 Mäkinen 1992, s. 45–46.. 
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Ensimmäisessä vaiheessa, joka jatkui vuoden 1960-luvun alkuun, oli leimallista pyrkimys 

kuntien koon pienentämiseen kuntia jakamalla.  Toinen kehityksen vaihe alkoi 1960-luvulta, 

ja se muutti aikaisempaa käsitystä kuntakoosta merkittävästi. Pientä kuntakokoa ei pidetty 

ihanteena, vaan kuntien jakamisen sijasta ryhdyttiin kuntia yhdistämään suuremmiksi 

kokonaisuuksiksi. 
2
 

 

Kuten oheisesta taulukosta ilmenee, kuntien vähentyminen on kiihtynyt hiljaisten 

vuosikymmenten 1980 ja 1990 jälkeen 2000 luvulla. 

 

Kuntien lukumäärä vuosina 1920–2010.
3
 

 

1920  542 

1930  592 

1940  602 

1950  547  

1960  548 

1970  518 

1980  464  

1990  460 

2000  452 

2010  342 

 

Taulukossa vuoden 1950 kohdalla näkyvä merkittävä muutos johtuu siitä, että sotien 

seurauksena Neuvostoliitolle jouduttiin luovuttamaan 44 itsenäistä kuntaa
4
.  

 

Vuoden 1997 kuntajakolain (73/1977) valmistelun yhteydessä todettiin, että kuntajaon 

muutosten edellytykset on säädetty sellaisiksi, että valtiovalta on muuttunut esityksiä 

vastaanottavaksi tekniseksi valmistelijaksi, ja asianomaisten kuntien tahdon sekä lailla sidotun 

rajoitetun harkintavallan rajoissa toimivaksi päätöksentekijäksi.  Aktiivisuuttaan valtio on 

osoittanut säätämällä yhdistymisavustuslakeja ja muita niin sanottuja porkkanalakeja.  

Merkittäviä muutoksia kuntarakenteeseen 1970-luvulla sai aikaan vuonna 1967 säädetty laki 

                                                 
2
 Niemivuo 1991, s. 49–50. 

3
 Kunnat net. Kaupunkien ja kuntien lukumäärä 1917–2010. 

4
 Niemivuo 1991, s. 50. 
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eräistä toimenpiteistä kunnallisen jaotuksen ja kuntien yhteistoiminnan kehittämiseksi 

(13/1967, myöhemmin kuntauudistuksen suunnittelulaki).
5
 Vaikka kuntauudistuksen 

suunnittelulain mukaisia kuntauudistussuunnitelmia ei koskaan hyväksytty, niin eräät kunnat 

ehtivät vapaaehtoisesti liittyä yhteen suunnitelmien toteutumisen toivossa tai pelossa.
6
 

Vastaavasti vuonna 2007 säädetty laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (149/2007, 

myöhemmin puitelaki) sai aikaan poikkeuksellisen suuren kuntaliitosten määrän.  Tämän 

vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä kuntien määrä on vähentynyt 110 kunnalla. 

Puitelain vaikutukset ovat siis suuremmat kuin kuntauudistuksen suunnittelulain.   

 

Usean vuoden ajan pidettiin itsestään selvänä, että merkittävää kuntajaon muutosta ei tehdä 

vastoin kunnan valtuuston tahtoa, mutta valtioneuvoston päätös 28.6.2007 (746/2007) muutti 

1970-luvulta alkaneen periaatteen. Edellä mainittu periaate oli sellainen, että kuntajaotuksen 

muutosta ei tehdä silloin kun kuntaliitoksen kohteena olevan kunnan valtuusto vastustaa 

liitosta. Vuonna 2007 tekemällään päätöksellä valtioneuvosto päätti kuntajaon muutoksesta 

Sipoosta Helsinkiin vastoin Sipoon kunnan tahtoa.  Sipoon kunnan perusteellisesti valmisteltu 

valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle ei johtanut päätöksen muuttamiseen, vaan korkein 

hallinto-oikeus totesi, että kuntajaon muutos täytti kuntajakolain (19.12.1997/1196) 3 §:n 

yleiset edellytykset kuntajakolain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla erityisen 

painavina.
7
 Tämä päätös osoitti myös sen, että yksittäisellä kunnalla ei ole mahdollisuutta 

vaikuttaa oman alueensa koskemattomuuteen, jos laajempi yleinen etu katsotaan olevan 

merkittävämpi kuin yksittäisen kunnan itsemääräämisoikeus.   

 

Suomen perustuslain (731/1999, myöhemmin perustuslaki), 121 pykälän 1 momentissa 

säädetään, että Suomi jakautuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden 

itsehallintoon.  Saman pykälän 2. momentissa lisäksi säädetään, että hallinnon yleisistä 

perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla. Kunnallisella itsehallinnolla on 

siis perustuslaillinen suoja. Kuntajaolla ei ole perustuslaillista suojaa, mutta se on perustuslain 

suojaama.  Suoja ilmenee siten, että perustuslain 122.2 §:ssä säädetään, että kuntajaon 

perusteista säädetään lailla.  Kuitenkin laki antaa eduskunnalle mahdollisuuden säätää lailla 

kaikenlaisista kuntajaon muutoksista tai antaa delegointipäätöksellä jollekin valtion 

                                                 
5
 Pihlajaniemi 1998, s. 11–12. 

6
 Mennola 1984, s. 186. 

7
 KHO 33/2008, s. 50. 
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viranomaiselle, kuten valtioneuvostolle, oikeuden tällaisen vallan käyttämiseen kuntien tai 

niiden asukkaiden mielipiteistä riippumatta.
8
 

 

1.3 Kuntalaisten oikeusturva ja vaikuttamismahdollisuudet  

 

 

Vuoden 1997 kuntajakolain muutoksen yhteydessä todettiin se kuntalaisten oikeusturvan 

vaikuttamismahdollisuuksien perusperiaate kuntajaotusta muutettaessa, mikä on ollut ja on 

edelleen voimassa. Esityksessään silloinen hallitus toteaa, että kuntalaiset voivat olla 

muutosesityksen tekijöinä, osallistua esityksestä mahdollisesti järjestettäviin neuvoa antaviin 

kansanäänestyksiin, esittää niistä huomautuksensa ja tehdä valituksia. Muutoksia he eivät voi 

saada aikaan, elleivät ne vastaa asianomaisten kuntien valtuustojen tahtoa.
9
  

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistus ja sen myötä toteutuneet useat kuntaliitokset toivat esille 

kuntalaisten huonot mahdollisuudet vaikuttaa ennen ja jälkeen valtuuston esityspäätökseen ja 

valtioneuvoston/ministeriön kuntajaotusta koskeviin päätöksiin.  Kuntaliitosten vähäisyys 

1980–1990 luvuilla ei paljastanut lainsäädännön sekavuutta. Pirjo Mäkinen kirjoitti vuonna 

1994 Kunnallistieteellisessä aikakauskirjassa repressiivisen oikeusturvan selvästä 

parantumisesta vuoden 1925 lain alkuajoista. Vuoden 1925 kuntajaoituslaissa (180/1925, 

myöhemmin kuntajaoituslaki) ei ollut säännöksiä yleisestä valitusoikeudesta valtioneuvoston 

kuntajaotusta koskevaan päätökseen.  Kuntalaisten ainoa keino hakea muutosta 

valtioneuvoston päätökseen oli ylimääräinen muutoksenhaku ja päätöksen purkaminen. 

Vuonna 1950 voimaan tullut hallintovalituslaki (50/1950) poisti ongelman ja kuntalaiset 

saivat hakea muutosta säännöllisin muutoksenhakukeinoin.
10

   Kielto koski siis vain 

valtioneuvoston tai ministeriön päätöstä, sillä valtuuston esitys on ollut aina sellainen päätös, 

johon on voinut hakea muutosta kunnallislain ja nykyisin kuntalain säädösten perusteella. 

Nykyisin kuntalaisilla on teoriassa luotu mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin sekä etukäteen että 

jälkikäteen, mutta ovatko vaikutuskeinot vain teoreettiset? 

 

Kuntalaisen ja kunnan oikeusturva kuntajakoa muutettaessa on siis perinteisesti ollut varsin 

heikko.  Esimerkiksi vuoden 1998 voimaan tulleen kuntajakolain muutoksen valmistelussa 

käytiin mielenkiintoinen keskustelu siitä, onko kuntajaon muutoksesta tehdyistä 

                                                 
8
 Heuru 2006, s. 47–48. 

9
 HE 135/1997, s. 7. 

10
 Mäkinen 1994, s. 79. 
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valtioneuvoston päätöksistä lainkaan valitusoikeutta.  Lakimuutoksen valmistelu ja 

hallituksen esitys perustui siihen, että valitusoikeutta ei ole, vaan valtioneuvoston päätös on 

lainsäädäntöä ja siihen ei sovelleta yleishallinto-oikeudellista valitusmenettelyä.
11

 

Hallintovaliokunnan esityksestä eduskunta kuitenkin päätti, että valtioneuvoston tai 

ministeriön päätökseen saa asiaomainen kunta tai kunnan jäsen hakea muutosta valittamalla.
12

  

 

Kuntien yhdistyessä ja varsinkin kunnan osan siirron yhteydessä, tulee usein ristiriita 

kuntalaisten ja valtuuston mielipiteiden kesken.  Usein valtuustot vastustavat kuntalaisten 

tekemiä kunnan osan siirtoa koskevia esityksiä.  Valtuuston kielteisellä kannalla on hyvin 

merkittävä vaikutus ministeriön ja valtioneuvoston päätökseen.  Kuntajakolain mukaan 

valtuuston mielipide on siis ratkaisevampi kuin kuntalaisten
13

. Tämä Aulis Pöyhösen vuonna 

1989 kirjoittama mielipide pätee edelleen kuntajaotusta koskevassa lainsäädännössä, vaikka 

sen jälkeen on muun muassa kuntalain säännöksillä mahdollistettu neuvoa-antavan 

kunnallisen kansanäänestyksen toteuttaminen. Joissakin tapauksissa valtuusto on päättänyt 

neuvoa-antavan kansanäänestyksen tuloksen vastaisesti, joten valtuuston kanta on poikennut 

kansanäänestyksen tuloksesta, ja siten kuntalaisten enemmistön kannasta. Valituksilla ei ole 

saatu muutoksia aikaan, koska valtuustolla on oikeus poiketa neuvoa-antavan 

kansanäänestyksen tuloksesta. 

 

Suomalainen kunnallishallinto pohjautuu vahvaan edustukselliseen demokratiaan, joten 

kuntalaisten suorat vaikuttamismahdollisuudet ovat käytännössä rajalliset, vaikka 

suomalainen lainsäädäntö mahdollistaa teoriassa vaikuttaa kuntajakoesitykseen ja lopulliseen 

päätökseen.  Tässä tutkielmassa selvitetään muun muassa edustuksellisen ja suoran 

demokratian vaikutusmahdollisuuksia kuntajakoa muutettaessa, kuntalain, kuntajakolain ja 

hallintolain pohjalta. 

 

Vuoden 2010 alussa voimaan tulevassa kuntajakolaissa kuntalaisen valitusoikeutta on 

laajennettu valtuustojen päätösten osalta siten, että hallintotuomioistuimilla on toimivaltaa 

tutkia valtuuston päätöksen lainmukaisuutta myös kuntajaon muuttamisen edellytyksiä 

koskevin osin.  Toisaalta valtioneuvoston päätöksen osalta valitusoikeutta ollaan rajoittamassa 

vain niihin tapauksiin, joissa valtioneuvosto hylkää kuntien esityksen mukaisen kuntien 

                                                 
11

 HE 135/1997 vp, s. 22. 
12

 Ryynänen 2006, 85. 
13

 Pöyhönen 1989, s. 818. 
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yhdistymisen. Valitusoikeus olisi kunnalla ja kunnan jäsenellä.
14

  Uuden kuntajakolain 

muutoksenhakua koskevat säädökset ovat selvemmät. Laki selkeyttää kuntalaisten 

muutoksenhakua, mutta oikeusturvaa ei laajenneta, vaan paremminkin supistetaan, kuten 

myöhemmin tulee esille.  

 

Vaikka vuosina 2006–2007 kuntaliitospäätöksiä tehtiin lähes sata, ja paikallisella tasolla 

päätösprosesseihin liittyy usein vahva tunnelataus, niistä tehtiin suhteellisen vähän valituksia. 

Yksikään valitus ei ole johtanut päätöksen muutokseen.  Tämän johdosta tutkimuksessa on 

tarkoitus selvittää kuntien ja ensisijaisesti kuntalaisten oikeusturvan tasoa ja sitä, kuinka 

suomalainen järjestelmä vastaa yleiseen eurooppalaiseen käsitykseen itsehallinnollisen 

yksikön kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksista kuntajakoa muutettaessa. 

 

Valitusten vähäisyys ei tarkoitta sitä, että kuntalaiset olisivat tyytyväisiä kuntaliitoksiin ja 

niihin menettelytapoihin, joita on sovellettu kuntaliitospäätöksiä tehtäessä.  Valmistelun 

avoimuuden ja julkisen keskustelun puute on kritiikin kohteena. Kuntalaiset kokevat, että 

kuntaliitospäätökset tehdään suljetussa piirissä ja heillä ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa 

päätösten valmisteluun.  Tyytymättömyys päätöksentekoon heijastuu tyytymättömyytenä 

kuntaliitoksen tuomiin muutoksiin. 

 

Jotta kuntalaiset voivat sitoutua kuntaliitoksiin ja niiden tuomiin muutoksiin, on valmistelun 

ja vaihtoehtojen pohdinnan oltava vuorovaikutteista, ja myös keskeneräistä työstä pitäisi 

pystyä keskustelemaan.  Nykyisin uudistuksen valmistelijat ja toteuttajat näkevät 

kokonaisuuden ja osaavat perustella muutoksen tarpeellisuutta, mutta kuntalaisten kannalta 

asia näyttää sekavalta ja esitettyjä perusteluja on vaikea tai mahdoton käsittää.
15

 

 

Eurooppalainen lainsäädäntö korostaa entistä enemmän kansalaisten suoran vaikuttamisen 

lisäämistä merkittäviä muutoksia tehtäessä. Suomi ratifioi Euroopan neuvoston paikallisen 

itsehallinnon peruskirjan (66/1991). Sopimus tuli voimaan 1.10.1991.  Peruskirjan 5. 

artiklassa säädetään, että paikallishallintoviranomaisten aluerajoja ei saa muuttaa 

neuvottelematta ensin asianomaisten kuntien kanssa.  Kansanäänestyksen käyttäminen on 

mahdollista, milloin se sallitaan lainsäädännössä.
16

  

                                                 
14

 HE 125/2009 vp, 43. 
15

 Halme–Kuukasjärvi 2010, s. 9–10. 
16

 SopS 66/1991. 
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Euroopan neuvoston ministerikomitea on antanut suosituksen kansanäänestyksen ja 

aloiteoikeuden käytöstä paikallistasolla. Suosituksessa todetaan, että kansalaisilla on oikeus 

ilmaista kantansa pitkän aikavälin tai käytännössä peruuttamattomiin sitoumuksiin, jotka 

koskevat kuntalaisten enemmistöä.  Tämä periaate ilmenee yleisenä vaatimuksena 

kuntalaisten kuulemiseen keskeisissä ja pitkän aikavälin asioissa. 
17

 

 

Vaikka Euroopan neuvoston suunnalta on useaan otteeseen suositeltu kunnallisen 

kansanäänestyksen merkityksen lisäämistä, niin suomalaisessa lainsäädännössä ei ole 

näkyvissä neuvoston suositusten vaikutusta. Esimerkiksi vuonna 2006 järjestettiin vain 2 

kuntaliitosta koskevaa kansaäänestystä ja vuonna 2007 äänestyksiä oli 10.
18

   Edes uusimman 

kuntajakolain valmistelun yhteydessä ei käyty minkäänlaista keskustelua siitä, että pitäisikö 

kansanäänestystä tai muuta kansalaisten etukäteistä vaikuttamismahdollisuutta korostaa 

kuntajakoa muutettaessa. 

 

1.4 Tutkielman hypoteesit 

 

Oikeusdogmaattinen tutkimus edellyttää, että tutkijalla on hypoteeseja tutkittavasta aiheesta. 

Tutkittaessa oikeuskysymyksiä on välttämätöntä, että tutkijalla on joitain oikeudelliseen 

tietämykseen perustuvia alkuolettamuksia. Ilman hypoteeseja on tutkimusaineiston 

kerääminen ja luokittelu mahdotonta.  Oikeusdogmatiikassa ei siis ole kysymys pelkästään 

tulkitsemisesta, systematisoinnista ja kritiikistä, vaan myös eri vaihtoehtojen vaikutusten 

arvioimisesta.
19

 

 

Hypoteesi kuntalaisten vaikuttamisen heikosta tilasta syntyi oman kokemukseni perusteella, 

kun olin valmistelemassa Ruskon ja Vahdon kuntaliitosta.  Jälkeenpäin totesin, että 

kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet kuntajaon muutosprosessissa ovat hyvin pienet.  

Tutkielman toinen hypoteesi on se, että kuntalaisilla ei ole todellista mahdollisuutta hakea 

muutosta kuntajaotusta koskeviin päätöksiin.  Oikeusturvan heikkouteen vaikuttaa kunta- 

hallinto- ja kuntajakolainsäädännön yleisyys, mikä on johtanut siihen, että korkeimman 

                                                 
17

 Ryynänen–Telakivi 2006, s. 163–164. 
18

 Luettelo toimitetuista kansanäänestyksistä  vuodesta 1991.http://www.vaalit.fi/  
19

 Husa 1995, s. 225–228. 

http://www.vaalit.fi/
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hallinto-oikeuden päätökset eivät ole poikenneet edustuksellista demokratiaan edustavien 

poliittisen päätöksentekijöiden (valtuusto ja valtioneuvosto) päätöksistä 

 

1.5 Aikaisempi tutkimus 

 

 

Kunnallista jaotusta on tutkittu vähän sekä Suomessa että kansainvälisesti.  Tieteellisesti 

merkittävimmät tutkimukset ovat vuosikymmenten takaa.  Kotimaiset kirjalliset lähteet ovat 

pääsääntöisesti pykäläkommentaareja, lainvalmisteluasiakirjoja tai ajankohtaispuheenvuoroja.  

Sellaista kirjallisuutta, jossa kunnallista jaotusta lähestyttäisiin systemaattisesti 

kunnallisoikeudellisista ja yleensä tieteellisistä näkökulmista, on vähän.
20

 Vuonna 2009 

valmistunut Yrjö Kuotolan väitöskirja ”Kunnan raja” oli pitkästä aikaa julkaistu aihepiiriin 

liittyvä tieteellinen julkaisu.  Tämän tutkimuksen kannalta väitöskirjan rajaus on erilainen, 

koska Kuotola lähestyy asiaa tarkastelemalla kunnan rajan merkitystä kuntalaisille, kun taas 

tässä tutkimuksessa keskitytään kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksiin ja oikeusturvaan 

kuntajaotusta muutettaessa.  Väitöskirja on antanut tälle tutkimukselle teoreettista pohjaa ja 

monia hyviä lähdeviitteitä. 

 

Kuten edellä on todettu, kunnallista jaotusta on tutkittu erittäin vähän. Väitöskirjassaan 

Kuotola toteaa, että ennen hänen tutkimustaan Suomessa on tehty ainoastaan yksi ylempi 

akateeminen tutkimus kuntajaotuksesta.  Kuotolan viittaama tutkimus on Erkki Pystysen 

väitöskirja ”Kunnan suuruus kunnallishallinnossa”, joka julkaistiin vuonna 1965. Edellä Erkki 

Mennolan viittaamia kuntajakolain kommentaariteoksia ovat kirjoittaneet Olavi Rytkölä 

(1978) ja Toivo Pihlajaniemi (1998). Lisäksi Mennola, Aulis Pöyhönen ja Matti Niemivuo 

ovat kirjoittaneet lukuisia ajankohtaispuheenvuoroja erilaisissa julkaisuissa.
21

 

 

Tämän tutkimuksen kannalta toinen merkittävä väitöskirja on Marja Sutelan väitöskirja 

”Suora kansanvalta kunnassa”, joka julkaistiin vuonna 2000.  Sutelan väitöskirja on 

oikeusvertaileva tutkimus kansanäänestyksestä kunnan asukkaiden itsehallinnon toteuttajana. 

Väitöskirja antoi hyvää vertailupohjaa kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksista eri 

pohjoismaissa sekä Sveitsissä ja Saksassa. Näiden tietojen pohjalta pystyi kriittisesti 

suhtautumaan suomalaiseen järjestelmään.  

                                                 
20

 Mennola 2010, s. 86. 
21

 Kuotola 2009, s. 85-87. 



9 

 

  

 

1.6 Tutkimuskysymys 

 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuntalaisten osallistumisoikeuden ja 

muutoksenhakuoikeuden todellista tilaa.  Aihe on ajankohtainen, koska Suomessa on menossa 

historiallisen suuri kuntareformi ja reformin ennustetaan jatkuvan.  Aihepiiristä ei ole tehty 

tutkimuksia, joten tutkimus on sen johdosta tarpeellinen. 

 

Perustuslaissa on määritelty kansalaisten perusoikeudet.  Perustuslain 2 §:n 2 momentissa 

säädetään, että kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja 

elinympäristön kehittämiseen. Lisäksi perustuslaissa tunnetaan termi oikeusturva. 

Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja 

ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa 

viranomaisessa sekä saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen 

tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.  Lisäksi edellä mainitun pykälän 

toisessa momentissa säädetään muun muassa, että lailla on turvattava käsittelyn julkisuus, 

oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta päätökseen. 

 

Käsite ”oikeusturva” ei ole täysin selvä, koska sitä käytetään myös ”oikeussuoja” -käsitteen 

synonyymina. Käsitteillä on joitakin eroja.  Oikeusturvaan katsotaan kuuluvan myös oikeuden 

ennustettavuuden ja hyväksyttävyyden vaatimus. Oikeussuoja tarkoittaa lähinnä niitä keinoja, 

jotka ovat käytettävissä oikeudenloukkaustapauksissa, siis jälkikäteiset keinot. Mutta 

oikeussuojaa saa myös ennakolta, sillä hallinnolta vaaditaan sidonnaisuutta määrättyihin 

muotoihin, virkamiehiltä puolueettomuutta, asianosaisia on kuultava, päätökset on 

perusteltava, hallinto on julkista ja että viranomaisten toimivalta on perustuttava lakiin.
22

 

 

Tutkielman aiheena on kunnan ja kuntalaisen oikeusturva ja vaikuttamismahdollisuudet 

kuntajakoa muutettaessa. Tässä tutkimuksessa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksilla 

tarkoitetaan kuntalaisten oikeutta vaikuttaa päätöksiin ennen päätöksen tekemistä ja 

oikeusturvalla pääasiassa niitä keinoja, joita kuntalaisilla on päätösten tekemisen jälkeen. 

Tutkimuksessa selvitetään miten kunnat kuntajakotilanteissa ovat huomioineet edellä mainitut 

periaatteet. Erityisesti preventiivisten (etukäteisten) mahdollisuuksien antaminen on laajasti 

                                                 
22

 Heuru 2006, s.  249–250. 
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kunnan harkinnassa ja osin myös velvollisuus.  Tutkimuksen yksi keskeinen näkökulma on se, 

miten kunnat ovat huomioineet kuntalain (365/1995) 4. luvun mukaisen asukkaiden 

osallistumisoikeuden, esimerkiksi selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa 

tai järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä. 

 

Tutkimuksen ensimmäinen pääkysymys on se, miten perustuslain 2 § 2 momentin mukainen 

yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa, sekä perustuslain 21 § mukaiset oikeusturvasäännökset 

on huomioitu alemmanasteisessa lainsäädännöissä (kuntajakolaki, kuntalaki, hallintolaki 

hallintolainkäyttölaki), ja kuinka säädöksiä on sovellettu kuntatasolla ja valtioneuvoston 

päätöksissä? 

 

Toisena pääkysymyksenä on se, millainen oikeusturva ja millaiset mahdollisuudet 

yksittäisellä kunnan asukkaalla (kuntalaisilla) on vaikuttaa kunnallisen jaotuksen muutokseen 

ennen valtuuston kuntajakoesitystä ja sen jälkeen kun valtuusto on tehnyt esityksen 

kuntajaotuksen muuttamisesta, ja miten silloin kun valtioneuvosto on tehnyt lopullisen 

päätöksen kuntajaon muutoksesta? Erityisesti osakuntaliitokset ovat oikeusturvan kannalta 

mielenkiinnon kohteena, koska silloin valtioneuvosto voi päättää kunnan/kuntalaisten tahdon 

vastaisesti ja toisaalta kuntalaisten ja valtuuston mielipiteet kuntajaotuksen tarpeellisuudesta 

voivat poiketa huomattavasti. 

 

Näiden pohjalta tutkimus etenee siten, että siinä etsitään vastauksia seuraaviin 

lisäkysymyksiin: 

 

1) Miten näkemys kunnallisesta itsehallinnosta vaikuttaa kuntalaisten 

vaikuttamismahdollisuuksiin ja oikeusturvaan? 

2) Millaiset mahdollisuudet kuntalaisilla on vaikuttaa päätökseen ennen ja 

jälkeen päätöksenteon? 

3) Miten kuntajakolain tavoitteiden ja edellytysten väljät säännökset 

vaikuttavat kuntalaisten oikeusturvaan? 

4) Miten uusi kuntajakolaki muuttaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia 

ja oikeusturvaa? 
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1.7 Tutkimusmetodit 

 

Oikeusdogmatiikka eli lainoppi on oikeustieteellistä tutkimusta, joka tutkii tietyllä alueella ja 

tiettynä aikana voimassa olevia normeja. Lainoppi tutkii normeja selvittäen oikeusnormien 

konkreettista sisältöä ja auttaa siten oikeusnormien soveltamisessa normaalissa elämässä esiin 

tulevissa oikeudellisissa ongelmissa.  Oikeusdogmatiikka voidaan jakaa tieteelliseen ja 

praktiseen näkökulmaan. Oikeusdogmatiikka tuottaa systematisointiehdotuksia ja 

tulkintasuosituksia oikeudellisille toimijoille ja kansalaisille. Lainopin harjoittaminen 

edellyttää oikeuden ja oikeudellisen käytännön hyväksymistä yhteiskunnan sääntelyn 

muotona ja yhteiskunnallisena käytäntönä.
23

 Toisena keskeisenä lainopin tehtävänä on 

tutkimuskohteen systematisointi eli voimassa olevan oikeusjärjestyksen jäsentäminen. 

Systematisoinnin avulla lainoppi luo ja kehittää oikeudellista käsitejärjestelmää ja auttaa 

löytämään säännökset sekä hahmottamaan kokonaiskuvaa oikeudellisista järjestelyistä ja 

niiden välisistä suhteista. 
24

 

  

Tämän tutkimuksen tutkimusmetodi on pääosin oikeusdogmaattinen, sillä tutkimuksen 

tarkoituksen on lainsäädännön sisällön selvittäminen sekä säännösten tulkinta ja 

systematisointi. Päätösten perustelemisen selvittäminen tuo tutkimukseen myös empiirisiä 

menetelmiä. Koska kuntajakolainsäädännön osalta oikeuskirjallisuutta on varsin niukasti, niin 

tulkinta ja systematisointi perustuvat tätä osin lainvalmisteluaineistoon ja korkeimman 

hallinto-oikeuden ratkaisuihin. Viime vuosina on korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehty 

runsaasti valituksia kuntaliitoksista, joten yhtenä merkittävänä tausta-aineistona ovat 

korkeimman hallinto-oikeuden päätökset. Muun lainsäädännön, lähinnä kunta- ja 

hallintolainsäädännön osalta oikeuskirjallisuuden osuus on merkittävämpi, koska kirjallisuutta 

on käytettävissä. 

 

Arvioidessaan Yrjö Kuotolan väitöskirjaa Mennola kritisoi nykyisiä lainvalmisteluasiakirjoja.  

Arviossaan hän totesi, että hallituksen esityksillä ja ministeriöiden selvityksillä on oma 

muodollis-oikeudellinen merkitys.  Sisällön ja tieteellisen todistusvoiman suhteen niihin on 

kunnallisoikeudellisessa tutkimuksia suhtauduttava kriittisesti. Mennola toteaa, että monet 

tahot ovat perustellusti arvostelleet lainvalmistelun tason heikkenemistä viime vuosina.  

Hallituksen esitykset ja erilaiset selvitykset osoittautuvat usein pikemminkin 

                                                 
23

 Husa 1995, s. 134 – 135. 
24

 Husa–Mutanen–Pohjolainen 2008. s. 20 -21. 
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mainosteksteiksi, joilla markkinoidaan valtakunnallisessa politiikassa sovittuja uudistuksia. 

Niissä kerrotut asiat eivät saa riittää kriittiselle tutkijalle ainoaksi tietolähteeksi ja 

todistukseksi siitä, että asiat ovat juuri näin.
25

 Edellä mainittu kritiikki antaa kovan haasteen 

tälle tutkimukselle, koska varsinkin vuoden 2010 alussa voimaan tulleen kuntajakolain osalta 

ei ole käytettävissä muuta taustatietoa kuin valtiovarainministeriön kuntajakotyöryhmän 

muistio ja sen pohjalta tehty hallituksen esitys uudeksi kuntajakolaiksi, sekä 

perustuslakivaliokunnan lausunto ja hallintovaliokunnan mietintö. 

 

Oikeussosiologia on metodi, joka tutkii lähinnä oikeuselämän ja oikeudellisen toimijoiden 

säännönmukaisuuksia käyttäen hyväkseen lähinnä kokemusperäistä metodia 

tiedonhankinnassaan.  Oikeussosiologia pyrkii lähinnä etsimään erityisesti yhteiskunnallisia 

rakenteellisia tekijöitä oikeudellisten ilmiöiden selityksiksi. Oikeussosiologian tärkein tehtävä 

on tarkastella oikeuden ja muun yhteiskunnan välisiä vuorovaikutussuhteita ei-normatiivisesta 

näkökulmasta käsin. 
26

.  

 

Oikeuspolitiikka (de lege ferenda näkökulma) tutkii oikeudellisten ilmiöiden takana olevia 

poliittisia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, käyttäen hyväksi kaikkia muiden suuntausten 

tutkimusmenetelmiä sekä politologian menetelmiä, jotka ovat osin samat kuin 

oikeussosiologiassa. Oikeuspolitiikassa korostuu näkemys, jonka mukaan oikeuden täytyy 

olla tavoitteellista yhteiskunnallista toimintaa.
27

 Oikeuspoliittinen tutkimus voi liittyä lain 

valmisteluun ja lain säätämiseen. Tutkimusmetodi selvittää sitä, miten lainsäädännön 

tavoitteet tulee asettaa ja millaisilla keinoilla tavoitteeseen pyritään. Lisäksi oikeuspoliittinen 

tutkimus tuottaa lainsäätäjälle erilaisia ratkaisumalleja johon tuleva lainsäädäntö voi perustua. 

Ehdotukset perustuvat yleensä oikeusvertailevaan tutkimukseen tai tutkijan omiin 

ennakoitavissa oleviin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin.
28

   

 

Tässä tutkimuksessa on vahva oikeussosiologinen ja oikeuspoliittinen näkökulma 

oikeusdogmatiikan lisäksi.  Oikeuspoliittinen näkökulma korostuu siinä, että kuntajaotuksen 

muutos on poliittinen päätös ja lainsäädännöllä on pyritty ohjaamaan kuntarakennetta tiettyyn 

suuntaan, jonka takana on usein poliittiset tavoitteet. Vaikka tässä tutkimuksessa on tietoisesti 

pyritty jättämään poliittiset ja yhteiskunnalliset ilmiöt taka-alalle, niin ne kuitenkin tulevat 

                                                 
25

 Mennola 2010, s. 88. 
26

 Husa 1995, s. 144. 
27

 Husa 1995, s. 145. 
28

 Kuotola 2009, s. 110. 
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tutkimuksessa esille.  Valtakunnan päätöksentekijöiden vahva tahto muuttaa Suomen 

kuntajakoa näkyy kuntajakolainsäädännön merkittävinä muutoksina 2000-luvun 

ensimmäisellä vuosikymmenellä.  Vuonna 2007 lakiin tehtiin ensin useita muutoksia samalla 

kun säädettiin kunta- ja palvelurakennelaki. Lisäksi vuoden 2009 lopussa säädettiin uusi 

kuntajakolaki, joka tuli voimaan vuoden 2010 alussa. 

 

Oikeusvertaileva tutkimus tarkastelee vähintään kahden maan oikeusjärjestyksiin kuuluvia 

oikeussääntöjä ja oikeudellisia ilmiöitä suhteessa toisiinsa.  Oikeusvertailu on usein avustava 

metodi oikeushistorialliseen ja lainopilliseen tutkimukseen, vaikka se voi toimia itsenäisenä 

oikeustieteenä.  Oikeusvertailu pyrkii ymmärtämään ja selittämään oikeuden ja yhteiskunnan 

välistä suhdetta. Euroopan integraation aiheuttama oikeuden harmonisoituminen ja vaatimus 

EU-normiston yhdenmukaisesta tulkinnasta ovat merkinneet vertailevan oikeustutkimuksen 

lisääntymistä.
29

 Tässä tutkimuksessa oikeusvertaileva osuus jää vähäiseksi.  Vertailut muihin 

pohjoismaihin sekä muihin Euroopan maihin rajoittuvat muutamaan viittaukseen, jotka 

pohjautuvat sekundaarisiin viitteisiin.  

 

Tutkimuksen oikeushistoriallinen osuus on tutkielman 3. luvussa, jossa tarkastellaan 

kuntajakolainsäädännön kehitystä kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien kannalta.  

Oikeushistoria tutkii sitä, miten ja miksi oikeus muuttuu tai on muuttumatta.  Oikeushistoria 

kuuluu oikeustieteisiin, koska se tutkii oikeutta, eli sillä on viime kädessä sama 

tutkimuskohde kuin oikeusdogmatiikalla.  Oikeushistoriallinen näkökulma on ulkopuolinen, 

joten oikeushistoriassa ei tulkita ja systematisoida voimassa olevaa oikeutta, vaikka sen 

tuottamaa hyötyä voidaan hyödyntää oikeusdogmatiikassa.
30

 Tässä tutkimuksessa 

oikeushistoriallinen osuus tukee merkittävästi oikeusdogmaattista metodia, koska historia 

ulottuu hyvin lähelle nykyistä lainsäädäntöä, sillä voimassa oleva kuntajakolaki on tullut 

voimaan 1.1.2010.  

                                                 
29

 Husa–Mutanen–Pohjolainen 2008, s. 23–24. 
30

 Husa–Pohjolainen 2008, s. 36. 
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1.8 Keskeiset käsitteet 

 

 

Voimassa olevan kuntajakolain mukaan: 

 

Kuntajaon muuttaminen tarkoittaa kuntien yhdistymistä tai kunnan osan siirtämistä toiseen 

kuntaan. 

 

Kunnan osan siirtämistäisellä toiseen kuntaan tarkoitetaan kuntajaon muuttamista, jossa 

kuntien lukumäärä ei muutu. 

 

Kuntien yhdistymisellä tarkoitetaan kuntajaon muuttamista, jossa 

1) yksi tai useampi kunta lakkaa ja yhtyy olemassa olevaan kuntaan; 

2) kunnat lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta; tai 

3) kunnan alue jaetaan kahden tai useamman kunnan kesken siten, että jaettava kunta 

lakkaa.  

 

Aikaisemmin voimassa olleiden kuntajakolakien mukaiset käsitteet: 

 

Kokonaisliitoksella tarkoitettiin sitä, että kunta kokonaisuudessa liitettiin toiseen kuntaan. 

Osittaisliitoksessa kunnan alueesta vain osa liitettiin toiseen kuntaan.
31

 

Kuntajakoa supistettaessa kunnan aluetta siirrettiin yhteen tai useampaan muuhun kuntaan. 

Kunnan alueen laajentuminen tarkoitti sitä, että kuntaan siirrettiin alueita yhdestä tai 

useammasta kunnasta. 

Kunnan lakkauttaminen merkitsi kunnan koko alueen yhdistämistä yhteen tai useampaan 

kuntaan. 

Uuden kunnan perustamisen yhteydessä kunnasta tai kunnasta irroitettavista osista ja/taikka 

yhdestä tai useammasta lakkautettavasta kunnasta muodostettiin uusi kunta.
32

  

 

Pakkoliitos on kysymyksessä silloin kun kunta vastustaa kuntajakoa, ja muutos siitä 

huolimatta toteutetaan.
33

 

                                                 
31

 Rytkölä 1978, s. 7. 
32

 Pihlajaniemi 1998, s. 32. 
33

 Niemivuo 1991, s. 60. 
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2 KUNNALLINEN ITSEHALLINTO KUNTALAISTEN KANNALTA 

 

 

2.1 Itsehallintonäkökulman vaikutus kunnalliseen jaotukseen 

 

 

Kunnallinen itsehallinto ja kunnallisen jaotuksen muuttaminen ovat tiiviissä yhteydessä, ja ne 

voidaan nähdä kahdesta eri näkökulmasta.  Perinteinen eurooppalainen näkökulma on 

paikallista itsehallintoa korostava ja paikallisyhteisön todellisen itsehallinnon tunnustava. 

Pohjoismainen näkökulma, joka myös Suomessa on vallitseva, näkee sen sijaan kunnallisen 

itsehallinnon valtionhallinnon jatkeena, joka toteuttaa valtion sille siirtämiä 

täytäntöönpanotehtäviä.  

 

Edellä mainitusta pohjoismaisesta ajatusmallista on hyvä esimerkki vuoden 2010 alussa 

voimaan tullut kuntajakolaki (1698/2009).  Kuntajakolain 1 §:ssä säädetään, että asukkaiden 

itsehallintoa, palvelujen järjestämistä ja yleistä hallintoa varten Suomi jakautuu kuntiin. 

Itsehallintoa ei kuitenkaan mainita sen jälkeen lain tavoitteisissa tai edellytyksissä. 

Lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä on selvästi nähtävissä ns. organisatorinen näkökulma, 

vaikka muodollisesti onkin täytetty paikallisen itsehallinnon peruskirjan mukaiset paikallista 

itsehallintoa koskevat määräykset ja alueen asukkaiden vaikutusmahdollisuudet. Kunnallinen 

jaotus nähdään palvelujen tuottamisen näkökulmasta, ja tavoitteena on, että kunnat ovat niin 

vahvoja, että ne pystyvät tuottamaan itsenäisesti mm. perustuslain mukaiset sosiaali-, terveys- 

ja opetustoimen peruspalvelut.  Asukkaiden itsehallinnollinen oikeus päättää alueensa asioista 

on jäänyt taka-alalle.  Lisäksi keskustelussa on sivuutettu kokonaan se, tuntevatko kuntalaiset 

saavansa päättää kuntansa asioista. Tämä on huomionarvoista, koska niin sanottujen 

suurkuntien muodostamisella saadaan aikaan valtionhallinnosta ja muista kunnista 

riippumattomia, itsenäisiä suurkuntia. 

 

Kunta on tietyn alueen ja sen asukkaiden muodostama yhteisö, jonka jäsenyys on pakollinen. 

Kunnalla on itsehallinto, joten ulkopuoliset viranomaiset voivat puuttua siihen rajoitetusti.    

Kuntien toiminta kohdistuu sen alueeseen, siellä asuviin ja oleskeleviin ihmisiin sekä siellä 

tapahtuvaan toimintaan. Kunnan hallinto perustuu sen jäsenten itsehallintoon, siis kuntalaisten 
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valtaan hoitaa asiansa.
34

 Tämä on keskeinen ominaisuus myös tämän tutkimuksen kannalta, 

koska kuntajaotuksen muutoksissa on tärkeää se, miten kuntalaiset kokevat voivansa 

vaikuttaa joko suoraan tai edustajiensa välityksellä itsenäisen kuntansa tulevaisuuteen.  

 

Kunnat ovat omavastuisia kansalaisyhteisöjä, jotka tarjoavat poliittisen osallistumisen tason, 

jossa käytettävä valta on yhtä legitiimiä kuin valtion käyttämä valta. Kuntien toiminnasta 

vastaavat asukkaat, jotka suoralla vaalilla valitsevat valtuuston.  Tämän ideaalikuvan 

onnistuminen edellyttää, että kunnassa voidaan hoitaa asioita, joilla on merkitystä yksittäisen 

asukkaan kannalta.  Pienessä kunnassa ei ole sellaisia asioita, joista kunta voi päättää 

itsenäisesti, joten kuntalaiset turhautuvat.  Toisaalta suurissa kunnissa toiminta ei ole 

hallittavaa ja läpinäkyvää, joten yksilön vaikutusmahdollisuudet jäävät rajallisiksi.  

Kansalaisten vaikuttamisen kannalta eivät pieni ja suuri kunta ole parhaita mahdollisia, sillä 

pienessä kunnassa poliittinen osallistuminen osoittautuu toisarvoiseksi ja suuressa ei ole 

mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksenteko-organisaation etäisyyden vuoksi.
35

 

 

2.2 Itsehallinnon ja kunnan alueen suoja Euroopan paikallisen itsehallinnon 

peruskirjan perusteella  

 

 

2.2.1 Paikallisen itsehallinnon perustuslaillinen ja lainsäädännöllinen perusta 

 

 

Vuonna 1991 annettiin laki Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan eräiden määräysten 

hyväksymisestä (1180/1991) ja asetus Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 

voimaansaattamisesta ja peruskirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain 

voimaantulosta (1081/1991).  Kyseisellä asetuksella säädettiin, että Suomessa noudatetaan 

Strasbourgissa 15. päivänä lokakuuta 1985 tehtyä peruskirjaa. Peruskirjaa voidaan pitää 

keskeisenä periaatteen luojana suomalaisessa kunnallisoikeudessa.
36 Suomi ratifioi 

sopimuksen ilman suurempia ehtoja. Hallituksen esityksessä todetaan, että Suomen 

lainsäädännössä on omaksuttu suurelta osin peruskirjan periaatteet, joten on paikallaan, että 

                                                 
34

 Hannus–Hallberg–Niemi 2009, s. 1. 
35

 Heuru–Mennola–Ryynänen 2008, s.155–156. 
36

 Ryynänen 2008, s. 86. 



17 

 

  

peruskirja hyväksytään ja Suomi sitoutuu omalta osaltaan peruskirjan keskeisiin velvoitteisiin. 

Suomessa peruskirja koskee kuntia.
37

 

 

Peruskirjan hyväksymisen yhteydessä valtiot ovat sitoutuneet noudattamaan peruskirjan 

henkeä eivätkä pelkästään minimisisältöä. Vaikka Suomessa on vallalla käsitys siitä, että 

Suomen paikallishallintojärjestelmä ja kuntien asema täyttää ja ylittää peruskirjanvaatimukset, 

niin tosiasiassa Suomessa on toteutettu ja on vireillä useita lainsäädäntöhankkeita, jotka ovat 

peruskirjan hengen vastaisia.
38

 Tästä ovat esimerkkinä muun muassa vuonna 2004 säädetyt 

hoitotakuulait (laki kansanterveyslain muuttamisesta 855/2004, laki erikoissairaanhoitolain 

muuttamisesta 856/2006, laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta 

857/2004) sekä valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja 

opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 

(380/2009). 

 

Peruskirjan mukaan paikallisen itsehallinnon periaate on tunnustettava kansallisessa 

lainsäädännössä ja mahdollisuuksien mukaan perustuslaissa.  Suomessa paikallinen 

itsehallinto on tunnustettu perustuslain 121 §:ssä siten, että Suomi jakautuu kuntiin, joiden 

hallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon.  Lisäksi kunnallinen itsehallinto on 

määritelty kuntalain ensimmäisessä pykälässä, jossa viitataan perustuslain säännökseen siten, 

että Suomi jakautuu kuntiin, joiden asukkaiden itsehallinto on turvattu perustuslaissa.  Lisäksi 

kuntajakolaissa ja kunta- ja palvelurakennelaissa on nimellisesti huomioitu asukkaiden 

itsehallinto.  Suomessa on teoriassa huomioitu kyseinen peruskirjan artikla, mutta käytännön 

tasolla ei aina ole havaittavissa, että itsehallinnon periaatetta tunnustetaan peruskirjan 

hengessä.   

 

2.2.2 Paikallisen itsehallinnon käsite 

 

 

Paikallisen itsehallinnon peruskirjan 3. artiklassa todetaan seuraavaa: 

1. Paikallinen itsehallinto tarkoittaa paikallisviranomaisen oikeutta ja 

kelpoisuutta säännellä ja hoitaa lain nojalla huomattavaa osaa julkisia 

asioita omalla vastuullaan ja paikallisen väestön etujen mukaisesti. 
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2. Tätä oikeutta käyttävät valtuustot tai kokoukset, joiden jäsenet on valittu 

salaisessa äänestyksessä vapailla välittömillä vaaleilla, yhtäläisen ja yleisen 

äänioikeuden periaatteen mukaisesti, ja joilla voi olla niille vastuussa olevia 

toimeenpanevia elimiä.  Tämä määräys ei millään tavoin vaikuta 

kansalaiskokousten tai kansanäänestysten järjestämiseen tai muunlaiseen 

kansalaisten suoraan osallistumiseen, milloin se on lainsäädännössä 

sallittua. 

 

Suomen kunnallishallinnon kannalta ongelmallisimmat kohdat ovat kohta yksi ja kohdan 

kaksi suoraa vaikuttamista koskevat määräykset.   Kuten aikaisemmin on todettu niin 

muutamat lainsäädäntö- ja kehittämishankkeet ovat olleet sellaisia, että ne voidaan tulkita 

peruskirjan hengen vastaiseksi.  Siis valtio pyrkii toimillaan rajoittamaan paikallisen 

hallinnon oikeutta hoitaa huomattavaa osaa julkisia asioita omalla vastuullaan ja paikallisen 

väestön etujen mukaisesti.  Tässä syntyy ristiriitaa siitä, kumpi on tärkeämpää, perusoikeudet 

vai kunnallinen itsehallinto. Valtionhallinnossa on perusoikeudet asetettu etusijalle, koska 

valtio on ensisijaisesti vastuussa perusoikeuksien toteuttamisesta.  Suorien 

osallistumismahdollisuuksien toteuttaminen ei ole edennyt Suomessa samalla tavalla kuin 

monessa muussa Euroopan maassa.  Tähän problematiikkaan palataan tutkimuksen luvuissa 4 

ja 5. 

 

2.2.3 Paikallisviranomaisen aluerajojen suoja 

 

 

Kunnan alueen loukkaamattomuuden suoja on keskeinen asia kunnalliselle itsehallinnolle. 

Peruskirja ja yleensäkin eurooppalainen itsehallintoajattelu perustuu siihen, että historian 

saatossa muovautuneet kuntarajat ovat mahdollisimman pysyviä. Vallitsevalle kuntajaolle ei 

tarvita perusteluja, vaan ainoastaan sen muuttamiselle.  Kuntajaon pysyvyydellä turvataan 

itsehallinnon pitkäjänteinen toiminta ja vakaa paikallinen demokratia.
39

 

 

Paikallisen itsehallinnon peruskirjan 5. artiklassa määrätään, että paikallisviranomaisten 

aluerajoja ei saa muuttaa neuvottelematta ensin asianomaisten kuntien kanssa.  

Kansanäänestyksen käyttäminen on mahdollista, milloin se sallitaan lainsäädännössä. 

Kansanäänestyksen käyttäminen on mahdollistettu kuntalaissa ja kuntajakolaissa, joten esteitä 
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kansanäänestyksen käyttöön ei ole.  Suomessa on kuitenkin käytetty hyvin vähän kuntalain 

mukaisia neuvoa-antavia tai kuntajakolain mukaisia ns. sitovia kansanäänestyksiä.  

 

Paikallisen itsehallinnon peruskirja ei anna kunnille olemassaolon suojaa, vaan se antaa 

etusijan kokonaisvaltakunnallisille näkökulmille ja ratkaisuille ja vain välttämätön 

kuulemisvaatimus sisältyy edellytyksiin. Peruskirjan mukaan paikallisviranomaisten 

(Suomessa lähinnä kuntien) aluerajoja ei saa muuttaa neuvottelematta ensin asianomaisten 

kuntien kanssa. Kuntajakolain valmistelun yhteydessä on viitattu edellä mainittuihin 

peruskirjan määräyksiin, mutta tosiasiassa määräystä on tulkittu varsin väljästi, koska laki 

mahdollistaa säätää erityislailla kuntajaon muutoksesta, vaikka jokin asianomainen kunta 

vastustaa muutosta.
40

 

 

2.2.4 Paikallisviranomaisen hallintorakenteet ja voimavarat 

 

 

Kuudennen artiklan mukaan paikallishallinnon paikallishallintoviranomaisten on saatava, 

ottaen huomioon lainsäädännön yleisemmät määräykset, päättää sisäisestä hallintorakenteesta 

voidakseen sovittaa sen paikallisiin tarpeisiin ja varmistaakseen sisäisen hallinnon. Artiklan 

toisen kappaleen mukaan paikallishallintoviranomaisen palveluksessa olevien henkilöiden 

palvelusuhdetta koskevien säännösten ja määräysten on mahdollistettava pätevän henkilöstön 

ottaminen palvelukseen henkilöiden ansioiden ja pätevyyden perusteella.  

 

Esityksessään eduskunnalle Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan eräiden 

määräysten hyväksymisestä hallitus on vuonna 1990 todennut, että edellä mainitut määräykset 

eivät ole ristiriidassa vallitsevaan käytännön ja lainsäädännön kanssa, vaikka hallituksen 

esityksen yleisperusteluissa todettiin, että ”esityksellä ei ole välittömiä organisatorisia 

vaikutuksia, mutta peruskirjan määräykset muun muassa hallintorakenteista vaikuttavat 

tulevaisuudessa kuntien sisäisen hallinnon järjestämistä koskevaan lainsäädäntöön
41

.” 

 

Hallituksen kanta sen hetkisen käytännön ja lainsäädännön ristiriidattomuudesta peruskirjan 

määräyksiin ei näin jälkeenpäin tunnu relevantilta, mutta perussopimus on merkittävästi 

vaikuttanut sopimuksen ratifioinnin jälkeen syntyneeseen lainsäädäntöön. Vuoden 1993 
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alussa toteutettu lakisääteisen lautakuntajärjestelmän purkaminen, vuoden 1995 kuntalaki ja 

vuonna 2006 tehty kuntalain osittaisuudistus ovat lisänneet organisaatiovapautta ja vieneet 

suomalaista kunnallishallintoa yhteensopivaksi peruskirjan artiklan kanssa
42

. 

Hallintorakenteiden järjestämisen vapaus ja uudet johtamisjärjestelmät ovat johtaneet kuntien 

luottamushenkilöhallinnon supistumiseen. Edustuksellinen demokratia on kaventunut siten, 

että entistä vähemmän kuntalaisia osallistuu päätöksentekoon. 

 

2.2.5 Paikallishallinnon toiminnan hallinnollinen valvonta 

 

 

Kunnallisen itsehallinnon kannalta on keskeistä se, miten itsenäisesti toimivaa yksikköä 

valvotaan ulkopuolta.  Peruskirjan 8 artiklan määräys on itsehallintoa korostava, sillä siinä 

mainitaan, että paikallishallintoviranomaisia voidaan hallinnollisesti valvoa vain niillä 

määrätyillä tavoilla ja niissä tapauksissa, kuin perustuslaissa tai muussa laissa on säädetty. 

Valvonnalla tulee pyrkiä vain varmistamaan laillisuuden ja perustuslaillisten periaatteiden 

noudattamista. Ylemmät viranomaiset saavat kuitenkin valvoa niiden tehtävien 

tarkoituksenmukaisuutta, jotka on siirretty paikallisviranomaisille, mutta niiden on oltava 

sopivassa suhteessa suojeltavien etujen tärkeyteen. 

 

Hallinnollisen valvonnan purkaminen on kulkenut samalla tavalla ja lähes samalla 

aikataululla kuin hallinnon vapauttaminen. Kuntien asukkaiden roolia kunnan poliittisen 

valvonnan toteuttajina on korostettu kuntien valtionvalvontaa koskevassa suosituksessa. 

Valtionvalvonnan kannalta keskeisiä muutoksia ovat olleet vuoden 1993 

valtionosuusjärjestelmän uudistaminen ja vuoden 1995 kuntalaki.  Edellä mainituilla 

lainmuutoksilla poistettiin alistusjärjestelmä lähes kokonaan ja samalla poistui myös 

lääninhallitusten silmälläpito-oikeus kuntien toimintaan. Näiden lakimuutosten jälkeen on 

kuitenkin tapahtunut sellaisia muutoksia, joilla valvontaa ollaan kiristämässä. 
43

 Tästä on 

esimerkkinä kansanterveyslain (66/1972) 15 b §:n (hoitotakuu) säätäminen vuonna 2004.  

Edellä mainitun säädöksen valvonta on kansanterveyslain 43 §:n mukaan sosiaali- ja 

terveydenalan valvontaviranomaisella tai aluehallintoviranomaisella, jotka voivat antaa 

kunnille määräyksiä mahdollisten puutteiden korjaamiseen.  Ajankohtaisin keskusteluaihe 
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kuntien toiminnan sääntelyn kannalta on vanhustenhuoltolaki.  Peruspalveluministeri on 

16.3.2010 antamassaan vastauksessa kirjalliseen kysymykseen (KK 87/2010 vp) todennut, 

että ns. vanhustenhuoltolain valmistelu on käynnistynyt ja se on tarkoitus saattaa voimaan 

vuonna 2012. Samassa vastauksessaan ministeri totesi, että lainsäädännön lisäksi tarvitaan 

myös informaatio-ohjausta.  

 

 

2.2.6 Paikallishallintoviranomaisten taloudelliset voimavarat 

 

 

Peruskirjan 9 artiklassa määrätään, että paikallisviranomaiset ovat kansallisen talouspolitiikan 

rajoissa oikeutettuja riittäviin omiin taloudellisiin voimavaroihin, joiden käytöstä ne voivat 

vapaasti päättää.  Lisäksi artiklassa määrätään, että taloudellisten voimavarojen on oltava 

riittävät suhteessa niihin velvoitteisiin, jotka niille on annettu perustuslaissa ja muussa laissa.  

Ainakin osa paikallishallintoviranomaisten taloudellisista voimavaroista tulee muodostua 

veroista ja maksuista, joiden suuruudesta paikallisilla viranomaisilla on oikeus päättää lain 

asettamissa rajoissa.  Rahoitusjärjestelmien on oltava moninaisia ja joustavia, jotta ne 

seuraavat paikallishallintoviranomaisen tehtävien hoitamisesta aiheutuvien kustannusten 

todellista kehitystä.  Lisäksi artiklassa määritellään, että taloudellisesti heikompien 

paikallishallintoviranomaisten suojelu edellyttää tasoitusjärjestelmän luomista, jolla ei 

kuitenkaan rajoiteta paikallishallintoviranomaisen harkintavaltaa.  Taloudellisten tukien on 

oltava yleiskatteisia, ja niitä ei saa sitoa määrättyjen hankkeiden rahoittamiseen. 

 

Edellä mainittu artikla on pääosin myönteinen kunnallisen itsehallinnon kannalta.  Tärkeintä 

on se, että artiklan mukaan taloudellisen tuen myöntämisellä ei saa rajoittaa paikallista 

harkintavaltaa ja sen on oltava yleiskatteista. Lisäksi maininta siitä, että kunnan tulot on 

muodostuttava pääosin veroista ja maksuista, joiden suuruudesta paikallisviranomainen voi 

päättää lain sallimissa rajoissa, on itsehallinnon kannalta myönteinen määräys.  Itsehallinnon 

kannalta ongelma syntyy siitä, millaiset rajat lainsäätäjä antaa paikallishallintoviranomaisille.  

Suomessa kunnallisvero on vapaasti päätettävissä, kiinteistöverolle asetetaan laissa ylä- ja 

alarajat. Yhteisöveron tuotto on kokonaan lainsäätäjän (valtion) päätettävissä. Voimavarojen 

tason sitominen kansallisen talouspolitiikan rajoihin on välttämätöntä, mutta se aiheuttaa 

yhdessä yleisen rahoituksen tason määrittelyn kanssa sen ongelman, ovatko taloudelliset 
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resurssit oikeassa suhteessa tehtäviin.  Suomessa käydään jatkuvasti keskustelua siitä, 

osallistuuko valtio täysimääräisesti kunnille annettujen lisätehtävien rahoittamiseen.
44

 

 

Peruskirjan 9 artiklan määräykset ovat pääosin kunnallista itsehallintoa ja taloudellista 

riippumattomuutta tukevia.  Peruskirjan mukaan valtiovallan on ensisijaisesti pyrittävä 

tukemaan vaikeudessa olevia paikallisviranomaisia.  

 

2.3 Perustuslaillinen näkökulma kunnalliseen itsehallintoon 

 

 

2.3.1 Perusoikeuksien vaikutus itsehallintoon 

 

 

Perustuslain mukaan kunta nähdään itsehallinnollisena yksikkönä osana julkista valtaa, jonka 

tehtävänä on mm. huolehtia sivistyksellisten oikeuksien täyttämisestä (PL 16 §), turvattava 

jokaiselle sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä (PL 19§) sekä turvattava 

oikeus turvalliseen ympäristöön (PL 20 §).  Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on 

lisäksi turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.  Kun kunnat katsotaan 

yleisesti osaksi julkista valtaa, niin silloin perustuslain säännöksillä kunnat velvoitetaan 

osallistumaan muun muassa perusoikeuksien toteuttamiseen yhdessä valtiovallan kanssa, 

vaikka valtiolla onkin kansainvälisoikeudellinen vastuu perus- ja ihmisoikeuksien 

toteuttamisesta. Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteuttaminen edellyttää 

lainsäädäntötoimia ja rahoitusta valtion talousarvion kautta sekä aktiivista toimintaa 

kuntatasolla.
45

 

 

Suomen perustuslaissa ei ole yksiselitteisesti säädetty mitä perustuslain mukainen julkinen 

valta on.  Perustuslakivaliokunta on todennut muun muassa, että kaikki julkisen vallan käyttö 

ei ole palautettavissa valtion toiminnaksi
46

. Julkisen vallan piiriin kuuluvat kunnat, 

kuntayhtymät, evankelisluterilainen kirkko, Ahvenanmaan maakunta ja eräät 

julkisoikeudelliset laitokset. Vaikka julkisen vallan käsitteen alle kuuluvat myös kunnat, niin 
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perusoikeussäännöstö ei ole muuttanut kunnallisen itsehallinnon perustuslaillisia 

lähtökohtia.
47

 

 

Kuntalaisten itsehallinnon kannalta keskeinen asia on se, kuinka suuri osa kunnan resursseista 

menee perustuslain mukaisten perusoikeuksien turvaamiseen yhdessä valtiovallan kanssa. 

Heuru yms. käyttävät tästä julkisen vallan lohkosta nimitystä palveleva julkinen valta: 

 

Palveleva julkinen valta järjestää kunnan asukkaille erilaisia 

yhteiskunnallisia palveluja, jotka ovat joko täysin ilmaisia, osittain 

maksuttomia taikka täysin maksullisia. Tähän luettava toiminta on yleensä 

kunnan erityistoimialaa, mutta sitä voi esiintyä myös kunnan yleisen 

toimialan puitteissa.
48

 

 

Erityistoimialaan liittyvät tehtävät annetaan kunnille lainsäädännöllä, joten kunnat toimivat 

palvelujen tuottajina ylhäältä annettujen säännösten mukaisesti.  Mitä suurempi osa kunnan 

resursseista menee erityistoimialaan liittyvien tehtävien hoitamiseen, sitä vähemmän 

kuntalaisilla on mahdollisuuksia päättää itsenäisesti oman kuntansa itsehallintoon kuuluvista 

asioista. 

 

2.3.2 Perustuslain mukainen kunnallinen itsehallinto ja kuntajaotus 

 

 

Kunnallisen itsehallinnon perusteista säädetään perustuslain 121 §:ssä.  Pykälän mukaan 

Suomi jakautuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon.  

Kunnan hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista uusista tehtävistä säädetään 

lailla.  Kunnilla on verotusoikeus.  Lailla säädetään verovelvollisuuden ja veron 

määräytymisen perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. 

 

Perustuslain 121 §:n 1 momentin tulkinta antaa kunnalliselle itsehallinnolle, joskin 

valtiovallasta johdetun, sisällön, jota ei voida tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä rajoittaa. 

Perustuslainvoimaisesti suojattu kunnallishallinto antaa kuntalaisille oikeuden päättää 
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kuntansa hallinnosta ja taloudesta.
49

  Kuntien hallinnon on perustuttava kunnan asukkaiden 

itsehallintoon, ja siten sille on asetettu kansanvaltaisuusvaatimus
50

. Perustuslakivaliokunta on 

tulkinnut perustuslain mukaista itsehallinnon suojaa siten, että sen keskeisenä sisältönä on 

estää tavallisella lailla oikeutta puuttua itsehallinnon ominaispiireisiin tavalla, joka tekisi 

itsehallinnon merkityksettömäksi
51

. Edellä olevat näkökulmat kuvastavat hyvin sitä 

näkemystä, joka vallitsee kunnallisen itsehallinnon suojasta.  Valtiolähtöinen näkökulma 

korostaa, että perustuslaki antaa kunnalliselle itsehallinnolle hyvän suojan. Toisaalta 

kansalais- ja paikallishallintolähtöinen näkökulmasta katsottuna perustuslain antama 

oikeusturva kunnallisen itsehallinnon kannalta on heikko.  

 

Saman pykälän 2 momentissa säädetään siitä, että kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja 

kunnille annettavista uusista tehtävistä on säädettävä lailla. Säännöstä on yleisesti pidetty 

itsehallinnon kannalta myönteisenä. Saraviita on todennut, että lailla säätämisen vaatimus 

koskee kunnan ylimmän johdon päätösvallan käyttöä, muun hallinnon järjestämisen perusteita 

ja kunnan asukkaiden keskeisiä osallistumisoikeuksia.  Muuten hallinnon järjestäminen on 

annettu kuntien tehtäväksi. Kunnan asukkaiden perusperiaatteeseen kuuluu lisäksi, että 

kunnan on saatava itse päättää niistä tehtävistä, jotka se ottaa hoidettavakseen. 
52

 

 

Perustuslain 121 §:n 2 momentin mukaan kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla.  

Lakiperusteisuuden ottaminen suoraan lakiin oli merkittävää, koska itsehallinnon 

loukkaamiset tapahtuivat aikaisemmin asetuksilla tai niitä alemmilla normeilla, joilla 

puututtiin kunnan asemaan ja velvollisuuksiin. Kokonaan kuntaa säätelevistä asetuksista ei 

päästy eroon, sillä perustuslakivaliokunta antoi tulkinnan, jonka mukaan asetuksella voidaan 

säätää kunnan velvollisuuksien sisällöstä ja antaa määräaikoja palvelutuotannolle.  

Perustuslain voimaan tullessa lakkasi olemasta voimassa niin sanottu normilaki, jolla 

selkeytettiin hallintoviranomaisten antamien hallinnollisten normien asemaa.
53

 

 

Kuntien verotusoikeus ja siihen liittyvä kuntien oikeus päättää omasta taloudesta kuuluvat 

perustuslailla suojattuihin itsehallinnon ominaispiirteisiin. Varsinkin verotusoikeuden 
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keskeisyyden vuoksi asiasta otettiin säännös perustuslakiin.
54

  Tämä rahoitusperiaate on 

kunnallisen itsehallinnon perustuslaillisen aseman keskeinen asia.  Valtioneuvoston asettama 

lakia valmisteleva komitea (Kunnalliskomitea) esitti, että perustuslakiin otettaisiin säännös 

siitä, että säädettäessä kunnan tehtävistä on turvattava edellytykset niiden hoitamiseen.  

Säännös olisi ollut Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan mukainen.  Ehdotus ei 

tullut lakiin, mutta hallitus totesi esityksensä perusteluissa, että tehtävistä ja velvoitteista on 

säädettävä lailla ja samalla on huolehdittava, että kunnilla on tosiasialliset mahdollisuudet 

suoriutua tehtävistään. Eduskunnan perustuslakivaliokunta vahvisti kannanoton. 

Perustuslakivaliokunta oli jo aikaisemmin todennut, että kunnan rahoitustehtävät valtioon 

nähden eivät kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojan takia saa suuruutensa puolesta 

heikentää kuntien toimintaedellytyksiä siten, että se vaarantaisi kuntien mahdollisuutta vastata 

itsenäisesti taloudestaan ja hallinnostaan.  Mikä on oikea taso? Oikeaa vastausta ei voida 

juridisen arvioinnin perusteella antaa.  Karkeasti voidaan todeta, että edellytys ei toteudu, jos 

kunnallisveron tuotosta suurin osa menee kunnan lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.
55

 

 

Perustuslain 122 §:n 2 momentin mukaan kuntajaon perusteista säädetään lailla. Säädös oli 

uusi vuoden 2000 perustuslaissa, mutta sillä ei ollut suurta merkitystä, koska kuntajaon 

muutoksista on säädetty lailla jo 1920-luvun puolivälistä alkaen
56

. Edellä mainitun 

perustuslain kohdan mukaisia säännöksiä on annettu jo vuoden 1997 kuntajakolaissa 

(1196/1997).  Tämän lain mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa myös vastoin asianomaisen 

kunnan valtuuston tai asukkaiden kunnallisessa kansanäänestyksessä ilmaistua kantaa.
57

  

Perustuslakivaliokunta on vuonna 1997 kuntajakolain uudistamisen yhteydessä todennut, että 

silloinen hallitusmuoto ei antanut yksittäisille kunnille suojaa kuntajaon muutoksia vastaan, 

joten valiokunnalla ei ollut huomautettavaa esityksen pakkoliitoksia koskevista kohdista.
58

  

Uusi perustuslaki ei muuttanut tulkintaa, vaan pakkoliitokset ovat edelleen 

valtiosääntöoikeudellisesti sallittuja
59

.  
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2.4 Kuntalaisten itsehallinto kuntalain mukaan 

 

 

2.4.1 Itsehallinto ja sen perusteella hoidettavat tehtävät 

 

 

Kuntalain (1995/365) ensimmäisessä pykälässä kunnallinen itsehallinto määritellään siten, 

että Suomi jakautuu kuntiin, joiden asukkaiden itsehallinto on turvattu perustuslaissa. Kunnan 

päätösvaltaa käyttää asukkaiden valtuusto. Kuten edellä olevasta voi havaita, niin kuntalaissa 

ei ole erityisesti turvattu asukkaiden itsehallintoa, vaan siinä viitataan perustuslain säädöksiin.   

 

Itsehallinnon kannalta yhtä tärkeä säännös on kuntalain 2 §:n 1 momentti, jossa säädetään,että 

kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamat ja sille laissa säädetyt tehtävät.  Kunnille ei 

saa antaa uusia tehtäviä taikka ottaa pois tehtäviä tai oikeuksia muuten kuin säätämällä siitä 

lailla. Edellä mainittu säädös antaa kunnille liikkumavaraa ja korostaa itsehallintoa. 

Kunnallishallinnon erityisaloja koskevan lainsäädännön ja muun normiston laajuus ja 

yksityiskohtaisuus ovat rajoittaneet kunnallista itsehallintoa.  Rajoituksia on karsittu ja 

kuntien itsehallintoa laajentavia uudistuksia on toteutettu.
60

 Kuntien toimiala on perinteisesti 

jaettu yleiseen toimialaan ja eritystoimialaan.  Kunnan itselleen ottamat tehtävät ovat yleensä 

yleisen toimialan tehtäviä ja lailla säädetyt tehtävät ovat erityistoimialan tehtäviä.  Ilmaisu 

”itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät” korostaa kunnan itsehallintovaltaa
61

. 

 

Erityistoimialaan kuluvia tehtäviä on eräissä tapauksissa säädelty hyvin tarkkaan, joten 

kunnilla on ollut hyvin vähän liikkumavaraa ja mahdollisuutta vaikuttaa tehtävien 

hoitamiseen.  Tällaisia asioita ovat mm. eräät sosiaalietuudet ja vaaliasiat. Erityistoimialaan 

kuuluu myös sellaisia tehtäviä, joista kunnat ovat huolehtineet yleisen toimialan puitteissa, 

jolloin lainsäädäntö on väljä ja lähinnä toteava. Edellä mainittujen ääripäiden välillä on 

tehtäviä, jotka on säädetty kuntien tehtäväksi yleisluontoisemmin tai yksityiskohtaisemmin 

säännöksin. Lainsäädäntöä on kehitetty siten, että myös erityistoimialalla asioiden hoito jää 

kuntien järjestettäväksi.  Lainsäädäntö asettaa tavoitteet, jotka tulee toteuttaa.
62
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2.4.2 Taloudellinen riippumattomuus ja itsemääräämisoikeus 

 

 

Taloudellinen riippumattomuus on kunnallisen itsehallinnon perusta.  Mikäli kunnan talous 

on ylijäämäinen ja se pystyy hoitamaan lakisääteiset velvoitteet, kunnan itsehallinnollinen 

asema on vahva.  Vastaavasti heikossa taloudellisessa tilanteessa olevalla kunnalla on usein 

vaikeuksia täyttää lakisääteisiä velvoitteita, joten silloin kunnan olemassaolon oikeutus on 

uhanalainen ja kunnan on pyrittävä tervehdyttämään taloutensa tai ryhtyä selvittämään 

kuntaliitoksen mahdollisuutta, jotta palvelut kuntalaisille voidaan järjestää. 

 

Talouden tasapainottamisvaatimus ja alijäämän kattamisvelvollisuus tulivat ensimmäisen 

kerran kuntalakiin vuonna 2001
63

. Muutosta perusteltiin kunnallistalouden terveenä pitämisen 

vaatimuksella, mutta todellinen syy oli Suomen Emu-kytkentään liittyvällä julkisen talouden 

tasapainottamisvaatimuksella
64

. Vuonna 2006 lakiin tehtiin tarkennuksia. Hallituksen 

esityksessä todetaan, että talouden tasapainottamista koskevien säännöksien täsmentämisen 

tavoitteena on lisätä talouden suunnitelmallisuutta, selkeyttää toimielinten tehtäviä sekä 

täsmentää velvoitetta kattaa alijäämä.
65

 

 

Kuntalain 65 §:n 3 mom. muutettiin vuonna 2006 siten, että kunnan on laadittava tasapainossa 

oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma, jos sillä on taseessa kertynyttä alijäämää. 

Taloussuunnitelma voi olla enintään neljän vuoden pituinen. Kunnalla on velvollisuus laatia 

yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi, jos taseen alijäämää ei saada katetuksi 

taloussuunnitelmassa. Valtuusto päättää toimenpideohjelman kestosta.  

 

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että edellä mainitulla lakimuutoksella pyritään 

siihen, että kunnat eivät enää voi pidentää suunnittelukautta pääsääntönä olevasta neljästä 

vuodesta muutoin kuin talousarviovuonna käytettävissä olevien ylijäämien perusteella.  

Velvoite laatia yksilöity toimenpideohjelma talouden tasapainottamiseksi lisää 

toimenpideohjelmien realistisuutta ja ohjelmissa yksilöidään aiempaa paremmin tuloja 

lisäävät ja menoja vähentävät toimenpiteet. Säännökset selkeyttävät kunnan toimielinten 
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vastuuta kunnan talouden tasapainottamisessa ja oikean kuvan antamisessa kunnan 

taloudenhoidosta. Lisäksi ehdotuksessa korostettiin kuntien tilintarkastajien ja 

tarkastuslautakunnan roolia kunnan talouden seuraamisessa. 
66

 

Edellä mainittu kuntalain säännös ei ole kunnallisen itsehallinnon kannalta ongelmallinen.  Se 

antaa kunnalle mahdollisuuksia itse päättää, miten hoitaa talouden tervehdyttämisen, vaikka 

määräajoilla asetetaankin rajoitteita toimenpiteille.  Toisaalta valtuustolle annetaan valta 

päättää toimenpideohjelman kestosta ilman rajoituksia.  Tämä säännös on kuitenkin johtanut 

siihen, että vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien talouden tasapainottamiseen on 

puitelakiin säädetty huomattavasti itsehallintoa rajoittavampi pykälä (9§).   

 

2.5 Kuntajakolain mukainen kuntalaisten itsehallinto 

 

 

Kuntajakolaissa (1698/2009) asukkaiden itsehallinto mainitaan lain ensimmäisessä pykälässä.  

Mainitussa pykälässä säädetään, että Suomi jakautuu kuntiin asukkaiden itsehallintoa, 

palvelujen järjestämistä ja yleistä hallintoa varten.  Hallituksen esityksessä todetaan, että 

kunta on kuntien asukkaiden perusyksikkö ja kuntajaotuksella on merkitystä myös paikallisen 

identiteetin muodostumiselle.  Lisäksi hallituksen esityksessä todetaan, että kuntajaotus on 

pohjana valtion hallintoviranomaisten ja tuomioistuimien alueelliselle jaotukselle.  Palvelujen 

järjestäminen on myös keskeinen seikka, joka on huomioitu hallituksen esityksessä.
67

   

 

Lain toisessa pykälässä säädetään kuntajaon kehittämisen tavoitteista, ja siinä ei mainita 

lainkaan asukkaiden itsehallintoa.  Pykälän mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on 

elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne. Hallitus 

korostaa kuntien elinvoimaisuuden merkitystä sillä, että kunnilla tulee olla edellytykset 

järjestää kuntalaisten kannalta merkittävät peruspalvelut
68

.  Tavoitteena on myös, että kunta 

muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on 

taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden 

palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta.  Kuntajaon muuttamisen edellytyksistä todetaan (4 

§), että kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa kunnan toiminnallisia ja 

taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai muuten edistää kunnan 
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toimintakykyä, parantaa alueen asukkaiden palveluja, elinolosuhteita, elinkeinojen 

toimintamahdollisuuksia tai alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. 

 

Kuten edellä olevasta voi havaita, kuntajakolaissa on fraasinomainen lausuma asukkaiden 

itsehallinnosta.  Kuntajaon tavoitteissa ja edellytyksissä ei itsehallintoa ja sen turvaamista 

mainita lainkaan, vaan kuntajako nähdään palveluorganisaation näkökulmasta siten, että 

kuntaliitoksilla muodostetaan taloudellisesti vahvoja, alueellisesti eheitä ja 

yhdyskuntarakenteellisesti toimivia kuntia.   

 

2.6 Kunta- ja palvelurakennelain vaikutus itsehallintoon  

 

 

2.6.1 Lain yleiset tavoitteet 

 

 

Suomessa on tietyin väliajoin säädetty lakeja, joilla on pyritty vauhdittamaan kuntarakenteen 

muutoksia.  1960-luvulla säädettiin ns. kuntauudistuksen suunnittelulaki (13/1967), joka 

kumottiin vasta vuonna 1988. Tämän lain sisältöön palaan tarkemmin seuraavassa luvussa.  

Vuonna 2007 säädettiin laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta. Perustuslakivaliokunta 

totesi lausunnossaan, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain pääasiallisena 

tarkoituksena on säätää suuntaviivat ja puitteet uudistuksen toteuttamiseksi tarvittavalle 

varsinaiselle lainsäädäntö- ja hallinnolliselle työlle. Lakiehdotukseen on otettu verraten 

runsaasti oikeudelliselta velvoittavuudeltaan varsin heikkoja tai velvoittavuutta kokonaan 

vailla olevia yleisiä säännöksiä, joten lakiehdotusta voidaan tältä kannalta luonnehtia lähinnä 

poliittiseksi toimintaohjelmaksi tai -suunnitelmaksi.
69

 Ministeriöiden tiukan informaatio-

ohjauksen johdosta kunnissa otettiin puitelaki normaalina lakina ja alettiin toteuttaa lain 

kirjainta tavallisen lain tapaan. 

 

Puitelain 1 §:n mukaan uudistuksen tarkoituksena on kunnallisen kansanvallan lähtökohdista 

vahvistaa kunta- ja palvelurakennetta, kehittää palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, 

uudistaa kuntien rahoitus ja valtionosuusjärjestelmiä sekä tarkistaa kuntien ja valtion 

tehtävänjakoa siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen 

sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta. Tarkoituksena on 
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parantaa tuottavuutta ja hillitä kuntien menojen kasvua sekä luoda edellytyksiä kuntien 

järjestämien palvelujen ohjauksen kehittämiselle. 

 

Lain 1 §:n 2 momentin mukaan sen tavoitteena on elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä 

eheä kuntarakenne.  Lisäksi lain tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja 

asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Palvelurakenteen on oltava kattava ja taloudellinen, ja 

sen on mahdollistettava voimavarojen tehokas käyttö. 

 

Edellä mainitun pykälän 3 momentissa säädetään, että tämän lain mukaisia järjestelyjä 

suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon: 

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

2. perusoikeus ja yhdenvertaisuus palvelujen saamisessa; 

3. kunnan asukkaiden itsehallinnon toimintaedellytykset; 

4. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 

5. suomen- ja ruotsinkielisen väestön oikeudet käyttää kieltään ja saada 

palveluja tällä kielellä; sekä 

6. saamelaisten kielelliset oikeudet samoin kuin saamelaisten oikeus 

alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä 

saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskeva itsehallinto heidän kotiseudullaan. 

 

Marraskuussa 2009 annetussa valtioneuvoston selonteossa on arvioitu lain tavoitteiden 

toteutumista. Selonteossa on todettu, että uudistuksen vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti 

hallinnollisiin rakenteisiin ja palvelujen kehittäminen on jäänyt vähäiseksi. Lisäksi selonteon 

mukaan sosiaali- ja terveystoimi tullaan järjestämään suuremmissa kokonaisuuksissa 

yhteistoiminta-alueilla tai suuremmissa kunnissa. Rakenteet sosiaali- ja terveydenhuollossa 

ovat kuitenkin kehittymässä hajanaiseen suuntaan. Selonteossa todetaan, että vasta 

uudistuksen edetessä voidaan laajemmin arvioida sen vaikutuksia tuottavuuteen, menojen 

kasvun hillintään, palvelujen laatuun ja saatavuuteen sekä henkilöstövoimavarojen 

riittävyyteen. Samoin pidemmällä aikataululla voidaan arvioida uudistuksen vaikutuksia 

kielellisten oikeuksien toteutumiseen, kunnalliseen itsehallintoon, sukupuolten väliseen tasa-

arvoisuuteen ja henkilöstön asemaan.  Lisäksi selonteossa todetaan, että kuntarakenne on 
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vahvistunut kansanvallan näkökohdista käsin, puitelain tavoitteiden mukaisesti, koska 

yhdistymiset ovat olleet vapaaehtoisia ja perustuneet kuntien omiin päätöksiin.
70

 

 

Oikeusministeriön julkaisemassa demokratiapoliittisessa keskusteluasiakirjassa on todettu, 

että kuntalaisen osallistumis- tai vaikuttamismahdollisuudet PARAS-hankkeeseen ovat 

toistaiseksi olleet vähäiset. Uudistus on tähän asti näyttäytynyt ylätason hankkeena, josta 

kuntalaiset ovat saaneet tietoja lähinnä tiedotusvälineistä. Tyypillisiä kuntalaisille tarjottuja 

osallistumismahdollisuuksia ovat olleet tiedotus- tai kuulemistilaisuudet kuntaliitosten 

valmistelun yhteydessä. Kansalaisille uudistus on jäänyt etäiseksi, vaikka se tulee lähivuosina 

muuttamaan kunta- ja palvelurakenteita ja palvelurakenteiden prosesseja merkittävästi.  Jo 

yksin rakennemuutokset vaikuttavat siihen, miten kuntalaisten ääni uudessa kunnassa tai 

yhteistoiminta-alueella kuuluu.
71

 

 

2.6.2 Vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien itsehallinto 

 

 

Puitelain 9 §:ssä säädetään, että jos rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat 

talouden tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti koko maan vastaavia lukuja heikommat 

ja ne ovat kahtena vuonna peräkkäin alittaneet valtioneuvoston asetuksella säädetyt raja-arvot, 

kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata asukkailleen palvelut 

ja ryhtyä toimiin palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Selvityksen tekee arviointiryhmä, 

johon valtiovarainministeriö nimeää yhden jäsenen ja asianomainen kunta yhden jäsenen. 

Lisäksi sisäministeriö nimeää asianomaisia kuntia kuultuaan arviointiryhmän 

puheenjohtajaksi edellä mainituista tahoista riippumattoman henkilön
72

. Laissa edellytetään, 

että valtuuston on käsiteltävä arviointiryhmän toimenpide-ehdotus ja saattaa päätös 

valtiovarainministeriön tietoon mahdollisia jatkotoimia varten. Arviointiryhmän toimenpide-

ehdotusten ja kunnanvaltuuston päätösten perusteella valtiovarainministeriö tekee ratkaisun 

kuntajakolaissa tarkoitetun erityisen selvityksen tarpeellisuudesta kuntajaon muuttamiseksi. 

 

Edellä mainittu puitelain mukainen säännös on kunnallisen itsehallinnon kannalta 

ongelmallinen.  Pykälän perusteella valtiovarainministeriölle tulee keskeinen rooli vaikuttaa 

kunnan sisäisiin asioihin ja jopa valtuusto pakotetaan käsittelemään toimenpide-ehdotusta.  
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Lisäksi on huomioitava, että 9 §:n mukaisen arviointimenettelyn jälkeen voidaan käynnistää 

kuntajakolain mukainen erityinen selvitys, joka voi koskea muitakin kuntia kuin heikossa 

taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa. 

 

Erityisen ongelmallinen itsehallinnon kannalta on pykälän 3 momentti.  Sen mukaan 

arviointiryhmän toimenpide-ehdotuksen ja kunnanvaltuuston päätösten perusteella 

valtiovarainministeriö tekee päätöksen kuntajakolaissa tarkoitetun erityisen selvityksen 

tarpeellisuudesta. Hallituksen esityksessä todetaan, että arviointiryhmä voi esittää 

ministeriölle kuntajaon muuttamista tai kuntajakolain mukaisen erityisen selvityksen 

tekemistä.  Hallituksen esityksen mukaan myös kunta voi itse tehdä vastaavat esitykset.  

Lisäksi esityksessä todetaan, että ministeriö voi oma-aloitteisesti määrätä kuntajaon 

muuttamista koskevan erityisen selvityksen käynnistämisestä, jos se katsoo kunnan 

arviointiryhmän tekemät esitykset riittämättömiksi turvaamaan palvelut kunnan asukkaille. 
73

 

 

Valtioneuvoston selonteossa todetaan, että tervehdyttämistoimenpiteiden toimivuuden ja 

vaikuttavuuden arviointia seurataan puitelain voimassaoloaikana.  Lisäksi selonteossa 

mainitaan, että arviointimenettely on tarkoituksenmukaista luoda pysyväksi.
74

 

 

Lisäksi puitelain 9 pykälän neljännessä momentissa säädetään, että eduskunnalle voidaan 

antaa kuntajakolain muutosehdotus, jossa valtioneuvostolle annetaan oikeus päättää 

kuntajaosta arviointiryhmän tai kuntajakoselvittäjän ehdotuksen perusteella.  

Valtiovarainministeriön asettama kuntajakolakityöryhmä teki ehdotuksen puitelain 9 §:ssä 

tarkoitetuista kuntajakolain säännöksistä. Säännökset olisivat mahdollistaneet kuntien 

yhdistymisen myös siinä tapauksessa kun muutoksen kohteena oleva kunta tai kunnat 

vastustavat muutosta
75

. 

 

Työryhmän muistion mukaan erityisen vaikeassa tilanteessa olevaa kuntaa koskeva kuntajaon 

muutos tulisi vireille arviointityöryhmän ehdotuksesta. Muutoksen valmistelu etenisi siten, 

että kohteena olevassa kunnassa ja mahdollisesti muissa kunnissa suoritettaisiin erityinen 

kuntajakoselvitys.   Jos kaikki selvityksessä mukana olevat kunnat hyväksyisivät 

kuntajakoselvittäjän ehdotuksen, niin kunnat tekisivät esityksen ministeriölle, muutoin 
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esityksen tekisi kuntajakoselvittäjä. Työryhmän muistion perusteella valtioneuvosto voisi 

tehdä päätöksen vastoin kunnan tahtoa ja samalla asettaa ehtoja yhdistymisavustuksen 

käytölle.
76

 

 

Selonteossaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta valtioneuvosto totesi, että se ei katsonut 

tarpeelliseksi ottaa käyttöön puitelaissa säädettyä mahdollisuutta säätää valtioneuvostolle 

toimivaltaa liittää arviointimenettelyssä ollutta kuntaa vastoin tahtoa muuhun tai muihin 

kuntiin.  Perusteena oli se, että ne kunnat, jotka ovat olleet arviointimenettelyn piirissä, ovat 

toteuttaneet liitoksen.
77

 Näin ollen vuoden 2010 alussa voimaan tulleessa kuntajakolaissa ei 

ole kuntajakotyöryhmän esittämiä ehdotuksia. Mitä olisi tapahtunut, jos kuntaliitoksia ei olisi 

tehty?  Olisiko valtioneuvosto esittänyt kuntajakolakiin kuntajakotyöryhmän valmistelemat 

ehdotukset?  Mikäli kuntajakolakiin olisi tullut edellä mainitut muutokset, olisi se heikentänyt 

merkittävästi kunnallista itsehallintoa. 
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3 KUNTALAISTEN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIEN JA 

OIKEUSTURVAN KEHITYS KUNTAJAOTUSLAKIEN PERUSTEELLA 

 

 

 

3.1 Vaikuttamismahdollisuuksien yleinen kehitys vuodesta 1925 vuoteen 2010 

 

 

Kunnallistieteellisen aikakauskirjan 2/1994 artikkelissa Pirjo Mäkinen kirjoitti, että 

kuntajakolainsäädännön kehitys vuosina 1925–1994 on ollut kunnan aseman kannalta 

harppauksenomaista.  Lainsäädännöllä oli siirretty liitosharkintaa lähemmäksi kuntalaisia ja 

lisätty kuntien itsehallintoa.  Kuntaliitoksista oli tullut kuntien vapaaehtoinen strateginen 

valinta.  Kehitys oli hallinnollisesti taannut entistä paremmin kuntien olemassaolon 

jatkumisen kuntalaisten edustajana ja vapauttanut kunnat pakkoliitoksen varjolta. Tähän 

vaikutti olennaisesti vuoden 1993 alussa voimaan tullut kuntajakolain muutos (980/1992), 

jonka mukaan ”Milloin kunnan valtuusto, jota kunnan lakkauttaminen tai uuden kunnan 

perustaminen koskisi, vastustaa muutosta, muutosta ei määrätä toimeenpantavaksi”, joten 

päätöksen saattoi tehdä ministeriö vain siinä tapauksessa kun liitososapuolet puolsivat liitosta. 

Eduskunnalle jäi mahdollisuus muuttaa kuntajaotusta, jonkin kunnan vastustaessa, säätämällä 

siitä laki.  
78

  

 

Vuonna 1997 säädetty uusi kuntajakolaki (1196/1997) oli tavoitteiltaan toiseen suuntaa 

menevä. Vaikka lakiehdotuksessa lisättiin kuntien ja kuntalaisten aloitteellisuutta, niin myös 

valtiovallan aloitteellisuutta haluttiin korostaa, joka näkyi muun muassa siinä, että 

ensimmäisen kerran kuntajakolakiin otettiin yhdistysmäisavustuksia koskevat säädökset, 

joiden tavoitteena oli kannustaa kuntia kuntaliitoksiin. Aikaisemmin yhdistysmäisavustuksista 

oli säädetty määräaikaisilla yhdistymisavustuslaeilla. 
79

 Hallituksen esityksessä todettiin, että 

kuntajaon muutoksen tavoitteiden toteutuminen edellyttää alueellisesti ehyitä ja 

yhdyskuntarakenteeltaan toimivia kuntia. Hallituksen mukaan kuntajakolainsäädäntöä oli 

tarpeen uudistaa, jotta se mahdollistaa aloitteellisemman kuntajaon kehittymisen. 
80
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Hallituksen esityksen perusteella voi päätyä siihen tulkintaan, että hallitus halusi 

lainmuutoksella vahvistaa valtiovallan roolia kuntajaotuksen muutostilanteissa, vaikka 

suoraan sitä ei sanottukaan.
81

   

 

Edellä mainittua kantaa vahvistaa hallituksen esityksessä ollut merkittävä muutos päätösten 

oikeudellisen statukseen.  Hallitus esitti, että kuntajakopäätös on pääsääntöisesti säädösvallan 

käyttöä niin, että eduskunta voi säätää lailla mistä tahansa kuntajaon muutoksesta ilman 

ehtoja, mutta muutoin siitä voidaan säätää valtioneuvoston tai ministeriön päätöksellä.
82

  

Perustuslakivaliokunta kuitenkin teki asiasta poikkeavan päätöksen ja 

perustuslakivaliokunnan kanta tuli myös lopulliseen lakitekstiin. Tähän asiaan palataan 

tarkemmin tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa. 

 

 

3.2 Kuntalaisten esityksenteko-oikeuden kehitys 

 

 

3.2.1 Esitysoikeus kokonaisliitoksista 

 

 

Kuntajaotusprosessin kannalta on tärkeää, kenellä on oikeus laittaa asia vireille.  

Kokonaisliitoksissa lainsäädännöllinen kehitys on kulkenut laajasta vireillepano-oikeutettujen 

joukosta, johon ovat kuuluneet muun muassa erilaiset valtion viranomaiset ja kunnan jäsenet, 

nykyiseen kuntajaotuksen kohteena olevien valtuustojen yhdessä tekemään esitykseen. Aloite-

/vireillepano-oikeus on ollut ja on edelleen ministeriöllä.
83

 

 

Vuoden 1925 KjaoitusL 27 §:n mukaan, esityksen (”nostaa kysymys kunnallisen jaoituksen 

muuttamisesta”) saattoi tehdä kunta tai sen osa, taajaväkinen yhdyskunta tai kunnan jäsen.  

Esitys tehtiin valtioneuvostolle, johon oli liitettävä mukaan valmistava selvitys, johon tahtoi 

vedota.  Pykälän toisen momentin mukaan kuntajaoituksen saattoi panna vireille myös 

asianomainen ministeriö, maaherra (lain voimaantulon aikana) ja maanmittaushallitus.
84

 

 

                                                 
81

 HE 135/1997 vp, s. 8. 
82

 He 135/1997 vp, s. 8. 
83

 Mäkinen 1994, s. 74 ja kuntajakolaki 1698/2009, 5 §. 
84

 Ks. Mäkinen 1994, s. 75. 



36 

 

  

Vuoden 1977 kuntajakolain 4§ 1 momentin alkuperäisen muodon mukaan kuntajaon 

muuttamisesityksen saattoi tehdä kunnan jäsen, kunnanvaltuusto tai lääninhallitus.  Vaikka 

esitysoikeuden tekijöiden joukosta jäi pois eräät valtion viranomaiset (ministeriö, 

maanmittaushallitus), niin hallituksen esityksessä todettiin, että myös muut valtion 

viranomaiset voivat tehdä esityksen sisäministeriölle. Tällainen esitys ei kuitenkaan 

velvoittanut ministeriötä ryhtymään toimenpiteisiin, ellei se pitänyt toimenpiteitä 

tarpeellisina.
85

 

 

Kunnan jäsenen esityksenteko-oikeuden kannalta merkittävää oli se, että vuoden 1977 

kuntajakolaissa kunnan jäsenyyden määrittely tarkentui.  Lain tulkinnan mukaan vireillepano-

oikeus oli kunnan perusväestöön kuuluvan fyysisen henkilön lisäksi myös kunnan jäsenenä 

olevalla oikeushenkilöllä. Rytkölän tulkinnan mukaan esityksen saattoi tehdä myös sellainen 

kunnan jäsen, joka kotipaikan perusteella kuului toisen kunnan perusjäsenistöön. Vaikka lain 

mukaan esityksenteko-oikeus oli hyvin laaja, niin lain 14 §:n mukaan sisäministeriö saattoi 

hylätä esityksen, jota asianomaisten kuntien valtuustot eivät olleet puoltaneet.  
86

 Tämä 

vaikutti siihen, että yksittäisten kuntalaisten esityksiä kokonaisliitoksista ei tullut 

merkittävästi. 

 

Vuoden 1993 alussa voimaan tulleella kuntajakolain muutoksella rajoitettiin vireillepano-

oikeutta. Rajoitus koski erityisesti kokonaisliitoksia.  Edellä mainitulla lainmuutoksella 

kuntajakolain 4 § 1 momenttia muutettiin siten, että kokonaisliitosesityksen saattoi tehdä vain 

sellaisen kunnan valtuusto, jota muutos koskee.  Lainmuutoksella haluttiin vahvistaa 

edustuksellisen demokratiaelimen, kunnanvaltuuston, asemaa kuntalaisiin nähden.  

Osittaiskuntaliitokset erotettiin ensimmäisen kerran kokonaisliitoksista siten, että esityksen 

osittaiskuntaliitoksesta voi tehdä myös kunnan jäsen. 
87

 Esityksenteko-oikeuden kehityksestä 

osittaisliitoksissa käsitellään seuraavassa luvussa. 

 

Hallituksen esityksessä edellä mainitun kuntajakolain muutokseen todettiin muutoksen 

vähentävän muodollisesti kuntalaisten suoria vaikutusmahdollisuuksia.  Kuntien alueellisen 

koskemattomuuden lisääminen edellytti, että kokonaisliitosta tarkoittava esitys pääsääntöisesti 

vaati asiaan osallisen kunnan myötävaikutusta.  Lisäksi hallitus totesi, että kunnan jäsenellä 
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säilyi mahdollisuus saattaa asia kunnallisen toimielimen käsiteltäväksi kunnallisaloitteella.  

Hallitus korosti myös kunnallislaissa säädetyn neuvoa antavan kansanäänestyksen käyttöä 

kunnan tai sen osan asukkaiden mielipiteiden selvittämiseksi.
88

 Edellä oleva hallituksen esitys 

osoitti, että kuntajaotusta muutettaessa kuntajakolain lisäksi kuntalain ja hallintolain 

säädökset ovat merkittäviä tarkasteltaessa kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja 

oikeusturvaa. 

 

Vuonna 1978 voimaan tullut kuntajakolaki ei tuonut muutoksia kuntalaisten varsinaiseen 

esitysoikeuteen.  Lain 6 § 1 momentin mukaan esityksen kuntajaon muuttamiseksi, joka 

merkitsi uuden kunnan perustamista tai kuntien lukumäärän vähentämistä, voi tehdä 

asianomaisen kunnan valtuusto.  Muussa tapauksessa esityksen kuntajaon muuttamisesta 

saattoi tehdä asianomaisen kunnan valtuusto tai kunnan jäsen. Pihlajaniemi on todennut, että 

sillä oli merkitystä, tekikö esityksen yksi kunta vai kunnat yhdessä.  Kaikkien ansiomaisten 

kuntien yhdessä tekemä esitys oli huomattavasti statukseltaan korkeampi kuin yhden kunnan 

esitys, koska se osoitti kuntien yhteistä tahtotilaa.
89

 

 

Vuoden 1997 kuntajakolaissa säädettiin kuntalaisille uusi mahdollisuus käynnistää 

kuntajakoselvitys.  Lain 8 § 2 momentin mukaan ministeriö voi määrätä toimitettavaksi 

erityisen selvityksen, jos vähintään 20 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä kunnan 

äänioikeutetuista asukkaista teki esityksen kunnan lakkauttamisesta tai uuden kunnan 

perustamisesta. Mikäli selvitys osoitti, että aluejakoa oli muutettava, niin selvittäjän oli 

tehtävä ehdotus kuntajaon muutoksesta.  Selvittäjä saattoi tarvittaessa ehdottaa ministeriölle 

esityksensä saattamista kunnallisen kansanäänestyksen kohteeksi.
90

 

 

3.2.2 Esitysoikeus osittaisliitoksissa 

 

 

Kuntajaoituslaissa ja vuoden 1977 alkuperäisessä kuntajakolaissa ei eroteltu esitysoikeutta 

kokonaisliitoksissa tai osittaisliitoksissa, vaan kunnan jäsenellä oli oikeus tehdä esitys sekä 

kokonaisliitoksesta että osittaisliitoksesta.  Kuntajakolain muutoksella (980/1992) 

esitysoikeutta muutettiin siten, että kunnan jäsenellä oli oikeus tehdä aloite vain 
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osittaisliitokseen.  Vuoden 1997 kuntajakolaissa esitysoikeuteen ei tehty muutoksia, vaan 

kunnan jäsenen esitysoikeus osittaisliitoksista säilyi samanlaisena. 

 

Osittaisliitosesityksen perusteluvelvollisuus on ollut laajempi kuin kokonaisliitoksen. Vuoden 

1977 kuntajakolain 4 § 3 mom. säädettiin, että milloin esitys tai aloite tarkoittaa kunnan 

jonkin alueen tai joidenkin alueiden siirtämistä toiseen kuntaan on muuttamisen tarve 

perusteltava. Vuoden 1997 kuntajakolaissa säädöstä tarkennettiin siten, että 

vireillepanokelpoisen esityksen on oltava yksiselitteinen ja tarkka, ja siitä on käytävä ilmi 

perustelut, joilla muutosta halutaan. Edellä mainitun lain 6 §:n 4 momentissa säädettiin 

selkeämmin valtuudet esityksen hylkäämiseen sitä vireille panematta, tai käymättä 

käsittelyprosessia kokonaan, jos oli ilmeistä, että esitystä ei voida hyväksyä. Erityisesti 

valtuuston kielteinen kanta vaikutti siihen, että yksittäisen kuntalaisen aloite ei johtanut 

toimenpiteisiin.
91

 

 

Esimerkiksi heinäkuun 2004 alun ja kesäkuun 2008 lopun välisenä aikana valtioneuvostossa 

tai ministeriössä tehtiin yhteensä 47 osakuntaesityksiin liittyvää päätöstä.  Pääasiasiassa 

esityksen tekijänä olivat asukkaat (29) ja yleensä esityksen koskivat suhteellisen pieniä 

alueita.  Päätöksistä 16:ssa esitys hyväksyttiin ja 31:ssä hylättiin. Vastoin kunnan tahtoa 

osaliitos tehtiin ainoastaan viisi kertaa. Esityksistä 12 hylättiin heti kuntajakolain 6 §:n 4 

momentin perusteella.  Näistä neljässä oli kysytty kuntien valtuustojen kantoja ennakkoon 

ilman kuntajakolain 7 §:n mukaista lausuntomenettelyä.  Suurin osa esityksistä (19) hylättiin 

kuntajakolain 7 §:n mukaisen kierroksen jälkeen jonkin kunnan vastustaessa esitystä.
92

  

 

Kuten edellä oleva tilastoaineisto osoittaa, on kuntalaisen aloitteen menestymisen kannalta 

olennaista, ettei mikään kunta vastusta esitystä.  Asukkaiden tulisi saada oman kunnan 

päättäjät kannattamaan muutosta, sillä yleisesti pienentyvän kunnan valtuutetut vastustavat 

osaliitosta. Ministeriön päätösmuistioissa tulee selvästi esille, että ministeriö kunnioittaa 

kuntien kantaa.  Esimerkiksi Polvijärven ja Liperin osaliitos hylättiin sillä perusteella, että 

kuntajakolain edellyttämä erityinen edellytys ei täyttynyt ja molemmat kunnat vastustivat 

esitystä
93

. Ilmajoen kunnan ja Seinäjoen kaupungin välinen kuntajaon muutos hylättiin, koska 
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Ilmajoen kunta vastusti muutosta
94

.  Vastaavasti ministeriö hyväksyi Naantalin kaupungin ja 

Maskun kunnan esityksen, koska molemmat kunnat kannattivat esitystä
95

.  Naantalin ja 

Maskun kuntaliitoksessa on mielenkiintoista vielä se, että hallituksen esityksessä uudeksi 

kuntajakolaiksi todettiin, että kuntaliitoksen toteuttamisen jälkeen ministeriö pyrkii 

rauhoittamaan tilanteen osakuntaliitoksilta, jotta kunnilla on todellinen mahdollisuus rakentaa 

uutta kuntaa ja sen palveluja
96

.  Maskussa ja Naantalissa oli toteutettu kuntaliitos edellisenä 

vuonna. Edellä mainituissa esimerkkitapauksissa esityksen tekijöinä olivat liitosalueen 

asukkaat.  

 

3.3 Kuntalaisten kuuleminen valmistelun yhteydessä 

 

 

3.3.1 Huomautukset ja lausunnot 

 

 

Kuntalaisilla on ollut aina mahdollisuus huomautusten tai lausuntojen antamiseen 

kuntajaotusta muutettaessa. Lausuntojen pyytämisestä on vastannut vuoteen 2010 saakka 

valtion viranomainen (ministeriö, selvitysmies tai lääninhallitus). Kuuluttamisvelvollisuus on 

säilynyt kuntajakolaissa, vaikka huomautukset eivät ole käytännössä tuoneet esille sellaista 

uutta tietoa, jolla olisi ollut merkitystä päätöksentekoon valtioneuvostossa
97

.  Vuoden 2010 

kuntajakolain muutoksella siirrettiin kuulemisvelvollisuus kunnanhallitukselle silloin kun 

kysymyksessä on kuntien yhteinen esitys, joten kuntalaisten huomautukset otetaan huomioon 

jo esitysvaiheessa, kun asiaa käsitellään valtuustoissa.  Muiden kuin kuntien yhteiset esitykset 

kuulutetaan edelleen päätöksentekovaiheessa. Kuuluttamisesta vastaa lääninhallituksen sijaan 

ministeriö.
98

 

 

Kuntajaoituslain 29 §:n 3 momentissa säädettiin, että selvityksessä on kuultava kuntaa, sen 

osia ja taajaväkistä yhdyskuntaa sekä suotava jokaiselle, jonka oikeutta suunniteltu muutos 

voi koskea, tilaisuus antaa siitä lausuntonsa. Vuoden 1977 ja 1997 kuntajakolaeissa 

kuulemisvelvollisuus oli edelleen yhtenä kuntalaisten vaikuttamiskeinona.  Vuoden 1977 

kuntajakolaissa 6 pykälän 1 momentissa säädettiin, että lääninhallituksen oli varattava 
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asianomaisen kunnan jäsenille ja muille, jotka katsoivat asian koskevan itseään, tilaisuus 30 

päivän kuluessa tehdä huomautuksensa. Pykälän mukaan huomautus tuli toimittaa 

kunnanhallitukselle.  Silloin kun esityksen tekijänä ei ollut valtuusto, niin kunnanhallituksen 

oli laadittava kunnanvaltuustoa varten selostus huomautuksista ja varattava valtuustolle 

tilaisuus antaa lausuntonsa sen jälkeen kun selostus huomautuksista oli saatettu valtuuston 

tietoon (6§:n 2 mom.). Kun aloitteen tekijänä oli valtuusto, kunnanhallitus toimitti 

huomautukset ja oman lausuntonsa lääninhallitukselle
99

. 

 

Vuoden 1997 kuntajakolaissa ei lain sisältöön tehty merkittäviä muutoksia. Lain 7 §:n 1 

momentin mukaan lääninhallituksen oli varattava mahdollisuus huomautusten tekemiseen, jos 

ministeriö niin määräsi. Muutoksella ei kuitenkaan ollut suurta merkitystä, vaan 

kuulemiskäytäntö jatkui samanlaisena. 

 

3.3.2 Kuntalaiskokoukset 

 

 

Vuoden 1925 kuntajaoituslain 29 pykälässä säädettiin, että jos kunnan jonkin osan asukkaat 

tahtovat jaoituksen muutosta koskevassa asiassa erikseen käyttää puhevaltaa ja valvoa 

etujaan, niin on asia, ellei kunnan osalla ole omaa päättävää elintä, otettava käsiteltäväksi 

sellaisessa yhteisessä piirikokouksessa, josta maalaiskuntain kunnallislaissa säädetään. Edellä 

mainitun lain mukaan kokouksen järjesti selvitysmies, jos hän katsoi sen tarpeelliseksi
100

. 

Piirikokoukset järjestettiin siis selvitysmiehen esityksestä.  Selvitysmiehen rooli oli silloisen 

lain aikana huomattavasti keskeisempi, koska lain 28 pykälän mukaan sekä valtioneuvosto 

että maaherra voivat käyttää selvitysmiestä apunaan.  Kuntien rooli valmistelussa on 

korostunut vasta myöhemmässä lainsäädännössä. 

 

Piirikokouksia seurasivat alueen asukkaiden kokoukset, joista säädettiin vuoden 1977 

kuntajakolaissa.  Merkittävin poikkeus aikaisempaan oli siinä, että alueiden asukkaiden 

kokouksen järjestäminen oli pääsääntöisesti kunnanhallituksen harkinnasta riippuva
101

. Lain 7 

pykälässä säädettiin, että kunnanhallitus voi järjestää yhden tai useamman kokouksen, jossa 

voidaan keskustella esityksen tai aloitteen johdosta ja ottaa siihen kantaa. Kokouksesta piti 

laatia pöytäkirja, joka oli saatettava valtuuston tietoon ja toimitettava myös 
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lääninhallitukselle.  Jos alueella oli kunnanosavaltuusto, oli kunnanhallituksen järjestettävä 

kokous, jos kunnanosavaltuusto sitä vaati.  Myös lääninhallitus saattoi antaa määräyksen 

kokouksen järjestämisestä. 

 

Kokoukset oli tarkoitettu tilaisuuksiksi, joissa oli mahdollista keskustella ja ottaa kantaa 

kuntajaon muuttamiseen ehdotetulla tavalla.  Kokouksen kannanotto saatettiin valtuuston ja 

lääninhallituksen tiedoksi.  Kunnanosavaltuuston vaatimuksesta kunnanhallituksen oli 

järjestettävä kokous, kun muuten kokouksen järjestäminen oli kunnanhallituksen harkinnassa.  

Lisäksi lääninhallitus saattoi määrätä kunnanhallituksen järjestämään kokouksen.  Rytkölä 

mielestä lääninhallitus saattoi antaa määräyksen silloin kun kunnanhallitus oli haluton 

järjestämään kokousta.
102

 Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuden kannalta tässä järjestelmässä 

oli se ongelma, että kunnanhallituksella oli kuntalaisiin nähden täydellinen harkintavalta 

kokouksen järjestämisestä, lukuun ottamatta edellä mainittua lääninhallituksen määräystä. 

Vuoden 1997 kuntajakolaissa ei ollut enää vastaavaa vaikutusmahdollisuutta, vaan ne oli 

turvattu kuntalailla (27 §). 

 

3.3.3 Kuntajakolain mukainen neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys 

 

 

Tässä luvussa selvitetään kuntajakolain mukaista kunnallisen kansanäänestyksen 

toteuttamista, josta säädettiin ensimmäisen kerran vuoden 1997 kuntajakolaissa. Euroopan 

paikallisen itsehallinnon peruskirjan 5 artiklan mukaan paikallisviranomaisten aluerajoja 

muutettaessa kansanäänestyksen käyttäminen on mahdollista silloin kun se sallitaan 

lainsäädännössä. Suomessa kunnallisen kansanäänestyksen käyttö kuntajaotusta muutettaessa 

on ensisijaisesti kuntalain 30 §:n, mutta myös kuntajakolain 8 §:n säännösten perusteella 

mahdollista. 

 

Kuntajakolain mukainen kansanäänestys liittyy lain mukaiseen erityisen selvityksen 

toimittamiseen. Vuoden 1997 kuntajakolain 8 §:n 4 momentissa säädettiin, että selvittäjän on 

tarpeen mukaan ehdotettava kuntalain 30 §:ssä tarkoitetun kansanäänestyksen toimittamista 

kuntajaon muuttamista koskevasta ehdotuksestaan. Selvittäjän ehdotuksen perusteella 

ministeriö voi määrätä kansanäänestyksen järjestettäväksi.  Vaikka kansanäänestys tuli vasta 

vuoden 1998 alussa voimaan tulleeseen kuntajakolakiin, niin kunnallisia kansanäänestyksiä 
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oli järjestetty jo vuodesta 1991 kuntalain perusteella
103

. Kuntalain mukaista neuvoa-antavan 

kansanäänestyksen toteuttamista käsitellään tutkimuksen neljännessä luvussa. 

 

Vuoden 1997 kuntajakolain 8 §:n mukainen kansanäänestyssäännös oli sikäli 

poikkeuksellinen että sillä ja kuntajakolain 4 §:n 2 momentin säännöksellä voitiin ohittaa 

valtuuston tahto.  Teoriassa olisi ollut mahdollista, että jos vähintään 20 prosenttia 18 vuotta 

täyttäneistä kunnan äänioikeutetuista asukkaista teki esityksen kunnan lakkauttamisesta tai 

uuden kunnan perustamisesta, ja sen perusteella tehtyä kuntajakoselvittäjän tekemää 

kuntaliitosesitystä kannatti kansanäänestyksessä yli 50 prosenttia äänestäjistä, niin päätös 

voitiin tehdä vastoin valtuuston tahtoa.  Käytännössä yhtään kuntien yhdistymistä ei ole tehty 

kansanäänestyksessä saadun enemmistön kannatuksen perusteella vastoin kuntien 

valtuustojen tahtoa
104

. Tämä on edelleen mahdollista myös nykyisen kuntajakolain 18 §:n 2 

momentin mukaan. 

 

Kuntajakoselvittäjät ovat esittäneet joko suoraan kunnallista kansanäänestystä tai ehdollista 

äänestystä siten, että mikäli kuntien kesken ei synny yhteisymmärrystä, niin selvittäjän 

mielestä tulisi kansanäänestys järjestää.  Selvittäjät ovat esittäneet, ettei kansanäänestystä 

järjestetä sellaisissa tapauksissa, joissa on ollut havaittavissa, että kunnat ovat valmiit 

tekemään liitospäätöksen selvittäjän ehdotuksen pohjalta. Mielenkiiltoinen poikkeus on 

Tohmajärven ja Värtsilän kuntaliitos vuonna 2004.  Siellä selvittäjä esitti kunnallista 

kansanäänestystä järjestettäväksi molemmissa kunnissa, mutta kansanäänestystä ei järjestetty, 

koska Värtsilän kunnan asukkaiden kanta poikkesi niin selvästi valtuuston kielteisestä 

kannasta, joten Värtsilän valtuusto muutti kantaansa ja kunnat perustivat uuden Tohmajärven 

kunnan vuoden 2005 alusta.
105

 Kuten edellä olevista esimerkeistä voi havaita, niin 

kuntajakolaissa oleva kansanäänestyspykälä ei tosiasiassa lisää kuntalaisten 

vaikuttamismahdollisuuksia, vaan on yksi keino kuntajakoselvittäjälle saada valtuusto 

myöntymään kuntaliitokseen. 

 

Kansanäänestyksen järjestäminen aiheutti alkuvaiheessa juridisia ongelmia, koska 

alkuperäisessä kuntajakolain (1196/1977) 4 § 2 momentissa säädettiin, että lain 8 §:n 2 ja 4 

momentissa tarkoitettu kuntajakoselvittäjän ehdotus piti saada kunnallisessa 
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kansanäänestyksessä enemmistön kannatuksen kaikissa asianomaisissa kunnissa.  

Käytännöksi muodostui kuitenkin menettely, jossa kansanäänestys järjestettiin vain 

sellaisessa kunnassa, jossa valtuusto vastusti kuntaliitosta tai vaati kansanäänestyksen 

järjestämistä. 

Ongelmia syntyi muun muassa Joensuun, Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran 

kuntajakoselvityksen käsittelyssä vuonna 2004. Joensuu ja Tuupovaara 

hyväksyivät kuntajakoselvittäjän ehdotuksen, mutta Kiihtelysvaara esitti 

kunnallista kansanäänestystä. Sisäministeriö tulkitsi, että kuntajakolain 8 

§:n 4 momentin sanamuoto ei rajoittanut sen toimivaltaa siten, ettei se olisi 

voinut määrätä kansanäänestystä vain osaan asianomaisista kunnista. 

Sisäministeriö katsoi kansanäänestyksen palvelevan kuntajaotuksen 

kehittämispyrkimystä, vaikka valtioneuvosto ei olisi Kiihtelysvaaran 

valtuuston edelleen vastustaessa voinut päättää kuntaliitoksen 

toteuttamisesta.
106

 

 

Ongelman ilmaannuttua kuntajakolaki tarkistettiin tämän pykälän osalta vuonna 2005.  

Hallituksen esityksessä todettiin, että kunnan vastustaessa tai asettaessa kansanäänestyksen 

järjestämisen kuntajaon muutoksen ehdoksi, on nykyisen säännöksen perusteella ollut 

epäselvää, onko tällöin kuntajaon muutosta kannattavan enemmistön määrittelemiseksi 

järjestettävä kunnallinen kansanäänestys kaikissa kuntajaon muutoksen kohteena olevissa 

kunnissa. Käytännössä säännöstä on tulkittu siten, että kansanäänestys on järjestetty vain 

ehdon asettaneessa tai kuntajakoa vastustaneessa kunnassa.
107

 Edellä olevasta voi havaita sen, 

että kuntajakolain tulkinta on toisinaan hyvin laveaa silloin kun tavoitteena on saada aikaan 

kuntaliitoksia. 

 

Kuntajakolain 4 §:n 2 momenttia tarkistettiin lainmuutoksella (167/2005) siten, että jos vain 

joku asianomainen kunta on vastustanut kuntajaon muutosta, muutos voidaan tehdä, jos 

kuntajakoselvittäjän ehdotus on saanut enemmistön kannatuksen tällaisessa kunnassa 

järjestetyssä kansanäänestyksessä.  Muutoksella laillistettiin noudatettu käytäntö. 

                                                 
106

 Ks. Sutela–Savolainen 2005, s. 61–62. 
107

 HE 264/2004 vp, s. 3. 



44 

 

  

 

3.4 Kuntajakolain mukainen oikeusturva/valitusoikeus 

 

 

3.4.1 Lainsäädännön yleisyyden vaikutus oikeusturvaan 

 

 

3.4.1.1 Joustavien oikeusnormien vaikutus oikeusturvaan 

 

 

Laki on kuntajakoa koskevan ratkaisun auktoritatiivinen perusta, johon ratkaisija on sidottu.  

Ongelma syntyy siitä, että eräiltä osin kuntajaotusta koskeva lainsäädäntö on 

tulkinnanvarainen.  Laki ei siis suoraan ilmaise oikeusnormia, vaan antaa päätöksentekijälle 

oikeuden laajaan tulkintaan.  Kuitenkin pääpiirteittäin kuntajaon muuttamista koskeva 

säännöstö on selkeä.  Euroopan neuvoston perussopimuksessa, perustuslaissa ja kuntalaissa 

todetaan, että kunnilla on omat alueensa, ja kuntajakoa koskevat säännökset luovat pohjan 

kuntajaon pysyvyydelle.
108

 

 

Kuntajakolainsäädännössä kuntajaon tavoitteet ja edellytykset on säädetty väljästi.  Pykälät 

ovat tyypillisiä joustavia oikeusnormeja, jolla lainsäätäjä on tietoisesti antanut harkintavaltaa 

lainkäyttäjälle. Kuntajakopäätöksissä harkintavalta on annettu valtioneuvostolle tai 

ministeriölle. Joustaviin oikeusnormeihin on suhtauduttu varauksellisesti, sillä erityisesti 

ihmisten oikeusturvan kannalta, joustava normi on ongelmallinen.  Kirjallisuudessa on 

todettu, että kuntajaon muuttamisen edellytyksiä ei voida säädellä muutoin kuin joustavilla 

oikeusnormeilla.  Kiinteillä oikeusnormeilla ei ole mahdollisuutta hallita kaikkia 

kuntajaotukseen liittyviä ilmiöitä ja tapauksia.
109

  Jokainen kuntaliitostapaus on erilainen, 

joten kuntajaotuslainsäädäntöön joustavat oikeusnormit sopivat hyvin, vaikka oikeusturvan 

kannalta ne saattavat aiheuttaa ongelmia. 

 

Kuntajakopäätös on aina harkintaratkaisu. Päätös on kaukana rutiiniratkaisusta, jolle on 

tyypillistä tapauksen toistuminen usein ja se, että ratkaisua tehdessään ratkaisijalla on 

käytettävissä tieto sovellettavan oikeusohjeen ja tapahtuman yksityiskohdista.
110

 Kuntajaon 
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muuttaminen ei yleensä aiheuta oikeudellisia ongelmia silloin, kun kaikki osapuolet ovat 

muutoksesta yksimielisiä. Varsinaiset juridiset ongelmat syntyvät silloin kun kunta tai sen osa 

liitetään toiseen kuntaan vastoin valtuuston tahtoa.
111

 Vapaaehtoisissa kuntajaotuksen 

muutoksissa sovelletaan yleisiä edellytyksiä.  Erityiset edellytykset korostuivat ja korostuvat 

silloin kun kysymyksessä ei ole vapaaehtoinen kuntajaotuksen muutos. Nykyinen 

lainsäädäntö ei mahdollista enää kokonaisen kunnan liittämistä hallintopäätöksellä toiseen 

kuntaan ilman valtuuston tahtoa, mutta kunnan osan liittäminen on mahdollista, kuten vuonna 

2007 tehty Sipoon kunnan osan liittäminen Helsinkiin osoitti. 

 

Joustavuus on ollut koko ajan lainsäätäjän periaatteena. Esityksessä kunnallisen jaoituksen 

muuttamista koskevasta lainsäädännöstä todettiin, että kuntajaoituksen muutokseen ei ole 

ryhdyttävä ilman täysin pätevää syytä, joten lakiehdotukseen otettiin yleiset säännökset siitä, 

milloin kunnallista jaotusta voidaan muuttaa. Lisäksi hallitus esitti, että kun perusteet 

muutokseen ovat sangen moninaiset ja muuttuvat olosuhteet luovat uusia perusteita, niin 

säännökselle annettiin laaja muoto.
112

 Kuntajaotuksen yleisistä edellytyksistä säädettiin 

kuntajaoituslain toisessa pykälässä.  Edellä mainitun lain 3 §:ssä säädettiin, että kunnan 

vastustaessa muutosta, voidaan muutos panna toimeen ainoastaan silloin, kun se havaitaan 

tarpeelliseksi huomattavan epäkohdan ehkäisemiseksi, poistamiseksi tai vähentämiseksi 

taikka yleinen etu sitä vaatii. 

 

Vuoden 1977 kuntajakolain 2 §:n 1 momentissa säädettiin, että kuntajakoa voidaan muuttaa, 

jos se on perusteltua kunnallishallinnon palvelusten järjestämisen helpottamiseksi tai 

kunnallishallinnon väestöpohjan ja taloudellisten voimavarojen vahvistamiseksi taikka jos sitä 

muusta sellaisesta syystä on pidettävä tarpeellisena. Pykälän toisessa momentissa säädettiin 

muun muassa, että harkinnassa on huomioitava kuntien valtuustojen ja alueen asukkaiden 

mielipiteet, sekä pyrkimys kehittää aluejako hallinnon ja muiden yhteiskunnallisten 

toimintojen kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Lakiehdotuksessa oli lisäksi maininta, että 

kuntajaon muuttamisen ensisijaisena perusteena on tarkoituksenmukaisen 

yhdyskuntarakenteen edistäminen. Eduskuntakäsittelyssä edellä mainittu peruste poistettiin, 

koska sen katsottiin sallivan liian väljän harkintavallan. Rytkölän mielestä edellä mainitun 

perusteen poistaminen vaikutti kuitenkin päinvastoin.
113

  

                                                 
111

 Mennola 1984, s. 178. 
112

 HE 62/1924 vp, s.2. 
113

 Rytkölä 1978, s. 32. 



46 

 

  

 

Eritysten edellytysten osalta asiallista muutosta ei tapahtunut, vaan sanamuotoa muutettiin 

siten, että muutos voitiin tehdä vain silloin kun tärkeä yleinen etu sitä vaati.  Tässä yhteydessä 

tulkittiin lain henkeä siten, että kunnan vastustaessa kuntajaon muutosta, muutos voitiin panna 

täytäntöön ainoastaan silloin kun myös yleiset edellytykset täyttyivät erityisten edellytysten 

lisäksi.
114

 Tällainen tulkinta on voimassa edelleen. 

 

Kuntajakolaki (1196/1997) toi muutoksia edelliseen lakiin.  Lain luonnetta muutettiin 

puhtaasta menettelytapasäännöstä kuntajaon kehittämistä tavoitteellisesti ohjaavaksi 

säännökseksi. Aikaisemmassa kuntajakolaissa ei ollut säädetty tavoitteita.  Alkuperäisessä 

laissa tavoitteeksi asetettiin, että kuntajaotusta kehitetään kuntien alueellista eheyttä ja 

yhdyskuntarakenteen toimivuutta edistävällä tavalla. Kuntajakolain muutoksella (170/2007) 

lain 1 pykälän tavoitteisiin lisättiin, kuntajaon kehittämisen yhdeksi lähtökohdaksi vaatimus 

kunnan muodostumisesta työssäkäyntialueesta tai muusta sellaisesta toiminnallisesta 

kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset 

vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta. Ehdotetulla muutoksella pyrittiin 

ohjaamaan kuntien valmistelutyötä, ja se toimi kriteerinä valtioneuvostolle sen päättäessä 

erityisien edellytysten mukaisista kuntajaon muutoksista.
115

 Ensimmäisen kerran 

kuntajakolaissa oli sellaiset tavoitteet, jotka voidaan konkretisoida ja niihin voidaan vedota 

päätöstä tehtäessä tai haettaessa muutosta valtioneuvoston päätökseen.  Pykälää ei ole 

sovellettu päätös- eikä valitustilanteissa, koska valtioneuvosto ei ole hylännyt yhtään 

hakemusta sen johdosta, että lain tavoitteet eivät toteudu. 

 

Kuntajakolain yleiset edellytykset pysyivät vuoden 1997 kuntalaissa edelleen yleisellä tasolla.  

Lain 3§:n 1 momentin mukaan kuntajakoa voitiin muuttaa, jos muutos edisti palvelujen 

järjestämistä alueen asukkaille, paransi asukkaiden elinolosuhteita, paransi alueen 

elinkeinojen toimintamahdollisuuksia tai edisti kuntien toimintakykyä ja toiminnan 

taloudellisuutta. Hallituksen esityksessä todettiin, että edellä mainituista edellytyksistä ainakin 

yhden tuli toteutua. Edellytykset säädettiin niin yleisluontoisiksi, että ne täyttyivät helposti ja 

vastasivat voimassa olevaa lainsäädäntöä. Pykälässä käytettiin sanaa alue, jolla laajennettiin ja 
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monipuolistettiin muutosperusteiden ulottuvuuksia siten, että muutoksella voidaan tavoitella 

kuntaa laajemman tai suppeamman alueen hyötyjä. 
116

 

 

Erityisten edellytysten osalta alkuperäisessä pykälässä korostettiin sitä, että asianomaisten 

kuntien valtuustoilla oli ratkaiseva rooli.  Valtuustojen yhteisesti esittämä muutos olisi 

tehtävä, ellei sitä todettaisi lain 1 §:ssä säädettävien kuntajaon ja kehittämistarkoituksen 

taikka kuntajaon yleisten edellytysten vastaiseksi.
117

 Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen 

yhteydessä säädetyllä kuntalain muutoksella (170/2007) valtioneuvoston harkintavalta kasvoi. 

Pykälää tarkistettiin siten, että valtioneuvoston ei ollut pakko hyväksyä kuntien yhteistä 

ehdotusta uuden kunnan perustamisesta tai kuntien lukumäärän vähentämisestä.  

Kuntaliitoksen hylkäämisperusteet säilyivät samanlaisina, joten valtioneuvoston päätösvalta 

laajeni, koska aikaisemmin valtioneuvoston oli hyväksyttävä kuntien yhteinen esitys, jos lain 

mukaiset hylkäämisperusteet eivät täyttyneet. Valtioneuvosto saattoi arvioida kuntajaon 

muutokselle säädettyjä edellytyksiä kokonaisuutena.  Valtioneuvostolla oli mahdollisuus 

hylätä esitys, joka täytti jonkin muutokselle säädetyn edellytyksen, mutta jos esitys oli 

samalla vastoin jotain muuta edellytystä, ja kuntajakoa ei kokonaisuutta arvioitaessa pidetty 

perusteltuna.
118

 Käytännössä tällä muutoksella ei ole ollut merkitystä, koska valtioneuvosto ei 

ole tehnyt kielteisiä päätöksiä kokonaisliitoksissa. 

 

3.4.1.2 Päätöksen oikeudellinen luonne 

 

 

Kuntajaotusta koskeva päätös on ollut ja on edelleen ensisijaisesti hallintopäätös, vaikka 

perustuslaki on aina mahdollistanut kuntajaon muuttamisen lailla. Jo vuoden 1919 

hallitusmuodon (94/1919) 50 §:n 2 momentin perusteella oli selvää, että eduskunta voi päättää 

lailla kuntajaon muutoksesta.  Kuitenkaan yhtä selvää ei ollut, millä tavoin se käytännössä 

voisi tehdä rajattua kuntajoukkoa koskevan muutoksen. Vuonna 1997 tekemässään 

esityksessä kuntajakolainsäädännön uudistamiseksi silloinen hallitus totesi, että 

parlamentaarisesti määräytyvä valtakunnallinen tahto ja suoraan ilmaistava kuntalaisten tahto 

eivät ohjaa kuntajaon kehittymistä. Kuntajakoa arvostellaan. Silti sen kokonaiskehitys on 

hidasta ja hajanaista.
119

  Ratkaisuksi ongelmaan hallitus esitti, että kuntajakopäätös 
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muutettaisiin selvästi normipäätökseksi. Tämän johdosta vuoden 1997 kuntajakolain 

valmistelun yhteydessä nousi esille se, että onko valtioneuvoston tai ministeriön kuntajakoa 

koskeva päätös hallintopäätös vai normi. 

 

Muutospaineita päätöksen luonteen muuttamiseen toi kuntajakolain muutos (KjakoL 

980/1992). Edellä mainitulla lainmuutoksella poistettiin mahdollisuus tehdä kokonaisliitoksia 

hallinnollisella päätöksellä. Silloin hallituksen esityksessä todettiin, että lainmuutos lisää 

kuntien aluerajojen suojaa, kuten Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa 

korostetaan
120

.  Tämän jälkeen peruskirjan säännökset ovat jääneet taka-alalle. 

 

Esityksessään vuoden 1997 kuntajakolaiksi hallitus totesi, että kuntajaon oikeudellista statusta 

pitäisi selkeyttää määrittelemällä se säädösvallan käytöksi niin, että eduskunta voi säätää lailla 

mistä tahansa kuntajaon muutoksesta ilman ehtoja. Muutoin siitä voidaan säätää 

valtioneuvoston tai ministeriön päätöksellä sen mukaan kuin kuntajakolaissa säädettävät 

delegointiedellytykset sallivat. Hallitus esitti kuntajakolain 1 §:n 3 momenttia säädettäväksi 

siten, että kuntajaon muuttamisesta säädetään lailla, tai sen mukaan kuin jäljempänä 

säädetään, valtioneuvoston tai ministeriön päätöksellä. 
121

  

 

Lain eduskuntakäsittelyssä päätöksen oikeudellinen luonne muuttui siten, että hallituksen 

esittämä normipäätös muutettiin hallintopäätökseksi. Perustuslakivaliokunta lausunnossaan 

totesi, että yksittäistä kunnallisen jaotuksen muutospäätöstä ei voida pitää normipäätöksenä. 

Valiokunta totesi, että ”kuntajakopäätöksen normiluonteen osoittamiseen tähtäävä elementti 

tulee häivyttää säännöksestä”. Valiokunta esitti, että häivyttämisen voisi tehdä muun muassa 

seuraavasti: ”Kuntajaon muuttamisesta säädetään lailla tai siitä päättää, sen mukaan kuin 

jäljempänä säädetään, valtioneuvosto tai ministeriö.”
122

  

 

Ennen lopullista mietintöään hallintovaliokunta pyysi sisäasiainministeriöltä vastineen muun 

muassa perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta. Ministeriön käsityksen mukaan 

hallitusmuodon 50 § 1 momentin säännöksellä maahamme säädettiin sen voimassa olevaa 

kuntajakoa vastaava kuntajaotus, ja 2 momentin säännöksellä sen muuttaminen määriteltiin 

lainsäädäntöasiaksi, mutta delegoitiin valtioneuvoston päätösvaltaan kuuluvaksi. Ministeriön 
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mielestä hallitusmuodon ja kunnallisen jaoituksen muuttamisesta annetun lain säännösten 

mukaan kuntajakopäätös on luonteeltaan delegoitua säädösvallan käyttöä. Ministeriö perusteli 

kantaansa muun muassa sillä, että päätökset julkaistiin säädöskokoelmassa ja valitusoikeus 

valtioneuvoston päätöksiin tuli vasta vuonna 1950. Lisäksi ministeriö totesi, että jos 

perustuslakivaliokunnan esitys hyväksytään, niin silloin tulisi rajata hallintoasioissa yleisesti 

noudatettavat lait kuntajaon muutoksissa noudatettavien säädösten ulkopuolelle.
123

  

 

Mietinnössään hallintovaliokunta yhtyi perustuslakivaliokunnan lausuntoon siinä, että 

kuntajakopäätöksessä ei ole kysymys norminannosta, vaan kysymys on hallintopäätöksestä.  

Lisäksi valiokunta, poiketen sisäasiainministeriön kannasta, totesi päätöksen kuuluvan 

sellaisten yleishallinto-oikeudellisten menettelytapojen soveltamisalaan, kuten 

hallintomenettelylaki, tiedoksiantolaki ja hallintolainkäyttölaki.
124

 Näin ollen 

hallintovaliokunta ei pitänyt kuntajakopäätöstä delegoituna säädösvallan käyttönä vaan 

itsenäisenä hallintopäätöksenä. Eduskunta hyväksyi lain hallintovaliokunnan ehdottomalla 

tavalla muutettuna, ja valiokunnan esittämät kannanotot korvasivat niiltä osin hallituksen 

esityksen perustelut
125

. 

 

Päätöksen statuksella ei käytännössä ole ollut suurta merkitystä, koska kuntajakopäätöksistä 

on voinut valittaa jo vuodesta 1950 alkaen, mutta korkein hallinto-oikeus ei ole muuttanut 

yhtään kuntajakopäätöstä.  Kuitenkin normipäätös yhdessä valitusoikeuden rajoittamista 

koskevan päätöksen kanssa olisi teoriassa merkinnyt merkittävää oikeusturvan kaventamista. 

Edellä mainittuun lainmuutokseen liittyi myös kuntajakolain muutos siitä, ettei 

valtioneuvoston tai ministeriön päätökseen saanut hakea muutosta valittamalla
126

. Tältäkin 

osin eduskunta sääti kuitenkin toisin ja valitusoikeus jäi edelleen voimaan.  Valitusoikeuden 

kehitykseen palaan tarkemmin luvussa 4.6. 
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3.4.1.3 Päätösten perusteleminen 

 

 

Oikeus saada perusteltu päätös kuuluu perustuslain 21 §:n 2 momentissa mainittuihin hyvän 

hallinnon periaatteisiin, jotka turvataan lailla
127

. Lainsäädännössä perusteluvelvollisuudella on 

kolme keskeistä merkitystä. Kansalaisen oikeusturvan kannalta on keskeistä, että päätöksessä 

ja sen perusteluissa selvitetään, mitkä seikat ovat vaikuttaneet ratkaisun tekemiseen.  Riittävät 

perustelut antavat perusteita sille, onko tarvetta hakea muutosta päätöksestä.
 128

 Kuntajaotusta 

koskevissa päätöksissä yksittäisen kuntalaisen oikeusturva ei ole keskeisenä, koska 

ratkaisussa yksittäisen kuntalaisen edulla ei ole useinkaan merkitystä, ja hallinto-oikeudet 

ovat tulkinneet, että yksittäisen kuntalaisen etu ei vaikuta kuntajaotukseen, koska kunnan 

hallinnollisen rajan tarkistaminen ei vaikuta esimerkiksi yksittäisen maanomistajan oikeuteen. 

Jo kuntajaoituslain 3 §:n 2 momentissa säädettiin, että kiinteistön omistajan tai haltijan 

vastustaminen ei estä muutoksen toimeenpanoa. 

 

Kuntajaotuspäätösten kannalta tärkeämpi on lainkäyttöviranomaisen näkökulma. Hyvin 

perusteltu päätös helpottaa tuomioistuimen käsittelyä, koska sillä on tiedossa ne seikat, joiden 

perusteella päätöksentekijä on ratkaisut asian. Samoin tuomioistuin saa perusteluista selville 

sen, mihin tekijöihin päätöksentekijä on kiinnittänyt huomioita ja minkä merkityksen se on 

niille antanut.  Perusteluilla on vaikutusta myös hallintotoiminnan legitiimisyyteen, sillä 

perustelujen täsmällisyydellä ja selkeydellä on merkitystä päätöksentekijän toimintaa kohtaan 

tunnetun yleisen luottamuksen kannalta.
129

  

 

Hallintolain 45 §:ssä säädetään, että päätös on perusteltava.  Perusteluissa on ilmoitettava, 

mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. 

Kuten edellä mainittiin, jokaisella on oikeus saada perusteltu päätös. Päätöksentekijällä on 

myös velvollisuus päätöksen perustelemiseen. Vaikka hallintolaki on säädetty vasta vuonna 

2003, niin päätösten perustelemisen traditio on ollut pitkään voimassa. Muun muassa Matti 

Niemivuo kirjoitti jo vuonna 1983, että ”kuntajakopäätöstä tehdessä valtioneuvoston on 

perusteltava päätöksensä; sillä on perusteluvastuu”
130

. Valtioneuvoston päätöksiä 
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tarkastellessa on nähtävissä, että päätökset, joita kunnat ovat vastustaneet, perustellaan 

perusteellisemmin kuin vastaavasti kuntien yhdessä tekemien ehdotusten pohjalta tehdyt 

päätökset.  Silloin kun valtioneuvostolla oli oikeus hallintopäätöksellä tehdä niin sanottuja 

pakkoliitoksia,  koko kuntaa koskevat pakkoliitokset perusteltiin perusteellisesti.   Kun 

vuoden 1993 kuntajakolain muutoksella edellä mainittu oikeus poistui, ja valtioneuvosto sai 

tehdä kunnan kannan vastaisia päätöksiä vain osittaisliitoksissa, niin kuntien vastustamat 

osittaisliitokset perusteltiin laajemmin. 

 

Suomessa on monien muiden maiden tapaan säädetty vaikeuttavia ehtoja tai menettelytapoja 

sen varalta, että kunta vastustaa muutosta. Pakkoliitostilanteissa, siis silloin kun jokin kunta 

vastusti liitosta, kokonaisliitokset piti siis perustella tarkemmin, koska kokonaisliitokseen piti 

olla vahvemmat perusteet kuin osittaisliitokseen. Osittaiskuntaliitosten perusteiden 

heikommuuden perusteena oli se, että osittaisen alueen siirtäminen kunnasta toiseen jättää 

molemmat kunnat olemaan ja jatkamaan toimintaa, kun taas kokonaisliitos lakkauttaa sen 

kunnan, joka liitetään toiseen kuntaan.
131

  

 

Kunnan tahdon vastaisuus on keskeisessä asemassa päätösten perusteluissa.   Koko 

kuntajakolainsäädännön voimassaoloajan valtioneuvoston on pitänyt perustella kunnan 

tahdon vastainen päätös yksityiskohtaisemmin kuin vapaaehtoista liitosta koskeva päätös.  

Lisäksi on huomioitava, että silloin kun kunta on vastustanut muutosta, sen on saanut tehdä 

vain silloin kun erityiset edellytykset ovat täyttyneet.  Erityisten edellytysten yleisyys on 

vaikeuttanut päätösten ennakoitavuutta.  Varsinkin silloin kun valtioneuvostolla oli oikeus 

tehdä niin sanottuja pakkoliitoksia, niin kuntajakolainsäädännössä mainitun ”tärkeän yleisen 

edun” määritteleminen ja sen perusteleminen on aiheuttanut ongelmia valtioneuvostolle ja 

tuomioistuinlaitokselle.  Nykyisin ongelma tulee esille siis osaliitoksissa, joita voidaan tehdä 

vastoin jokin kunnan tahtoa erityisen painavilla edellytyksillä. 

 

Valtioneuvoston linja ”tärkeän yleisen edun” tai vastaavan perusteen määrittelyssä on 

vaihdellut tapauskohtaisesti.  Tässä tulee esille, että jokainen kuntajakopäätös on erillistapaus 

ja näin ollen yleistä linjaa ei voi päätellä yhdestä ratkaisusta.  Tärkeän yleisen edun määrittely 

on tuottanut ongelmia, koska lakiteksti ei suoraan ilmaise oikeusnormia.  Niemivuo etsi 

ratkaisua lainvalmisteluaineistosta. Niemivuo toteaa, että lainvalmisteluasiakirjat eivät 
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antaneet vastausta kysymykseen ja oikeuskäytännöstä ei löytynyt yhteistä linjaa. Hän päätyi 

siihen tulkintaan, että kysymyksessä on joustavan oikeusnormiin perustuva vapaaharkintainen 

hallintotoimi, jossa arvioidaan onko valtioneuvosto ylittänyt toimivaltansa.
132

 Mennolan 

mielestä tärkeän yleisen edun olemassaolon arviointi on laillisuusharkintaa, ja jos sellaisen 

katsotaan olevan olemassa, valtionneuvosto voi vapaan hankintansa mukaan päättää liitoksen 

toimeenpanosta tai jättää sen myös suorittamatta.
133

 Pöyhönen on lisäksi todennut, että 

tärkeän yleisen edun määrittely tulisi kuulua poliittiselle ja mielellään laajapohjaiselle 

hallitukselle. Hänen mielestään tärkeän yleisen edun määrittely on kiinni poliittisesta 

uskalluksesta, ja vaikka kuinka korostetaan liitospäätöksen oikeusharkintaa, niin 

kysymyksessä on poliittinen päätös.
134

 

 

Mennolan mielestä kuntien tahdonvastaiset kuntaliitospäätösten perustelut ovat olleet 

suhteellisen niukkoja ja perustuneet arvioon tulevasta kehityksestä. Pitävätkö perustelut 

todellisuudessa paikkansa, selviää vasta vuosien kuluttua. Hän pohti tätä asiaa 

kirjoituksessaan vuonna 1984 ja päätyi siihen lopputulokseen, että ennusteita ja suunnitelmia 

ei saa ottaa lainkaan kansalaisten oikeusasemaan vaikuttavien päätösten lähtökohdaksi.
135

 

Tilanne ei ole muuttunut tähän päivään mennessä.  Tästä on esimerkkinä vuonna 2007 tehty 

päätös kuntajaon muutoksesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin 

välillä.  Päätösmuistiossa todetaan, että Helsingin kaupunki pystyy Sipoota paremmin 

vastaamaan alueen 20 000–40 000 asukkaan kasvusta ja kehittämään Sipoota paremmin 

liitettävän alueen yhteiskuntarakennetta. Lisäksi perustelumuistiossa todetaan, että esitettyä 

pienemmän alueen liittäminen ei toisi samoja hyötyjä maankäytön, asumisen, liikenteen ja 

elinkeinotoiminnan kannalta katsottuna.
136

 Päätös siis perustuu ennusteisiin ja suunnitelmiin, 

joiden toteutumisesta ei ole mitään takeita, vaan aikanaan tullaan näkemään toteutuvatko 

suunnitelmat.  Aikaisemmat kokemukset eivät ole rohkaisevia, sillä esimerkiksi 

Lappeenrannan kuntaliitosta perusteltiin 1970-luvulla, että kaupungista kehittyy vähintään 

100.000 asukkaan kaupunki
137

.  Vuoden 2010 alussa Lappeenrannassa oli 71 804 asukasta.
138
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3.4.1.4 Valitusoikeuden rajauksen ja epämääräisyyden vaikutus oikeusturvaan 

 

 

3.4.1.4.1 Valitusoikeus valtuuston esityksestä 

 

 

Ennen vuoden 1997 kuntajakolakia ei kuntajakolaissa säädetty lainkaan valitusoikeudesta 

valtuuston kuntajakoesitystä koskevaan päätökseen, vaan valitusoikeus valtuuston esitykseen 

oli perustunut aina kunnallishallinnosta annettuihin yleislakeihin, kuten kunnallislakiin ja 

myöhemmin kuntalakiin. Kuntalaisilla on siis aina ollut oikeus hakea muutosta valtuuston 

päätöksestä, vaikka siitä ei ole erikseen säädetty kuntajakolaissa.  

 

Muun muassa vuoden 1948 kunnallislain mukaan, jokainen oli oikeutettu hakemaan muutosta 

lääninoikeudelta sillä perusteella, että päätös loukkaa hänen oikeuttaa. Lisäksi valitusoikeus 

oli asianomaisen kunnan jäsenellä myös sillä perusteella, että päätös on hänen mielestään 

syntynyt virheellisessä järjestyksessä, taikka meni valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai 

muutoin oli lainvastainen. Tätä säännöstä sovellettiin valtuuston tekemiin kuntajakoa 

koskeviin päätöksiin. 
139

 

 

Vuoden 1997 kuntajakolain 34 §:ssä säädettiin, että kunnanvaltuuston päätökseen, jolla 

esitetään kuntajaon muuttamista, saa hakea muutosta valittamalla kuntalaissa säädetyllä 

tavalla. Valituksen sai tehdä kuntalain 90 §:n mukaisesti vain laillisuusperusteella.  

Käytännössä valitus voitiin tehdä, jos valtuuston päätös oli syntynyt virheellisessä 

järjestyksessä.  Hallinto-oikeus ei voinut kumota valtuuston päätöstä sillä perusteella, että 

päätös olisi ollut kuntajakolaissa säädettyjen kuntajaon muuttamisen edellytysten vastainen.  

Kuntajaon muutosedellytysten täyttymisen arviointi kuului valtioneuvostolle tai ministeriölle, 

joiden päätöksistä saattoi valittaa hallintolain mukaisessa järjestyksessä.
140

 

Hallintolainkäyttölain (26.7.1996/586) 9 §:n mukaan hallinto-oikeuden päätöksestä saa 

valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Uusia valitusperusteita ei jatkovalituksessa voida 

esittää
141

. 
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Muutoksenhakua koskevat säännökset ovat käytännössä koettu kunnan jäsenen kannalta 

kohtuuttoman vaikeaselkoiseksi.  Hakiessaan muutosta valtuuston päätöksestä, kunnan jäsenet 

ovat mieltäneet saavansa oikeuden tutkittavaksi sen, onko muutokselle, ja siten valtuuston 

päätökselle, olemassa kuntajakolakiin perustuvat aineelliset edellytykset, vaikka hallinto-

oikeuksien toimivaltaan ei kuulu sen arvioiminen. Vastaavasti haettaessa muutosta 

valtioneuvoston tai ministeriön kuntajakoa koskevaan päätökseen, valitusperusteena on usein 

käytetty myös sitä, että valtuuston päätös kuntajaon muuttamista koskevaksi esitykseksi on 

syntynyt virheellisessä järjestyksessä, vaikka korkein hallinto-oikeus ei tältä osin tutki 

valitusta.
142

 

 

3.4.1.4.2 Valitusoikeus valtioneuvoston tai ministeriön päätöksestä 

 

 

Kuntajaoituslaissa ei ollut säännöksiä yleisestä valitusoikeudesta.  Valtioneuvoston 

päätökseen kunnallisen jaoituksen muuttamisesta ei voitu hakea lainkaan muutosta 

säännöllisin muutoksenhakukeinoin, sillä valittaminen valtioneuvoston päätöksestä oli 

sallittua vain nimenomaan säädetyissä poikkeustapauksissa.  Ainoa mahdollisuus saada 

muutosta päätökseen oli hakea päätöksen purkamista tai käyttää ylimääräistä 

muutoksenhakua. Kun laki muutoksenhausta hallintoasiasioista tuli voimaan 1951, niin tämä 

ongelma poistui.
143

 Hallintovalituslain antamisen jälkeen valtioneuvoston ja sisäministeriön 

päätöksiin sovellettiin edellä mainitun lakiin sisältyviä säännöksiä
144

. 

 

Vuonna 1977 säädetyssä laissa kuntajaosta, poistettiin edellä mainittu puute ja epäselvyys 

ottamalla yleissäännös muutoksenhausta valtioneuvoston, sisäasiainministeriön ja 

lääninhallituksen päätöksiin kuntajakoa koskevissa asioissa.  Lain 49 §:n 1 momentissa 

säädettiin, että kyseisen lain nojalla annettuun valtioneuvoston, sisäasiainministeriön ja 

lääninhallituksen päätökseen sai hakea muutosta niin kun muutoksenhausta hallintoasioissa 

annetussa laissa (154/50) on säädetty. Viittauksesta hallintovalituslakiin seurasi se, että 

valtionneuvoston ja sisäasiainministeriön päätökseen voi hakea muutosta vain 

laillisuusperusteella
145

.  
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Vuoden 1997 kuntajakolain valmistelussa valitusoikeus valtioneuvoston ja ministeriön 

päätöksestä oli toinen merkittävä asia, joka eduskuntakäsittelyssä muuttui merkittävästi 

hallituksen esityksestä. Toinen oli se, että onko kuntajakopäätös normi vai hallintopäätös, jota 

ongelmaa on selvitetty aikaisemmin. Vasta valiokuntakäsittelyssä pykälän sisältö sai 

lopullisen muodon. Uudistusta valmistellut sisäasiainministeriön työryhmä ei päässyt 

yksimielisyyteen siitä, miten valtioneuvoston tai ministeriön päätöksestä saisi valittaa. Tiukin 

tulkinta oli, että päätöksestä ei niiden normiluonteisuudesta johtuen saa valittaa lainkaan. 

Toinen vaihtoehto oli, että päätöksestä saa valittaa kunta, kunnan jäsen ja muuttamisesityksen 

tekijä. Kompromissiehdotus oli, että valitusoikeutta ei olisi siinä tapauksessa, kun esityksen 

tekijöinä olivat asianomaiset kunnat.
146

 

 

Hallitus päätyi esityksessään tiukimman tulkinnan kannalle.  Hallitus esitti, että 

valtioneuvoston tai ministeriön päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  Hallitus 

perusteli esitystään sillä, että aikaisemmin laissa ollutta valitusoikeutta oli käytetty vähän ja 

valitukset eivät olleet johtaneet päätösten kumoamiseen. Toisena perusteena oli 

kuntaliitosprosessin tiukka aikataulu varsinkin kuntavaalien valmistelun kannalta.  Näin ollen 

päätöksen lainvoimaisuus saattoi olla avoin vielä vaalien aikaan. 
147

 

 

Eduskunnan perustuslaki- ja hallintovaliokunta päätyivät kuitenkin sille kannalle, että 

valtioneuvoston ja ministeriön päätöksestä on valitusoikeus sekä kunnalla ja kunnan jäsenellä 

sekä muuttamisesityksen hylkäämistä tarkoittavaan päätökseen esityksen tekijällä.  Yksityisen 

kansalaisen valitusoikeuden osalta valiokunnat perustelivat kantaansa silloisen 

hallitusmuodon säädöksillä, jotka olivat samansisältöisiä kuin nykyisen perustuslain 21 §:n 

säädös, jolla turvataan oikeus saada asiansa riippumattoman tuomioistuimen tai viranomaisen 

käsiteltäväksi. Kunnan valitusoikeuden sallimisen pohjana oli Euroopan paikallisen 

itsehallinnon peruskirjan 11 artiklan säännös, jossa painotetaan kuntien 

muutoksenhakuoikeutta.
148

  

 

Hallintovaliokunta päätyi siis esittämään muutoksenhakulukua (9 luku) muutoin hallituksen 

esittämässä muodossa, mutta sen 35 §:ssä säädettiin muutoksenhakukiellon sijasta 

muutoksenhakuoikeudesta.  Eduskunta hyväksyi hallintovaliokunnan esityksen ja yhtyi 
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valiokunnan esittämiin perusteluihin.
149

  Vuoden 1997 kuntajakolain 35 §:n 1 momentissa 

säädettiin, että valtioneuvoston tai ministeriön päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 

asianomainen kunta tai sen jäsen ja muuttamisesityksen hylkäämistä tarkoittavaan päätökseen 

esityksen tekijä. 

 

3.4.1.4.3 Erityinen valitusoikeus kunnan viranomaisen päätöksestä 

 

 

Kuntajakolainsäädännössä on ollut koko ajan säännökset erityisestä valitusoikeudesta.  Jo 

kuntajaoituslaissa (26 §) säädettiin, että valtioneuvoston päätöksen tekemisen jälkeen, mutta 

kuitenkin ennen kun muutos on tullut voimaan, tehdyistä päätöksistä, saa valittaa edellä 

mainitun pykälän perusteella. Valitusoikeuskunnan jäsenellä, jossa valituksenalainen päätös 

on tehty, että myös toisella kunnalla, jota jaoituksen muutos koskee, ja tällaisen kunnan 

jäsenellä on valitusoikeus.  Vuosien 1977 ja 1997 kuntajakolaissa pykälän asiasisältö säilyi 

samanlaisena.  Vuonna 1977 pykälää selvennettiin ja ajanmukaistettiin.  Silloin pykälään tuli 

selvä maininta valituksen perusteista siten, että valittaa saa silloin kun päätös on ristiriidassa 

muutoksen perusteiden kanssa. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä tarkemmin erityistä 

valitusoikeutta, koska aiheesta valmistellaan pro gradu -tutkielmaa Tampereen yliopiston 

oikeustieteiden laitoksella samanaikaisesti tämän tutkimuksen kanssa. 

 

 

3.4.2 Korkein hallinto-oikeus valitusviranomaisena ja oikeusturvan takaajana 

 

 

Korkein hallinto-oikeus on vetäytynyt sivuun kuntaliitoskiistoista ja jättänyt päätöksenteon 

valtionneuvoston ja ministeriön vastuulle.  Puuttumista on kaihdettu sen johdosta, että silloin 

kun jokin kunta vastustaa liitosta, on kysymyksessä usein poliittinen ratkaisu, ja ylin 

hallintotuomioistuin on pyrkinyt välttämään leimautumista jonkin poliittisen osapuolen 

taustavoimaksi.
150

 Vapaaehtoisten kuntaliitoksen toimeenpano ei aiheuta yhtä paljon 

oikeudellista harkintaa, joten niistä on tehty vähän valituksia korkeimpaan hallinto-

oikeuteen
151

. 
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Lainsäädännön epämääräisyys on antanut erinomaiset mahdollisuudet vetäytymiselle
152

.  

Korkein hallinto-oikeus on jättänyt erityisten edellytysten tulkinnan valtioneuvostolle ja 

ministeriölle.   Linja näkyy siinä, että päätöksissä kuntajaon muutosten perusteet esitellään 

yksityiskohtaisesti, mutta kanta itse oikeuskysymykseen ilmaistaan esimerkiksi 

sanamuodoilla ”koska on toteennäytetty” tai ”koska ei ollut toteennäytetty”.
153

 

Valtioneuvoston ja ministeriön päätöksiä ei ole kumottu tai palautettu.  Muutamassa 

tapauksissa KHO:ssa on äänestetty, jolloin vähemmistöön jääneet jäsenet olisivat kumonneet 

tai palauttaneet päätöksen. Muuttamiskynnys valtioneuvoston päätöksiin on ollut erittäin 

korkea.
154
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4 HALLINNON YLEISLAKEIHIN PERUSTUVA OIKEUSTURVA JA 

VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUS 

 

 

 

4.1 Kuntalain ja kuntajakolain säädösten soveltaminen 

 

 

Kuntajaotusta muutettaessa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja oikeusturvaa 

säännellään sekä kuntalaissa ja kuntajakolaissa.  Lisäksi hallintolaki, hallintolainkäyttölaki ja 

julkisuuslaki vaikuttavat kuntalaisten oikeuksiin.  Tässä luvussa käsitellään pääosin 

kuntalaissa säädettyjä vaikuttamismahdollisuuksia päätökseen etukäteen (preventiiviset 

keinot) sekä jälkikäteen (repressiiviset keinot).  Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien 

perusta tulee jo kuntalain 1 §:n 2 momentissa.  Kyseisessä pykälässä todetaan, että 

kansanvalta perustuu edustukselliselle demokratialle.  Asukkaiden itsehallintoa toteuttavat 

kunnallisvaaleissa valitut edustajat.
155

 Momentin toisessa lauseessa on viitattu 

kansanäänestykseen ja asukkaiden oikeuteen vaikuttaa kunnan hallintoon.  Vaikka kuntalaki 

mahdollistaa suoran vaikuttamisen, edustuksellinen demokratian asema on loukkaamaton, 

sillä valtuusto itse päättää milloin ja miten suoran vaikuttamisen keinoja huomioidaan.
156

 

Kuntajaotusasioissa tulee selvästi esille valtuuston keskeinen rooli.  Valtuuston harkinnassa 

on se, miten kuntalaisia kuullaan valmisteluvaiheessa, ja järjestetäänkö neuvoa-antava 

kansanäänestys.  Lisäksi valtuuston kanta on keskeinen varsinaisessa päätöksenteossa.  

Kuntien valtuustojen yhteinen esitys hyväksytään ministeriössä, ja toisaalta valtuuston kannan 

vastaisia kuntajaotuksen muutoksia on tehty vain erittäin harvoin. 

 

Kuntalakia sovelletaan pääsääntöisesti siinä vaiheessa, kun kunnassa valmistellaan 

kuntajakoesitystä.   Kunnan valmistelun yhteydessä on huomioitava kuntalakiin sisältyvät 

preventiiviset oikeudet, joista on määräykset kuntalain 4 luvussa.  Kuntalaisilla on 

mahdollisuus vaikuttaa vielä sen jälkeen kun kunnanvaltuuston esitys on tehty, valittamalla 

päätöksestä kuntalain 11 luvun määräysten perusteella.  Kuntajakolaissa on myös 
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valitusoikeus valtioneuvoston ja ministeriön päätöksestä.  Kuten aikaisemmin tässä 

tutkimuksessa on selostettu, kuntalaisilla on ollut mahdollisuus tehdä huomautus 

kuntajakoasiassa sen jälkeen kun ministeriö on käynnistänyt kuntajaotuksen muutoksen 

valmistelun, siis päätösvaiheessa.  Tällöin lääninhallitus vastasi kuuluttamisesta ja 

huomautusten vastaanottamisesta.   Vuoden 2010 kuntajakolakia muutettiin siten, että 

kunnanhallituksen on varattava kuntalaisille mahdollisuus huomautusten jättämiseen ennen 

yhdistymistä koskevan ehdotuksen antamista kunnanvaltuustolle (KJakoL 12 §). Tämä 

lainmuutos sekä muut kyseisessä pykälässä olevat säännökset ovat selkeyttäneet 

valmisteluvaiheen vaikuttamismahdollisuuksia. Seuraavassa luvussa tarkastellaan tarkemmin 

lainmuutoksen vaikutuksia. 

 

Kunnassa tapahtuvan valmistelun ja kuntaliitosprosessiin liittyvien päätösten ja neuvottelujen 

merkitys on kasvanut viime vuosina.  Pirjo Mäkinen kirjoitti jo vuonna 1994, että kuntien 

keskinäisistä neuvotteluista ja poliittisesta tahdosta riippuu entistä enemmän koko 

kuntaliitosprosessin käynnistyminen ja sen päättyminen mahdolliseen liitokseen. Hänen 

mielestään kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet prosessin kulkuun ovat ainakin 

periaatteessa vahvistuneet.
157

 Vaikka Mäkisen kirjoitus on vuodelta 1994, niin hänen 

ajatuksiinsa voi hyvin yhtyä siinä, että vaikuttamismahdollisuudet ovat periaatteessa 

kasvaneet, mutta miten tilanne on muuttunut käytännössä.  Tähän problematiikkaan 

paneudutaan tarkemmin tässä luvussa kunnan valmistelun osalta ja seuraavassa luvussa 

kuntajakolain säännösten pohjalta. 

 

4.2 Oikeus osallistua ja vaikuttaa 

 

 

Kuntalain 27 §:ssä säädetään, että valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla 

ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. 

Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti: 

1. valitsemalla käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin; 

2. järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa; 

3. tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia; 

4. selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa; 
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5. järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa; 

6. avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja 

suunnittelua; sekä 

7. järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä. 

 

Säännöksen tavoitteena on ollut luoda edustuksellisen demokratian rinnalle edellytykset 

suoralle osallistumiselle.  Merkittävää on se, että pykälän mukaan valtuusto vastaa 

edellytysten luomisesta.  Valtuustolta vaaditaan siis aktiivisuutta ja päätöksiä siitä millä 

tavoin suoraa demokratiaa toteutetaan.  Käytännössä kuntalaisten osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet riippuvat kunnan poliittisesta kulttuurista ja kuntalaisten omasta 

aktiivisuudesta sekä kunnan toiminnan avoimuudesta.  Valtuustolla on keskeinen rooli 

vaikuttamismahdollisuuksien luomisessa.
158

 

 

Kunnan asukkaiden itsehallinto edellyttää kunnan hallinnon ja asukkaiden tiivistä 

vuorovaikutusta. Kunnan hallinto ei voi toimia ilman yhteyttä kuntalaisiin.  Ilman erityistä 

sääntelyä, kunta on velvollinen huolehtimaan asukkaiden näkemysten huomioimisesta. 

Samoin hallinnon on huolehdittava siitä, että asukkailla on keinoja näkemysten 

esiintuomiseen.  Kuntalain 27 §:n toiseen momenttiin on koottu esimerkkiluettelo 

osallistumis- ja vaikuttamiskeinoista.  Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan valtuusto voi käyttää 

myös muita vaikuttamiskeinoja. Eräistä edellä mainitun luettelon keinoista on säädetty 

erikseen muualla kuntalaissa.
159

 Kuntajaotusprosessin kannalta tärkeitä ovat kohdat 3, 4 ja 7. 

Tiedottamisesta on säädetty pykälässä 29 ja kansanäänestyksestä pykälässä 30 ja 31. 

 

Kuten edellä tuli esille, niin kunnan hallinnolla on laaja harkintavalta siitä, miten se ottaa 

huomioon kuntalain 27 §:n säädökset päätöksenteossa.  Esimerkiksi kuntaliitosasioissa on 

käytetty yleisiä informaatio- ja kuulemistilaisuuksia, jotka tietyllä tavalla ovat korvanneet 

aikaisemmin kuntajakolain mukaiset kuntalaiskokoukset. Tiedottamis- ja 

kuulemisvelvollisuuden laiminlyönti ei ole edelleenkään sellainen menettelyvirhe, johon 

kunnallisvalituksessa voitaisiin menestyksellisesti vedota
160

. Tästä on esimerkkinä KHO:n 

ratkaisu vuodelta 2007. Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut Helsingin hallinto-oikeuden 

päätöstä, jossa todettiin, että kuntalain 27 ja 29 pykälät ovat ohjeellisia yleissäännöksiä, joten 
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kunnan ja valtuuston harkittavaksi jää tarkemmin, missä laajuudessa ja muodossa kunnan 

jäsen voi vaikuttaa ja osallistua sekä missä muodossa ja laajuudessa tietoja on annettava.
161

 

 

4.3 Aloiteoikeus 

 

 

Kuntalaisten aloiteoikeus tuli ensimmäisen kerran vuoden 1977 alussa voimaan tulleeseen 

kunnallislakiin (953/76). Aikaisempaan kunnallislakiin ei sisältynyt säännöksiä kunnan 

jäsenten aloiteoikeudesta kunnan hallintoa ja taloutta koskevissa asioissa.  Kunnan jäsenillä 

katsottiin kuitenkin olevan oikeus tehdä aloitteita, jotka kunnan asianomaisten viranomaisten 

tuli käsitellä. Näin ollen säännöksellä ei muutettu voimassa olevaa käytäntöä, vaan säännös 

selkeytti aloiteoikeutta. Vuoden 1976 kunnallislaissa lähdettiin siitä, että kunnan jäsenillä on 

itsehallinnon luonteesta johtuen oikeus tehdä aloitteita.  Säännöksellä pyrittiin lisäämään 

kunnan jäsenten mielenkiintoa kunnan hallintoon ja talouteen sekä mahdollisuuksiin 

vaikuttaa.
162

 

 

Kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä aloite esimerkiksi kuntaliitoksesta. Kuntalain 28 §:n 2 

momentin mukaan, jos valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa aloitteen tekijöinä on 

vähintään 2 prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista, asia on otettava valtuustossa 

käsiteltäväksi viimeistään kuuden kuukauden kuluessa asian vireilletulosta. Tämä antaa 

kuntalaisille turvan siitä, että asia otetaan valtuuston käsiteltäväksi nopeasti. Koska 

kuntajaotusta koskevan esityksen tekeminen kuuluu kuntajakolain mukaan valtuuston 

toimivaltaan, niin aloite on siis käsiteltävä 6 kuukauden kuluessa, jos aloitteen tekijöinä on 

vähintään 2 prosenttia äänioikeutetuista.  Mikäli edellä mainittu prosenttimäärä ei täyty, niin 

aloitteen käsittelylle ei ole lain mukaista määräaikaa. 

 

Kuntalaisten aloiteoikeuden lisäksi myös kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat voivat 

tehdä aloitteita kunnan toimielimille. Kuntalaisaloitetta koskeva pykälä ei koske tällaisia 

aloitteista, vaikka luottamushenkilöt ovat kunnan jäseniä.
163

 Luottamushenkilöiden 

aloitteenteko-oikeus on laajempi ja siitä säännellään muun muassa valtuuston 

työjärjestyksessä tai kunnan hallintosäännössä
164

. Kuntaliitosasioiden vireillepanossa on 
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käytetty muun muassa valtuustoaloitteita.  Esimerkiksi Maskun, Lemun ja Askaisten 

kuntaliitoksen valmistelu käynnistyi kuuden valtuutetun valtuustoaloitteen pohjalta
165

.  

Lisäksi kuntalaisilla on kuntalain 31§:n perusteella oikeus tehdä kansanäänestysaloite.  

Kansanäänestysaloitteeseen palataan luvussa 4.5.2. 

 

4.4 Tietojensaantioikeus  

 

 

Julkisuus on yksi hallinnon perusperiaatteita ja kansalaisvalvonnan ja oikeusturvan 

keskeisimpiä asioita. Julkisuusperiaatteen mukaan jokaisella on oikeus saada tietoja 

viranomaisten toiminnasta sellaisistakin asioista, jotka eivät välittömästi koske häntä itseään. 

Julkisuusperiaatetta toteutetaan kunnallishallinnossa asiakirjojen julkisuudella, kokousten 

julkisuudella, tiedottamisella ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamisella.
166

 Käsittelen tässä 

luvussa pääosin tiedottamisvelvollisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksien varaamista.  

Asiakirjojen ja kokousten julkisuuden jätän vähemmälle, koska kuntajakopäätösten kannalta 

niillä ei ole samanlaista merkitystä, koska ne ovat itsestäänselvyyksiä tämän tyyppisissä 

päätöksissä. 

 

Oikeus saada tietoja päätettävissä ja valmisteilla olevista asioista on demokraattisen 

osallistuminen peruskysymyksiä.  Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet 

ovat hyvin rajalliset, mikäli kansalaisilla ei ole käytettävissä riittävästi tietoa päätöksenteon 

kohteena olevista asioista, tai yleensä keinoista, jotka mahdollistavat osallistumisen ja 

mielipiteenilmaisun. Kuntalaisten, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden käsitykset 

tiedonsaannin riittävyydestä ovat kaukana toisistaan. Luottamushenkilöt ja työntekijät 

katsovat, valmisteluvaiheen tiedottamisen pitkittävän ja hankaloittavan päätöksentekoa.  

Toisaalta kuntalaisten mielestä tiedon saaminen on vaikeinta valmisteluvaiheessa.
167

 

Kuntajaotusta muutettaessa tämä ongelma on tullut hyvin esille.  Keskeiset luottamushenkilöt 

ja työntekijät valmistelevat asiaa ja siitä tiedotetaan kuntalaisille silloin kun suunnitelmat ovat 

valmiita.  Asia annetaan niin sanotusti valmiina kuntalaisten arvioitavaksi. 

 

Kuntalaisen tietojensaantioikeutta turvaamaan on säädetty kuntalain 29 §:n säännökset 

kunnan tiedottamisvelvollisuudesta.  Edellä mainitun pykälän ensimmäisessä momentissa 
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säädetään, että kunnan on tiedotettava asukkaille kunnassa vireillä olevista asioista, niitä 

koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä ratkaisuista ja niiden vaikutuksista. 

Kunnan on laadittava tarvittaessa katsauksia kunnan palveluja, taloutta, ympäristönsuojelua ja 

maankäyttöä koskevista asioista.  Asukkaille on myös tiedotettava millä tavoin asioista voi 

esittää kysymyksiä ja mielipiteitä valmistelijoille ja päättäjille.  

 

Hallintolain 41 §:n 1 momentin mukaan, jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus 

muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen 

tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja 

tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.  Saman pykälän 2 momentin mukaan asian 

vireilläolosta on ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. 

Kuntien yhdistymistä koskevassa tilanteessa se voisi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi 

ilmoitusta paikallislehdessä, tiedotteiden lähettämistä koteihin ja erilaisten 

kuulemistilaisuuksien järjestämistä
168

. 

 

Vaikka vuoden 1997 kuntajakolaissa ei ollut mainintaa siitä, että kuntajakoa valmisteltaessa 

on huomioitava kuntalain 4 luvun ja hallintolain 41 §:n säännökset, niin kunnat ovat 

vaihtelevalla menestyksellä pyrkineet huomioimaan valmistelussaan kyseiset säännökset.  

Kuten aikaisemmin on todettu, niin tiedottaminen ja asukkaiden kuuleminen ovat valtuuston 

tai kunnan muun viranomaisen harkinnassa. Oikeuskäytännön mukaan laiminlyönteihin 

vetoaminen ei ole ollut päätöksen muuttamisen peruste.  Vuoden 2010 kuntajakolain 7 §:ssä 

on säädetty kunnan velvollisuudesta huolehtia kunnan asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksista kuntalain 4 luvun ja hallintolain 41 §:n säännösten mukaisesti. 

 

Kunnan tiedotusvelvollisuus kohdistuu lain mukaan vain kunnan asukkaisiin, mutta se 

palvelee myös muitakin. Tiedotustavat ovat vapaat.  Kyseeseen tulevat muun muassa 

paikallislehdet, sanomalehdet, tiedotteet, sähköiset tiedotusvälineet ja kunnan internet-sivut. 

Lisäksi voidaan järjestää tiedotustilaisuuksia ja eri puolilla kuntaa järjestettäviä yleisiä 

selvitystilaisuuksia, joissa selostetaan kunnan tärkeistä kysymyksistä ja varataan läsnä oleville 

tilaisuus tiedustelujen tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen. Se mistä asioista tiedotetaan 

ja missä laajuudessa jää kunnassa harkittavaksi. 
169
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Korkein hallinto-oikeus on vuonna 2009 ottanut kantaa vaikuttamismahdollisuuksiin.  

Päätöksen mukaan ”vaikuttamismahdollisuuksien varaamisella tarkoitetaan sitä, että 

asianomaisille henkilöille varataan tilaisuus esittää asiasta mielipiteensä sekä mahdollisuus 

saada tietoja käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta.” 

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan kunnanvaltuusto on pitänyt lain edellyttämällä tavalla 

huolta asukkaiden osallistumismahdollisuuksista, kun kunta oli järjestänyt 

informaatiotilaisuuden avoimena yleisötilaisuutena ja kunnan internet-sivuille oli valmistelun 

käynnistyttyä laitettu ilmoitus kuntaliitosvalmistelun käynnistymisestä ja samansisältöinen 

tiedote oli annettu myös medialle. Lisäksi KHO totesi, että ilmoitus kuntajaotusta koskevan 

vireille tulosta ei ole sellainen, joka kuntalain 64 §:n mukaan on saatettava tiedoksi virallisesti 

ilmoitustaululla tai muulla kunnan päättämällä tavalla.
170

 

 

Kuntajaotuksen muutos on kiistatta sellainen asia, josta kunnan on tiedotettava 

mahdollisimman laajasti.  Kunnat ovat käyttäneet edellisessä kappaleessa mainittuja keinoja.  

Yleiset tiedotus- ja selostustilaisuudet ovat olleet suosittuja, vaikka niiden suosio kuntalaisten 

keskuudessa on ollut alhainen.  Usein tiedotustilaisuuksien osallistujat ovat olleet kuntien 

luottamustoimissa olevia kuntalaisia.  Niin sanottuja rivikuntalaisia tilaisuudet eivät ole 

kiinnostaneet.  Lisäksi tilaisuudet ovat olleet enemmän tiedotustilaisuuksia kuin 

keskustelutilaisuuksia.  Kunnan hallinnon edustajat ovat tiedottaneet kuntajaotuksen 

valmistelun tilanteesta ja keskustelu ja kuntalaisten suora vaikuttaminen on jäänyt vähäiseksi. 

 

4.5 Kuntalain mukainen neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys 

 

 

4.5.1 Kansanäänestyksen yleiset periaatteet ja käyttö 

 

 

Kunnallinen kansanäänestys koetaan usein edustuksellisen demokratian vastakohtana, jolla 

syrjäytetään edustukselliset päätöksentekoelimet.  Muun muassa Heuru on todennut, että 

”kokevatko edustuksellisen demokratian eliitit sen sittenkin suoran demokratian 

kilpailijanaan”
171

? Varsinkin sitova kansanäänestys on nähty soveltumattomaksi suomalaiseen 

kunnallishallintoon, koska sen on katsottu olevan ristiriidassa sen periaatteen kanssa, että 
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kunnallinen itsehallinto perustuu edustukselliseen demokratiaan. Tämän totesi muun muassa 

hallintovaliokunta mietinnössään vuoden 1995 kuntalaista.
172

 Vaikka hallintovaliokunta totesi 

edellä mainitun ristiriidan koskevan vain sitovia kansanäänestyksiä, niin kansanäänestysten 

vähäinen käyttö kuvastaa sitä asenneilmastoa, joka poliittisten päättäjien joukossa on 

kansanäänestyksiä kohtaan. 

 

Kunnat ovat käytännössä käyttäneet neuvoa antavia kansanäänestyksiä hyvin pidättyvästi. 

Valtuutetut kokevat kunnalliset kansanäänestykset kalliiksi ja vaikeasti järjestettäviksi sekä 

turhiksi, koska valtuustolla on kuitenkin asiassa aina lopullinen päätösvalta.
173

 Neuvoa-antava 

kunnallinen kansanäänestys on kuitenkin päätöksentekoa täydentävää toimintaa
174

. Neuvoa-

antava ei siis sido valtuustoa päätöksentekijänä oikeudellisesti, sillä valtuusto voi tehdä 

äänestystuloksesta poikkeavan päätöksen. Euroopan neuvoston kannanottojen mukaan 

neuvoa-antavan kansanäänestyksen tuloksen pitäisi velvoittaa valtuustoa poliittisesti 

noudattamaan äänestäjien mielipidettä, vaikka juridisesti valtuusto ei ole siihen velvoitettu.
175

 

 

Kunnallisista kansanäänestyksistä säädettiin ensimmäisen kerran vuoden 1917 

kunnallislaeissa (KKunL:ssa ja MKunL:ssa), sekä laissa kansanäänestyksissä noudatettavasta 

menettelystä. Kansanäänestys saattoi olla myös sitova, koska valtuuston päätöksen 

voimaantulo voitiin tietyin edellytyksin saattaa kansanäänestyksessä ratkaistavaksi.
176

 Lisäksi 

laissa oli erikseen mainittu, että kansanäänestys oli mahdollista järjestää kuntaliitoksesta 

(MKunL 2§:n 2 mom.)
177

 Säännökset olivat voimassa kuitenkin vain runsaan vuoden. 

Seuraavan kerran säännöksen neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä tulivat kunnallislakiin 

vuonna 1990. Uudistusta perusteltiin sillä, että valtuusto voi tarvittaessa kansanäänestyksen 

avulla saada tietoa kuntalaisten kannasta päätettäessä tärkeistä tulevista asioista. 

Kansanäänestyksen nähtiin täydentävän kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia 

sopusoinnissa edustuksellisen demokratian kanssa.  Lisäksi vaalien tapaan järjestettävä 

äänestyksen uskottiin luotettavamman kuvan kuntalaisten mielipiteistä kuin vapaamuotoinen 

mielipidetiedustelu.
178
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Kuntalain valmistelun yhteydessä tuli esille mahdollisuus siitä, että voisiko valtuusto päättää 

kansanäänestyksen sitovuudesta.  Jo vuonna 1985 valmistuneessa kansanäänestystoimikunnan 

mietinnössä toimikunta totesi, että sitovankaan kansanäänestyksen käyttöönotolle ei 

kunnallisessa demokratiassa ole esteitä. Toimikunta päätyi neuvoa-antavan kannalle, mutta 

totesi, että sen jälkeen kun neuvoa-antavista kansanäänestyksistä on saatu kokemuksia, 

voidaan sitovan kansanäänestyksen käyttöönottoa harkita uudelleen.
179

 Esityksensä 

yleisperusteluissa silloinen hallitus asettui toimikunnan esityksen kannalle, mutta kuitenkaan 

vuoden 1990 kuntalain muutoksen yhteydessä sitova kansanäänestys ei tullut laajemmin 

esille.
180

 Vuonna 1994 kuntalakiesityksessään hallitus esitti muutosta aikaisempaan 

säännökseen siten, että lain mukaan neuvoa-antava kansanäänestys olisi edelleen 

lähtökohtana, mutta päättäessään kansanäänestyksen toimittamisesta valtuusto olisi voinut 

päättää, että kansanäänestyksen tulos voi olla pääsäännöstä poiketen sitova. Päätös 

sitovuudesta olisi pitänyt tehdä samalla kun päätettäisiin kansanäänestyksen järjestämisestä.  

Kuntajakopäätökseen ja sen sitovuustasoon ei olisi saanut hakea muutosta valittamalla.
181

 

Kuten aikaisemmin jo todettiin, niin hallintovaliokunta ehdotti kyseisen momentin 

muuttamisten siten, että kunnallinen kansanäänestys voi olla neuvoa-antava. Valiokunnan 

mielestä sitova kansanäänestys olisi ollut ristiriidassa edustuksellisen demokratian kanssa, 

koska äänestyksen jälkeen olisi saattanut tulla mahdottomaksi noudattaa äänestyksen 

tulosta.
182

 Valiokunnan kannanotto tuntuu erikoiselta.  Sutela onkin todennut, että valiokunta 

ymmärsi sanalla ”sitova” tarkoitettavan jotain muuta, sillä jos kunnallinen kansanäänestys 

olisi lailla säädetty sitovaksi, niin valtuuston olisi ollut noudatettava kansanäänestyksen 

tulosta
183

. Eduskunta hyväksyi lain hallintovaliokunnan esittämässä muodossa. 

 

Kuntalain 30 pykälässä siis säädetään valtuuston oikeudesta päättää, että kunnalle kuuluvasta 

asiasta toimitetaan kansanäänestys.  Kansanäänestys on neuvoa-antava.  Kansanäänestys 

voidaan toimittaa koko kuntaa tai kunnan osa-aluetta koskevana.  Kunnan osa-alueena on 

tällöin yksi tai useampi kunnallisvaalissa tarkoitettu äänestysalue. Kaikilla 

äänestysoikeutetuilla on yhtäläinen äänestysoikeus. Äänestys on salainen.  Menettelystä 

kunnallisissa kansanäänestyksessä säädetään erikseen. 
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Sitovuuden lisäksi valiokunta muutti pykälän ensimmäistä momenttia.  Hallituksen 

esityksessä kansanäänestys voitiin järjestää ”kunnan tehtäviin kuuluvasta asiasta”.  

Valiokunnan mielestä kansanäänestyksen aiheena on voitava olla esimerkiksi kuntaliitos tai 

asia, josta kunta ei varsinaisesti päätä, vaan toimii lausunnonantajana. Valiokunta ehdotti 

sanamuodon muuttamista siten, että kansanäänestys voidaan toimittaa ”kunnalle kuuluvasta 

asiasta”.  Kuntaliitosten kannalta lainmuutoksella ei ollut merkittävää vaikutusta, sillä ennen 

edellä mainitun lain voimaantuloa oli kuntaliitoksista äänestetty 10 kertaa
184

. 

 

4.5.2 Kansanäänestysaloite 

 

 

Kuntalaisen tavanomaisen aloiteoikeuden lisäksi on kuntalaissa erillinen säännös 

kansanäänestysaloitteesta.  Kuntalain 31 pykälän mukaan kansanäänestysaloitteen voi tehdä 

vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista.  Valtuuston on viipymättä 

päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys. Vaikka säännös on kirjoitettu 

myönteiseen muotoon, niin se voidaan kuitenkin tulkita kunnan asukkaan aloiteoikeutta 

rajoittavaksi, koska kansanäänestys vireille tulemiseksi vaaditaan, että sen on allekirjoittanut 

vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista
185

. Jos aloitteen tekijöitä ei ole 

viittä prosenttia, aloite on jätettävä käsittelemättä, ja tästä on kunnanhallituksen ilmoitettava 

aloitteen tekijöille
186

.  

 

Positiivista kuntalaisten kannalta on se, että edellä mainitussa pykälässä on säädetty, että 

valtuuston on viipymättä päätettävä asiasta. Esimerkiksi Ruotsissa ei ole säädetty vastaavaa 

käsittelyvelvollisuutta, kun taas Sveitsissä ja eräissä Saksan osavaltioissa kansanäänestys on 

järjestettävä, jos aloite todetaan päteväksi.
187

 

 

Kuntalain valmistelun yhteydessä oli erilaisia mielipiteitä siitä, kuinka paljon tarvitaan 

allekirjoittajia, jotta aloite on otettava käsiteltäväksi.  Kunnallislakia valmisteleva komitea 

esitti, että jos aloitteentekijöinä on vähintään kymmenen prosenttia äänioikeutetuista kunnan 

asukkaista, on kansanäänestys toimitettava
188

. Valtuustolla ei olisi ollut harkintavaltaa, vaan 
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kansanäänestys olisi pitänyt järjestää. Hallituksen esityksessä ehdotus kymmenen prosentin 

aloitteentekijärajasta ei tullut lainkaan esille
189

. Hallituksen esityksessä aloitteen tekijöiden 

määräksi esitettiin kahta prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista
190

. 

Hallintovaliokunnan esityksen perusteella eduskunta hyväksyi lain siinä muodossa, että 

aloitteentekijärajaksi tuli 5 prosenttia
191

. 

 

Neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun 

lain (656/1990/), myöhemmin kansanäänestyslaki), neljännessä pykälässä säädetään, että 

kunnan asukkaiden kansanäänestysaloitteessa on yksilöitävä asia, josta kansanäänestys 

halutaan toimitettavaksi. Aloitteen tekijöiden on aloitteessa vakuutettava, että he ovat 

äänestysoikeutettuja kunnan kansalaisia. Aloitteen tekijöiden omakätisten allekirjoitusten alle 

on merkittävä selvästi heidän nimensä, ammatti tai toimensa ja osoitteensa. Mikäli aloite ei 

ole edellä mainitun lain säännösten mukainen, on viranomaisella velvollisuus oma-

aloitteisesti tarjota asiakirjan toimittaneelle tilaisuus poistaa puutteellisuus ja kehottaa hakijaa 

täydentämään asiakirjaa
192

. 

 

4.5.3 Kansaäänestyksen toimittaminen 

 

 

Kuten aikaisemmin on tullut esille, niin valtuustolla on suvereeni oikeus päättää siitä, 

toimitetaanko kansanäänestys vai eikö toimiteta.  Valtuuston ei tarvitse edes perustella 

päätöstään.  Yleensä kielteistä päätöstä perustellaan taloudellisilla seikoilla. Valtuuston 

suvereenia asemaa vahvistaa vielä kuntalain 99 §:n valituskielto.  Edellä mainitussa pykälässä 

säädetään, että valtuuston päätökseen toimittaa kunnallinen kansanäänestys ei saa hakea 

muutosta valittamalla.  Valituskieltopykälää sovelletaan siis silloin, jos valtuusto on tehnyt 

myönteisen päätöksen kansanäänestyksen toimittamisesta. Sen sijaan valituskielto ei koske 

kielteistä päätöstä. 
193

 Säännös on sikäli poikkeuksellinen, sillä mikään muu valtuuston päätös 

ei ole valituskiellon alainen.
194
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Valituksen voi tehdä kuitenkin siitä, että vaatimus kansanäänestyksen järjestämisestä on 

hylätty
195

.  Valitusten menestymismahdollisuudet näissä tapauksissa ovat kuitenkin 

suhteellisen heikot, koska kansanäänestyksen toimittaminen riippuu valtuuston harkinnasta. 

Vain virheellisessä järjestyksessä tehty kielteinen päätös voidaan kumota.
196

 Tästä on 

esimerkkinä muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden päätökset vuosilta 2008 ja 2009, 

joissa se toteaa, että valtuustot ovat voineet niille kuuluvan harkintavallan nojalla päättää olla 

toimittamatta kansaäänestystä
197

. 

 

Kansanäänestyksen järjestämisestä säädetään kansanäänestyslaissa. Lain 2 §:n mukaan vaalit 

toimitetaan valtuuston määräämänä sunnuntaina.  Poikkeuksena monen muun maan 

käytäntöön äänestystä ei saa määrätä toimitettavaksi kuitenkaan kunnallisvaalien, valtiollisten 

vaalien tai valtiollisen kansanäänestyksen yhteydessä. Esimerkiksi Ruotsissa kansanäänestys 

ja siihen rinnastettava mielipidetiedustelu voidaan toimittaa yleisten vaalien yhteydessä
198

. 

Samassa pykälässä säädetään, että äänestykseen voi osallistua ennakolta kirjeitse 

(kirjeäänestys). Kirjeäänestys on ollut suosittu äänestysmuoto, sillä Suomessa suoritetuissa 

kunnallisissa kansaäänestyksissä on kirjeäänestäneiden osuus kaikista äänestäneistä ollut noin 

82 % 
199

. 

 

4.5.4 Kansanäänestyksen tuloksen vaikutus päätökseen 

 

 

Kunnallinen kansanäänestys on neuvoa-antava, joten valtuusto ei ole sidottu oikeudellisesti 

kansanäänestyksen tulokseen. Varsinkin kuntaliitosasioissa valtuustot ovat joissain 

tapauksissa poikenneet kansanäänestyksen tuloksesta.  Tämä on herättänyt kysymyksen siitä, 

soveltuvatko kuntaliitosasiat lainkaan kansanäänestyksen aiheeksi, ja onko kuntalaisilla 

edellytyksiä ottaa kantaa moniulotteisiin asiakysymyksiin, kuten kuntaliitoksiin. Se ei 

kuitenkaan ole poikkeuksellinen, vaan kyseessä on tyypillinen poliittinen kysymys, jossa ei 

ole oikeaa tietoa asioiden tilasta eikä ymmärrystä siitä, mitä niille tulisi tehdä.
200
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Vaikka valtuustot ovat toisinaan poikenneet kansanäänestyksen tuloksesta, niin 

pääsääntöisesti ne ovat kuitenkin noudattaneet tulosta. Vuoden 1991 jälkeen on toimitettu 50 

kuntaliitosta koskevaa kansanäänestystä.  Mielenkiintoinen yksityiskohta kansanäänestyksiä 

tarkastellessa on se, että vain viisi kuntaa, joissa on järjestetty kansanäänestys 

kuntaliitoksesta, on edelleen itsenäinen, vaikka useassa kunnassa on vastustettu kuntaliitosta.  

Kuntaliitos on toteutettu myöhemmin ilman kansanäänestystä.  Ainoastaan Nurmossa on 

järjestetty kaksi kansanäänestystä.  Molemmissa äänestyksissä kuntalaiset ovat vastustaneet 

liitosta.  Vuoden 1992 äänestyksen jälkeen Nurmon valtuusto päätti, että kunta ei liity 

Seinäjokeen, mutta vuonna 2007 järjestetyn äänestyksen jälkeen valtuusto päätti toisin, ja 

Nurmo liittyi Seinäjokeen vuoden 2009 alusta alkaen.
201

 

 

4.6 Muutoksenhakuoikeus 

 

 

4.6.1 Repressiivisen oikeusturvan yleiset periaatteet 

 

 

Suomalaisessa oikeuskulttuurissa on ollut pitkäaikainen traditio jokaisen kansalaisen 

oikeudesta oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa, 

riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa.  Suomen järjestelmä täyttää 

kansainvälisen velvoitteen tältä osin. Suomen lainsäädännössä perussäännös tästä sisältyy 

perustuslain 21 §:ään. Lisäksi perustuslain 3§:n 3 momentissa säädetään tuomiovallan 

käyttämisestä riippumattomissa tuomioistuimissa. Tuomioistuinten tulee lainkäyttötoimissaan 

olla riippumattomia muiden tahojen vaikutuksista, kuten lainsäätäjän, hallitusvallan käyttäjän, 

viranomaisten ja oikeusriidan osapuolten.
202

 Tuomioistuinten riippumattomuus koskee myös 

oikeuslaitoksen sisäistä toimintaa. Ylempi tuomioistuin ei voi yksittäistapauksessa vaikuttaa 

alemman tuomioistuimen ratkaisuun. Ylempien tuomioistuinten ennakkopäätöksillä on 

oikeuskäytännön yhtenäisyyttä turvaava ja tuomioistuinten toimintaa ohjaava merkitys.
203

 

Kuten aikaisemmin on jo todettu, niin kuntajakopäätökset ovat olleet niin yksilöllisiä 

ratkaisuja, joten KHO:n ratkaisuja ei ole voitu tulkita ennakkoratkaisuiksi, joten niitä on 

julkistettu suhteellisen vähän KHO:n vuosikirjassa. 
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Perustuslain 21 §:ssä säädetään, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi 

asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa 

tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös 

tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen vahvistettavaksi. Käsittelyn 

julkisuus sekä oikeus tulla kuuluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin 

muut oikeudenmukaisen oikeuskäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. Pykälän 

toisen momentin mukaan oikeus hakea muutosta samoin kuin oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.
204

 Kuntalaisen kannalta 

kuntajakoa muutettaessa muutoksenhalusta säädetään kuntajakolaissa, kuntalaissa, 

hallintolaissa ja hallintolainkäyttölaissa. 

 

4.6.2 Kuntalain mukainen valitusoikeus 

 

 

Kunnallisvalitus on laillisuusvalitus, joten siinä ei voi vedota tarkoituksenmukaisuussyihin. 

Kunnallisvalitukseen sovelletaan yleisiä hallintovalitusta koskevia säännöksiä, mutta myös 

poikkeuksia on olemassa.  Edellä mainitun laillisuusperusteen lisäksi kunnallisvalitukselle on 

ominaista valitusoikeuden laajuus, sillä valitusoikeus on asianosaisen lisäksi myös kaikilla 

kunnan jäsenillä. Kunnallisvalitus on luonteeltaan kassatorinen, joten valituksesta 

annettavassa päätöksessä ei voida muuttaa valituksenalaista päätöstä, vaan se voidaan kumota 

ja poistaa tai kumota ja palauttaa uudelleen käsiteltäväksi.
205

  Kunnan jäsenen tekemä valitus 

toteuttaa lisäksi kunnan jäsenen valvontatehtävää, joka johtaa kuntalaisen oikeudesta valvoa 

kunnan toiminnan laillisuutta. Tämä kunnallisvalituksen funktio erottaa sen 

hallintovalituksesta, jossa keskeistä on oikeussuojan antaminen.
206

 Kuntajakopäätösten osalta 

laillisuusvalvonta ei ole merkittävässä asemassa, koska kuntajaotuksen perusteet ovat, kuten 

aikaisemmin on todettu, niin joustavia ja väljiä, joten aineellisoikeudellisiin perusteisiin on 

lähes mahdotonta vedota. 

 

Kuntalain 92 §:ssä säädetään valitusoikeudesta. Edellä mainitun pykälän mukaan 

kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 
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Kuntajaon muutos on harvoin sellainen, että kukaan on asianosainen, vaan valitukset tehdään 

kunnan jäsenyyden perusteella. 

 

Kuntajakolain (1987/2009) 52 §:ssä säädetään, että valtuuston päätökseen, jolla esitetään 

kuntajakoa muutettavaksi, saa hakea muutosta valittamalla kuntalaissa säädetyllä tavalla. Jos 

valitus koskee kuntajakolain 4 §:ssä säädettyjä kuntajaon muuttamisen edellytyksiä, päätös 

voidaan kumota vain, jos kuntajaon muutos olisi ilmeisesti vastoin mainittuja edellytyksiä.  

Valitus käsitellään hallintotuomioistuimessa kiireellisenä.  

 

Edellä mainittu pykälä selvensi kuntalaisten oikeusturvaa, koska aikaisemmin pykälä oli 

kirjoitettu siten, että valtuuston päätökseen, jolla esitetään kuntajaon muuttamista, saa hakea 

muutosta valittamalla kuntalaissa säädetyllä tavalla. Muutoksenhakua koskevat säännökset 

olivat kunnan jäsenten kannalta vaikeaselkoiset.  Kuntalaiset hakivat muutosta valtuuston 

päätöksin sillä perusteella, onko valtuuston päätöksiin kuntajakolakiin perustuvia aineellisia 

edellytyksiä, vaikka hallinto-oikeuksien toimivalta tältä osin oli rajoitettu. Toisaalta 

valtioneuvoston päätöksistä muutosta haettaessa viitattiin siihen, että valtuuston päätös on 

syntynyt väärässä järjestyksessä, vaikka korkein hallinto-oikeus ei tältä osin tutki valitusta.
207

 

Tietysti on huomioitava, että hallintolainkäyttölain 9 §:n mukaan hallinto-oikeuden 

päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  Kuntalaisten oikeusturvan kannalta 

on olennaista, että valitus tehdään ensi vaiheessa oikealle tuomioistuimelle. Mikäli näin ei 

tapahdu, niin kuntalainen menettää mahdollisuuden valituksen todelliseen käsittelyyn. 

Tuomioistuin toteaa päätöksessään, että asian käsittely ei kuulu kyseisen tuomioistuimen 

toimivaltaan ja se jätetään tutkimatta.
208

 

 

Valtuuston kuntaliitosesitykseen haetaan muutosta kuntalain 90 §:n perusteella.  Edellä 

mainitun pykälän mukaan valtuuston ja kuntayhtymän 81 §:n 1 momentissa tarkoitetun 

toimielimen päätökseen sekä kunnanhallituksen, lautakunnan ja oikaisuvaatimuksen johdosta 

antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Valituksen 

voi tehdä sillä perusteella, että: 

1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 

2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 

3. päätös on muuten lainvastainen. 
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Valittajan tulee esittää 2 momentissa tarkoitetut perusteet ennen valitusajan 

päättymistä. 

 

Kuntajakoa muutettaessa päätös voi syntyä virheellisessä järjestyksessä, jos päätöstä tehdessä 

rikotaan voimassa olevaa lainsäädäntöä tai kokousmenettelyssä tapahtuu virheitä. 

Käytännössä kokousmenettelyyn liittyvät virheet kohdistuvat kokouskutsuihin, esteellisyyteen 

ja äänestyksiin.  Lisäksi valitus voidaan perustaa menettelyvirheeseen, joka on tapahtunut 

valmistelun aikana, vaikka valmistelua koskeva päätös, kuten kunnanhallituksen esitys, ei ole 

erikseen valituskelpoinen. Mikäli menettelyvirhe on todettu olevan olemassa ja se ei ole 

vaikuttanut lopputulokseen, jätetään päätös kumoamatta, varsinkin silloin jos on oletettavissa, 

ettei päätös muutu uudessa käsittelyssä. Edellä mainittu menettely ei ole suositeltavaa sen 

johdosta, että sillä syrjäytetään se perusperiaate, jonka mukaan vähäinenkin menettelyvirhe on 

laillinen valitusperuste. 
209

 

 

Kuntajakoesitykset syntyvät hyvin harvoin virheellisessä järjestyksessä.  Prosessi on selkeä ja 

valtuuston päätösvalta on kirjoitettu kuntajakolakiin.  Kuntajakolain 5 §:n 1 momentin 

mukaan esityksen kuntien yhdistymisestä tekevät muutoksen kohteena olevat valtuustot 

yhdessä, silloin kun on kysymyksessä kokonaisliitos. Kunnan osan siirtämisessä onkin jonkin 

verran mahdollisuuksia virheelliseen menettelyyn, koska aloitteentekijöinä on valtuustojen 

lisäksi yhden kunnan valtuusto tai kunnan jäsen (kuntajakolaki 11 §:n 1 momentti).  

 

Esteellisyys ei tule myöskään ongelmaksi, koska kuntalain 52 §:n 1 momentin määräykset 

valtuutetun esteellisyydestä ovat niin väljät, että esteellisyyttä ei synny kuin pienten 

osaliitosten yhteydessä, jossa yksittäisen maaomistajan tai asukkaan etu on selvästi 

havaittavissa.  Kuntajaotuksen muutos on harvoin sellainen, että se koskee valtuutettua 

henkilökohtaisesti taikka hallintolain 28 §:n 2 ja momentissa tarkoitettua läheistä. 

Kokousmenettelyyn on mahdollista vedota, mutta niissäkin menestymismahdollisuudet ovat 

rajalliset, koska päätökset ovat niin ainutkertaisia, että hallinnossa tapahtuu harvoin virheitä. 

 

Toimivallan ylittämiseen on erittäin vaikea vedota valituksessa menestyksellisesti.  Kuten 

edellä mainittiin, niin kuntajakolaissa on selvät säännökset siitä, että kunnan puolesta 

esityksen tekee valtuusto. KHO on 2009 antamassaan päätöksessä vahvistanut tulkinnan.  
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Päätöksessään KHO toteaa, että kunnanvaltuusto on voinut harkintansa mukaan päättää esittää 

kuntajaon muutosta ja hyväksyä kunnan hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen ja 

järjestämissuunnitelman.
210

   

 

Muu lainvastaisuus on myös vaikeasti osoitettavissa. Tässä kohdassa tarkoitettu lainvastaisuus 

tarkoittaa sitä, että päätös on vastoin voimassa olevaa noudatettavaa aineellisoikeudellista 

säännöstöä ja määräystä. Tulevaisuudessa aineellisoikeudelliset perusteet voivat nousta 

vahvemmin esille, koska uuden kuntajakolain mukaan kuntalainen voi perustaa valituksen 

valtuuston päätöksestä kuntajakolain 4 §:n yleisiin edellytyksiin 

 

4.6.3 Päätöksen valituskelpoisuus kuntalain mukaan 

 

 

Oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen voi tehdä vain kunnan viranomaisen lopullisesta 

päätöksestä. Koska kuntajakoesityksen tekemisestä päättää kunnanvaltuusto, niin tässä 

käsitellään päätöksen valituskelpoisuutta. Valituskelpoinen päätös on sellainen, jossa asia 

ratkaistaan kunnassa lopullisesti tai jätetään tutkimatta.  Muutosta ei saa hakea päätökseen, 

joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa. Muutosta voidaan hakea vain itse päätökseen, ei 

sen perusteluihin. 
211

  

 

Kuntajaotuksen kannalta merkittävä asia on se, että kuntajakolain 52 §:n mukaan valtuuston 

päätökseen, jolla esitetään kuntajakoa muutettavaksi, saa hakea muutosta valittamalla.  

Yleinen tulkinta kuntalain 91 §:stä on, että kunnan valtion viranomaiselle tekemään 

esitykseen ei saa hakea muutosta valittamalla
212

. Valitusoikeuden laajentamista voidaan 

perustella sillä, että monessa tapauksessa kuntien yhteistä esitystä voidaan pitää lopullisena 

päätöksenä, koska kuntajakolain 18 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvosto voi hylätä 

kuntien yhteisen esityksen vain silloin kun kuntajaon muuttaminen olisi ilmeisesti vastoin 

kuntajakolain 2 §:ssä säädettyjä kuntajaon kehittämisen tavoitteita tai 4 §:ssä säädettyjä 

kuntajaon muuttamisen edellytyksiä. 
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Aikaisemmin valitusoikeutta ei ole ollut silloin kun kysymyksessä on ollut valtuuston 

lausunto lääninhallitukselle, jonka kunta on antanut vuoden 1997 kuntajakolain 7 §:n 2 

momentin perusteella.  Tästä asiasta on KHO:n päätös vuodelta 2009, jossa KHO toteaa, että 

lausuntopäätös koskee vain valmistelua, eikä siihen voi hakea muutosta kunnallisvalituksin.
213

 

Vuoden 2010 alusta kuntajakolakia muutettiin siten, että kunnanhallitus pyytää huomautukset 

ja antaa niistä lausunnot ennen valtuuston käsittelyä.  Tämä muuttanee tulkintaa siten, että 

valtuuston päätöksestä valitettaessa voidaan vedota myös kunnanhallituksen lausuntoon.  

Tähän asiaan palataan tarkemmin seuraavassa luvussa 

 

4.6.4 Hallintolain ja hallintolainkäyttölain mukainen muutoksenhakuoikeus 

 

 

Hallintolailla (434720039 ja hallintolainkäyttölailla (586/1996) säädellään kuntalaisten 

oikeudesta valittaa valtioneuvoston tai ministeriön lopullisesta kuntien yhdistämisestä tai 

kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan koskevasta päätöksestä. Hallintopäätöksen 

ominaispiirteenä on suppeampi valitusoikeus kuin kunnallisvalituksessa.  Yleensä 

hallintopäätökseen saa hakea muutosta vain se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 

oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Hallintopäätös yleensä 

lykkää täytäntöönpanoa siten, että päätöksen saa panna täytäntöön vasta sen jälkeen kun se on 

saanut lainvoiman.
214

 Yleinen hallintovalitus on reformatorinen; sen johdosta voidaan 

muuttaa valituksenalaista päätöstä
215

. 

 

Valitusoikeus valtioneuvoston tai ministeriön päätöksestä poikkeaa monilta osin yleisestä 

hallintovalituksesta.  Ensinnäkin valituksen voi tehdä vain laillisuusperusteella, koska 

hallintolainkäyttölain 7 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston ja ministeriön päätöksestä 

saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. 

Tästä on esimerkkinä KHO päätös vuodelta 2007, jossa korkein hallinto-oikeus kumosi 

sisäasiainministeriön päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi, koska 

kunnanhallitukset antoivat lausuntonsa asiasta, vaikka kuntajakolain mukaan 

lausunnonantajana olisi pitänyt olla valtuusto.
216
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Kuntajakolaki laajentaa olennaisesti valitusoikeutta siten, että kuntajakopäätöksistä voi 

valittaa myös muut kuin asianosaiset.  Lain 53 §:n 1 momentissa säädetään, että 

valtioneuvoston päätökseen kuntien yhdistymistä koskevan esityksen hylkäämisestä saa hakea 

muutosta valittamalla, muutoksen kohteena oleva kunta, sen jäsen tai 10 §:ssä tarkoitettu 

yhtymähallitus. Pykälän toisen momentin mukaan muutoksen kohteena oleva kunta tai sen 

jäsen saa hakea muutosta myös silloin kun päätös on tehty valtuuston vastustuksesta 

huolimatta sen perusteella, että kuntajakoselvittäjän ehdotus kuntien yhdistymisestä on saanut 

enemmistön kannatuksen yhdistymistä vastustaneessa kunnassa toimitetussa 

kansanäänestyksessä. Pykälän kolmannen momentin mukaan kunnan osan siirtämisestä 

toiseen kuntaan saa valittamalla hakea muutosta edellä mainitut ja muuttamisesityksen 

hylkäämistä tarkoittavaan päätökseen esityksen tekijä. 

 

Kuten edellä on todettu, kuntajakolaki antaa kunnan jäsenelle laajat oikeudet hakea muutosta 

valtionneuvoston tai ministeriön tekemään päätökseen. Muutoksenhaun tuloksellisuutta 

rajoittaa kuitenkin se, että päätöksestä voi tehdä vain laillisuusvalituksen. Kuten aikaisemmin 

on todettu, kuntajakolain säännökset muutoksen tavoitteista ja edellytyksistä ovat edelleen 

hyvin väljät, niin todellista mahdollisuutta saada muutosta lopulliseen päätökseen ei 

aineellisoikeudellisilla perusteilla ole olemassa.  

 

4.6.5 Päätöksen täytäntöönpanon kiireellisyyden vaikutus oikeusturvaan 

 

 

Kuntalain 98 §:ssä säädetään, että päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut 

lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy 

täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin 

tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Kuntajaotusta muutettaessa 

täytäntöönpanokiellolla ei ole merkitystä, koska hallinto-oikeus ei tiettävästi ole kertaakaan 

kieltänyt valtuuston kuntajaon muutosesitystä koskevan päätöksen täytäntöönpanoa
217

. Viime 

vuosina on tehty lukuisia valituksia, joissa on vedottu siihen, että valtioneuvosto ei olisi 

saanut tehdä päätöstä ennen kuin valtuuston kuntajakoesitystä koskeva päätös on 

lainvoimainen.  Eli täytäntöönpanoon ei olisi saanut ryhtyä, ennen kuin päätös on saavuttanut 

lainvoiman.  Korkein hallinto-oikeus on hylännyt kaikki valitukset.  Päätöksissään KHO on 

todennut että kuntalain 98 §:n mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on 
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saanut lainvoiman, joten valtioneuvosto on siten harkintansa mukaan voinut ottaa kuntajaon 

muuttamista koskevan esityksen päätettäväkseen
218

.  

 

Valtioneuvosto ja ministeriö eivät yleensä tee päätöstä ennen kuin valtuuston päätös on 

lainvoimainen. Valitustilanteissa joudutaan tekemään päätös ennen kuin se on saavuttanut 

lainvoiman, koska kuntajakolain 22 §:n 1 momentin mukaan päätös kuntajaon muuttamisesta 

on tehtävä ennen muutoksen voimaantuloa edeltävän vuoden kesäkuun loppua. Tässä on 

tulkittu hallintolainkäyttölain 31 §:n toista momenttia. Edellä mainitussa momentissa 

säädetään, ”että päätös voidaan panna täytäntöön, lainvoimaa vailla olevana, jos laissa tai 

asetuksessa niin säädetään, tai jos päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava 

täytäntöön heti, tai jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä.”  

 

Nykyisin voimassa olevassa kuntajakolaissa on uusi säännös (52 §:n 5 mom.), jossa 

säädetään, että valtioneuvoston tai ministeriön päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se 

on saanut lainvoiman jos korkein hallinto-oikeus ei päätöksellään kiellä täytäntöönpanoa.  

Säännös on uusi, mutta noudattaa aikaisempaa käytäntöä
219

. 

 

Se, että kunnanvaltuuston päätökset sekä valtioneuvoston että ministeriön päätökset voidaan 

lain mukaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saavuttaneet lainvoiman heikentävät 

kuntalaisten oikeusturvaa kuntajakoa muutettaessa.  Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut 

lukuisia valituksia vasta joulukuussa kun kuntajaon muutos on tullut voimaan seuraavan 

vuoden tammikuun alussa
220

. Mikäli KHO olisi hyväksynyt valituksen ja kuntaliitospäätös 

olisi kumottu, niin kuntaliitoksen valmistelu olisi ollut turhaa. Käytännössä se on täysin 

mahdotonta. Päätöksentekoaikataulu on kuntalaisten oikeusturvan kannalta sellainen, että se 

ei huomioi valitusten mahdollisesti aiheuttamaa viivästystä.  

                                                 
218

  Ks. KHO 3468/2006, 1859/2007, 3146/2008,3179/2008, 3145/2009. 
219

 Kuntajakolakityöryhmä 2009, s. 101. 
220

 Vuosina 2006–2009 KHO antoi joulukuussa 15 päätöstä sellaisista valituksista, jotka kohdistuivat seuraavan 

vuoden alussa voimaan tuleviin kuntaliitoksiin. 



78 

 

  

 

4.6.6 Ylimääräiset muutoksenhakukeinot 

 

 

Ylimääräinen muutoksenhaku on teoriassa mahdollinen lainvoimaisen päätöksen 

kumoamiseen.  Ylimääräisen muutoksenhaun edellytykset ovat erittäin tiukat. Ylimääräisestä 

muutoksenhausta säädetään hallintolainkäyttölain 58–68 pykälissä.  Muutoksenhakukeinoja 

ovat kantelu, menetetyn määräajan palauttaminen ja purku.  Hakemus kuntajaotusta 

koskevien päätösten ylimääräisestä muutoksenhausta on toimitettava korkeimmalle hallinto-

oikeudelle.  Käytännössä ylimääräisten muutoksenhakukeinojen käyttäminen 

kuntajaotuspäätösten osalta ei ole mahdollista. Vuonna 2008 korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

tehtiin yksi purkuhakemus ja yksi menetetyn määräajan palauttamista koskeva hakemus.  

Molemmat hakemukset hylättiin.
221
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5 UUDEN KUNTAJAKOLAIN TUOMAT MUUTOKSET OIKEUSTURVAAN JA 

VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIIN 

 

 

 

5.1 Vuoden 2010 kuntajakolain yleiset tavoitteet kuntalaisten ja muiden osallisten 

oikeusturvan ja vaikuttamismahdollisuuksien kannalta 

 

 

Joulukuussa 2009 annettiin uusi kuntajakolaki (1698/2009), joka tuli voimaan 1.1.2010.  

Lailla kumottiin kuntajakolaki (1196/1977) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Lain 

valmistelusta vastasi valtiovarainministeriön 25. helmikuuta 2008 asettama 

kuntajakolakityöryhmä.  Työryhmän tehtävänä oli valmistella hallituksen esitys uudeksi 

kuntalaiksi.  Työryhmä jätti muistionsa valtiovarainministeriölle 25. maaliskuuta 2009. Laki 

valmisteltiin nopealla aikataululla. 

 

Lain tavoitteena on korostaa kuntien ja samalla myös kuntalaisten roolia kuntajaon 

muuttamisen vireillepanossa, valmistelussa ja päätöksenteossa. Kunnilta edellytetään 

asukkaiden ja muiden muutoksen vaikutuspiiriin kuuluvien tahojen vaikutusmahdollisuuksien 

turvaamista jo muutosesityksen valmistelun kuluessa. Hallituksen esityksen mukaan edellä 

mainitulla tavoitteella pyritään turvaamaan erilaisten näkemysten huomioiminen 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ristiriitatilanteita pyritään vähentämään 

edellyttämällä muutoksen kohteena olevilta kunnilta yhteistä valmistelua. Lisäksi uudella 

lailla pyritään lisäämään päätöksenteon eri vaiheisiin liittyvän muutoksenhakumahdollisuuden 

todellista vaikuttavuutta.
222

 Yhteiskunnallisten vaikutusten kohdalla hallitus lisäksi totesi, että 

uudella lailla pyritään varmistamaan muutoksenhaun todellinen vaikuttavuus muodollisen 

muutoksenhakuoikeuden sijasta
223

. 

 

Tässä tutkimuksessa on tullut esille kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien ja oikeusturvan 

heikkous, joten kuntajakolain tavoitteet ovat oikeansuuntaiset, eli kuntalaisten 

vaikuttamismahdollisuuksia valmisteluvaiheessa tulee korostaa ja muutoksenhaulla pitää olla 

todellista vaikuttavuutta.  Kuntajakolain vaikuttamis- ja oikeusturvapykälissä viitataan 
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kuntalakiin ja hallintolakiin, ja koska lakimuutoksen yhteydessä ei tehty muutoksia 

kuntalakiin, hallintolakiin ja hallintolainkäyttölakiin, niin kuntajakolain muutoksella ei saada 

aikaan merkittäviä muutoksia kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin ja oikeusturvaan. 

Lain tavoitteet kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista eivät toteudu, vaan muutokset ovat 

kosmeettisia.  Lain valmisteluasiakirjat täyttävät aikaisemmin mainitun Mennolan esittämän 

kritiikin valmistelun laadusta, sillä kuntajakotyöryhmän muistio ja sen pohjalta tehty 

hallituksen esitys näyttää mainostekstiltä, joilla markkinoidaan valtakunnallisessa politiikassa 

sovittuja uudistuksia. 

 

Toisin kuin vuoden 1997 kuntajakolain valmistelussa, tässä laissa korostetaan kuntajaon 

muuttamista koskevan päätöksen luonnetta hallintopäätöksenä. Muistiossaan 

kuntajakotyöryhmä korosti, että muutoksen valmistelussa ja päätöksenteossa sovelletaan 

kuntajakolain erityssäännöksiä lukuun ottamatta kuntalakia sekä yleisiä hallinto-oikeudellisia 

säännöksiä ja periaatteita. 
224

 

 

5.2 Kuntien yhteisen esityksen valmisteluvaiheen vaikuttaminen 

 

 

Kuntajakolain 5 §.n mukaan esityksen kuntien yhdistymisestä tekevät muutoksen kohteena 

olevien kuntien valtuustot yhdessä.  Myös ministeriö voi edelleen panna kuntien yhdistymisen 

vireille, määräämällä toimitettavaksi erillisen kuntajakoselvityksen. Lain 11 §:ssä säädetään, 

että kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä muutoksen kohteena olevan kunnan 

valtuusto, kuntien valtuustot yhdessä tai kunnan jäsen.  Edellä mainitun pykälän 3 momentin 

mukaa ministeriö voi panna vireille kunnan osan siirtämisen toiseen kuntaan määräämällä 

toimitettavaksi erillisen kuntajakoselvityksen samalla tavalla kuin kokonaisten kuntien 

yhdistymisprosessissa. 

 

Kuntajaon muuttamisen vireillepanossa korostetaan kuntien yhteisen valmistelun ja esityksen 

merkitystä. Tarkoituksena on ohjata kunnat kaikissa tilanteissa valmistelemaan muutoksia 

yhdessä ennen kuin esitys toimitetaan valtioneuvostolle. Kuntien yhdistyessä ratkaisevassa 

asemassa on kuntien yhteinen esitys.
225

  Kuntien yhdistymisen vireillepano edellyttää aina 

kaikissa muutoksen kohteessa olevissa kunnissa tapahtuvaa valmistelua, kuten käytännössä on 
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tapahtunut jo ennen lain säätämistä, joten merkittävää muutosta uusi laki ei tuo aikaisempaan 

käytäntöön.
226

 

 

Kuntien yhdistämisesityksessä on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja selvitettävä, 

miten 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät (kuntajakolaki 6§). 

Edellä mainitun pykälän 2 momentissa säädetään, että esityksessä tai siihen liitetyistä 

asiakirjoista on ilmettävä, millä tavoin kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian 

koskevan itseään, on varattu 7 §:n mukaisesti mahdollisuus vaikuttaa ja tulla kuulluksi 

esitystä valmisteltaessa.  

 

Kuntajakolain 7 §:ssä säädetään kuntalaisten ja muiden asiaan osallisten tahojen 

vaikutusmahdollisuuksista siinä vaiheessa kun yhdistämisesitystä valmistellaan kunnissa. 

Valmistellessaan kuntajaon muutosesitystä kunnan tulee kuntalain 4 luvun ja hallintolain 41 

§:n perusteella tiedottaa asian vireillä olosta ja varata kuntalaisille mahdollisuus vaikuttaa 

asiaan. 
227

  

 

Pykälän toisessa momentissa säädetään kuntalain ja hallintolain yleissäännöksiä täydentävästi 

kunnan asukkaiden ja muiden itsensä asian vaikutuspiiriin kuuluviksi katsovien henkilöiden 

mahdollisuudesta tehdä huomautus ehdotuksesta. Säännös on uusi ja sillä on korvattu 

aikaisempi kuuluttaminen valtioneuvoston valmisteluvaiheessa. Kuuluttamisen on toteuttanut 

lääninhallitus.  Edellä mainittu kuuluttaminen ei ole tuonut sellaista uutta tietoa, jolla on ollut 

merkitystä valtioneuvoston päätöksentekoon.   Lainmuutoksen tarkoituksena on varmistaa, 

että erityisesti muutoksen kohteena olevien kuntien asukkaiden ja muiden kunnan jäsenten 

näkemykset kuntien yhdistymisestä tulevat kuulluksi. Tämä kuntajakolain mukainen 

esitysehdotuksen kuuluttaminen ja siihen liittyvä huomautusten tekeminen ajoitetaan 

valmistelun loppuvaiheeseen, jolloin olisi käytettävissä mahdollisimman lopullinen esitys 

yhdistämissopimusesityksineen.  Kyseessä olisi sama aineisto, jonka perusteella valtuusto 

tekee esityksenä.  Valmistelua ei jatketa kuuluttamisen jälkeen, jos huomautukset eivät 

aiheuta muutosta esitykseen.
228
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Tästä voi tulla juridinen ongelma.  Kuinka paljon valtuusto voi muuttaa ehdotusta sen jälkeen 

kun se on ollut nähtävillä ja kuntalaiset ja muut osalliset ovat antaneet huomautuksensa? 

Pitäisikö ehdotus kuuluttaa uudelleen, jos muutokset ovat merkittäviä, koska silloin esitys voi 

muuttua sellaiseksi, että se voisi johtaa toisten kuntalaisten huomautuksiin? Tähän ei ole 

mitään säännöstä ja hallituksen esityksessä ei oteta asiaan mitään kantaa asiaan.  Luultavasti 

korkein hallinto-oikeus tulee ottamaan asiaan kantaa tulevaisuudessa.  Tässä olisi voinut ottaa 

mallia maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 32 pykälästä, jonka mukaan mikäli 

kaavaehdotukseen tehdään olennaisia muutoksia sen jälkeen, kun se on ollut nähtävillä, on 

kaavaehdotus asetettava uudelleen nähtäville.  Maankäyttölainsäädännön tulkinnan mukaan 

uudelleen asettamisen laiminlyönti voi johtaa koko kaavan palauttamiseen johtavaan 

menettelyvirheeseen
229

. Kuntalaisten kannalta on ongelmallista se, että kuntalain ja 

hallintolain säännökset ovat niin väljät, että kuntalaisilla on pieni mahdollisuus saada 

kuntaliitosta koskevaa päätöstä kumottua muun muassa edellä mainituilla perusteilla. 

 

Edellä mainittu lainmuutos tuo kunnille velvollisuuden kuuluttaa lopullisesta esityksestä.  

Kuitenkin kuntalaisten vaikuttamisen kannalta on tärkeämpää, että kunnat huolehtivat hyvin 

asian vireilläolosta ja valmistelusta tiedottamisen, jotta kuntalaiset voivat ottaa kantaa 

valmisteluvaiheessa. Hallituksen esityksessä korostetaan, että valmistelussa on huomioitava 

kuntalain 4 luvun keskeiset säännökset, kuten kunnan asukkaiden osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksista säädetty 27 §, asioiden vireilläolon tiedottamista koskeva 29 §, 

sekä kunnallista kansanäänestystä koskevat pykälät 30 ja 31. Samoin hallitus korostaa 

hallintolain 41 §:n huomioimista.  Tämän säännöksen osalta hallitus toteaa, että säännös ei 

edellytä, että henkilöt käyttävät vaikuttamismahdollisuuksiaan, vaan tarkoituksena on ohjata 

ja tiedottaa vaikuttamismahdollisuuksista.
230

 

 

Kuuluttamisvelvollisuuden siirtyminen kunnille tuo muutoksia päätöksentekoaikatauluun.  

Koska kuntajakolain mukaan kunnanhallituksen on varattava kunnan asukkaille ja muille, 

jotka katsovat asian koskevan itseään, mahdollisuus tehdä huomautus, niin kunnan 

valmisteluun on varattava enemmän aikaa kuin aikaisemmin.  Toisaalta valtioneuvoston 

päätösprosessi nopeutuu, silloin kun esitys on sellainen, että valtioneuvoston ei tarvitse tehdä 

lisävalmisteluja. Tutkielman tekohetkellä oli vasta yksi kuntaliitosprosessi toteutettu siten, 

että kunnat ovat huolehtineet kuntajakolain 7 §:n 1 momentin mukaisesti kuntalaisten 
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osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista sekä varanneet asukkaille ja muille osallisille 

mahdollisuuden huomautuksen antamiseen.  Kysymyksessä on Kylmäkosken kunnan 

liittäminen Akaan kaupunkiin.  Päätösprosessi osoittaa sen, että yhteisen esityksen jälkeen 

valtioneuvosto voi tehdä kuntaliitospäätöksen välittömästi kun valtuustojen päätökset ovat 

lainvoimaisia, mutta kuitenkin viimeistään 30.6. Edellä mainitussa tapauksessa valtuustot 

tekivät päätökset kuntajaon muutosesityksistä 10.3.2010 ja valtioneuvosto teki päätöksen 

27.5.2010.
231

 

 

5.3 Kuntalaisten esitysoikeus siirrettäessä kunnan osa toiseen kuntaan 

 

 

Esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä muutoksen kohteena olevan 

kunnan valtuusto, kuntien valtuustot yhdessä ja kunnan jäsen. Säännös on pääsosin 

sisällöltään samanlainen kuin entisessä laissa. Kunnan jäsen toimittaa esityksensä oman 

kuntansa kunnanhallitukselle (kuntajakolaki 11 §:n 2 momentti). Uutta on pykälän toinen 

momentti, jonka mukaan kunnan jäsenen esityksestä hankitaan kohteena olevien kuntien 

valtuustojen lausunnot, jo ennen kuin esitys toimitetaan ministeriölle. Esitys ja kuntien 

lausunnot on toimitettava ministeriölle kuuden kuukauden kuluessa esityksen 

vastaanottamisesta.  Kuntien lausuntoja ei silloin tarvita kun kunnan jäsenen aloite on 

olennaisilta osin samanlainen kuin äskettäin kunnassa käsitelty esitys. Tällöin vältetään 

samanlaisen esityksen käsittely muissa kohteena olevissa kunnissa.
232

 Kuntalaisten 

oikeusturvan kannalta on positiivista se, että laissa on säädetty määräaika asian käsittelylle.  

Kunnan on toimitettava esitys ministeriölle kuuden kuukauden kuluessa esityksen 

vastaanottamisesta.. 

 

Kuntajakolain 13 pykälässä säädetään, että yksittäisen kunnan tai kunnan jäsenen esityksessä 

kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja 

selvitettävä, miten 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen ja 19 §:n 2 momentissa säädetyt 

päätöksenteon edellytykset täyttyvät.  Kunnan esityksessä tulee ilmetä, miten asiaa on 

valmisteltu muiden kuntien kanssa. Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että kaikki 

muutoksen kohteena olevat kunnat tietävät esityksestä ennen kuin se on mennyt ministeriölle. 
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Esitykseen on liitettävä muiden kuntien lausunnot, ja siinä on osoitettava tarpeellisella 

tarkkuudella kyseessä olevat alueet.
233

 

 

Kuntajakolain 4 §:ssä säädetään kuntajaon muuttamisen edellytyksistä. Pykälän mukaan 

kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos parantaa: 

1. kunnan toiminnallista ja taloudellista edellytyksiä vastata palvelujen 

järjestämisestä tai muuten edistää kunnan toimintakykyä; 

2. alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 

3. alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 

4. alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. 

 

Kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen 

kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden osalta erityisen 

kuntajakoselvityksen perusteella toisin päätä. Erityisellä selvityksellä pyritään 

siihen, että kunta muodostuisi yhdestä alueesta. 

  

 

Edellä mainitut edellytykset ovat edelleen luonteeltaan vaihtoehtoisia, joten jo yhdenkin niistä 

täyttyminen riittää kuntajaon muutoksen toteuttamiseksi.  Edellytyksiä arvioidaan myös 

kokonaisuutena. Edellytykset vastaavat pääosin aikaisempaa lakia.  Uutena edellytyksenä tuli 

se, että muutoksen tulisi parantaa yhdyskuntarakenteen toimivuutta.  Lisäksi lakiin tuli 

maininta siitä, että kunta muodostuu yhdestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen 

kokonaisuuden.  Tosiasiassa muutos ei ole merkittävä, koska käytännössä valtioneuvosto on 

poikkeuksetta edellyttänyt, että yhdistyvillä kunnilla on yhteinen maaraja.
234

 

 

Lain 19 §:n 2 momentissa säädetään, että kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan 

päättää valtuuston vastustuksesta huolimatta, jos muutos on muutosta vastustavan kunnan 

kannalta vähäinen ottaen huomioon vaikutukset kunnan asukasmäärään, maapinta-alaan, 

kunnallisiin palveluihin, talouteen, elinkeinotoimintaan, yhdyskuntarakenteen kehitykseen tai 

muihin niihin verrattaviin seikkoihin.  Lisäksi päätös voidaan tehdä kunnan vastustaessa, jos 4 

§:n 3 momentissa tarkoitetun alueen kehittäminen edellyttää muutosta, eikä muutos 

merkittävästi heikennä muutosta vastustavan kunnan toimintakykyä ja edellytyksiä vastata 

palvelujen järjestämisestä tai rahoituksesta. Vaikka edellä mainitun lainkohdan mukaan 

                                                 
233

 HE 125/2009 vp, s. 60. 
234

 Kuntajakolakityöryhmä 2009, s. 47. 



85 

 

  

kunnan osan siirtäminen toiseen kuntaan on mahdollista valtuuston vastustuksesta huolimatta, 

niin käytännössä sekä valtioneuvosto ja korkein hallinto-oikeus ovat asettuneet päätöksissään 

valtuustojen kannalle.  Mikäli valtuustot ovat vastustaneet osan siirtämistä toiseen kuntaan, 

niin valtioneuvosto on tehnyt kielteisen päätöksen.  Osakuntaliitokset ovat usein alueen 

asukkaiden esittämiä, joten menestyäkseen esityksen on saatava taakseen kuntien valtuustojen 

myönteiset päätökset.  Keskeisenä vaikuttamiskohteena ovat siten liitoskuntien valtuuston 

jäsenet.  

 

5.4 Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet erityisessä kuntajakoselvityksessä 

 

 

Kuntajakolain 4 luvussa säädetään erityisen selvityksen tekemisestä. Kuntalaisten 

vaikuttamismahdollisuudet eivät muuttuneet olennaisesti aikaisempaan lakiin verrattuna.  

Kuitenkin pieniä muutoksia tehtiin.  Ensinnäkin laista poistettiin maininta äänioikeutetuista 

18 vuotta täyttäneistä aloitteen tekijöistä. Esityksen voivat tehdä ne asukkaat, joilla on 

äänioikeus, jos esityksen tekohetkellä toimitettaisiin kunnallisvaalit. 

 

Toinen muutos tuli siihen, että kuntalaisten esitys koskee vain kuntajakoselvityksen 

tekemistä. Esityksen tekijöiden ei tarvitse ennakoida selvityksen lopputulosta siinä vaiheessa 

kun he tekevät esityksen.  Edellisen lain mukaan esityksen tuli koskea kunnan lakkauttamista 

tai uuden kunnan perustamista.
235

 Tämä saattaa alentaa esitystentekokynnystä. Vuosina 2000–

2008 on tehty 17 erityistä selvitystä, joista 2 selvitystä on käynnistynyt asukkaiden aloitteesta.  

Ylivoimaisesti suurin osa (9) on käynnistynyt kuntien aloitteesta, 2 tapauksessa ministeriö on 

tehnyt aloitteen ja 3 tapauksessa aloitteen on tehnyt puitelain 9 §:n mukainen arviointiryhmä.  

Yhdessä tapauksessa kunnat liittyivät yhteen myöhemmin, vaikka erityinen selvitys ei 

johtanut yhdistymiseen.
236

 Kuten voi havaita, niin kuntalaisten esityksenteko-oikeus on 

mahdollinen ja sitä on myös käytetty, mutta suurta merkitystä sillä ei kuitenkaan ole 

kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin. Vähäiseen käyttöön vaikuttaa varmasti se, että 20 

prosentin kannattajajoukon kerääminen aloitteelle on vaikea tehtävä.  
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5.5 Esitysvaiheen valitusoikeuden laajentumisen vaikutus kuntalaisten oikeusturvaan  

 

 

Muutoksenhakuoikeudesta valtuuston päätökseen säädetään kuntajakolain 52 pykälässä. 

Edellä mainitun pykälän mukaan valtuuston päätökseen, jolla esitetään kuntajakoa 

muutettavaksi, saa hakea muutosta valittamalla kuntalaissa säädetyllä tavalla.  Jos valitus 

koskee 4 §:ssä säädettyjä kuntajaon muuttamisen edellytyksiä, päätös voidaan kumota vain, 

jos kuntajaon muutos olisi ilmeisesti vastoin mainittuja edellytyksiä.  Valitus käsitellään 

hallintotuomioistuimessa kiireellisenä.  

 

Pykälän toisen momentin mukaan valtuuston esitys kuntajaon muuttamisesta voidaan panna 

täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman.  Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, 

jos hallintotuomioistuin kieltää täytäntöönpanon.  Täytäntöönpanokiellon aikana ministeriö ja 

valtioneuvosto eivät voi päättää kuntajaon muuttamisesta. Momentti sai lopullisen muodon 

hallintovaliokunnan käsittelyssä. Valiokunta ehdotti momenttia täsmennettäväksi siten, että 

ministeriö ja valtionneuvosto eivät voi tehdä lopullista päätöstä kuntajaon muuttamisesta 

täytäntöönpanokiellon aikana.
237

 Hallintovaliokunnan lisäys ei ole merkittävä kuntalaisten 

oikeusturvan kannalta, sillä hallintotuomioistuimet eivät ole kieltäneet päätösten 

täytäntöönpanoa. 

 

Hallituksen esityksen mukaan uusien säännösten tarkoituksena on ennen kaikkea turvata 

tehokkaammin kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet kuntajakoa muutettaessa. Päätösten 

valituskelpoisuuden ja muutoksenhakuoikeuden osalta kiinnitetään huomioita siihen 

päätöksentekotilanteeseen, joka on ratkaiseva muutospäätöksen syntymisen kannalta. Kuntien 

yhdistymisen kannalta keskeisin vaihe on valtuustojen päättäessä yhdistymisesityksestä.  

Hallituksen mielestä kunnan jäsenen vaikuttamismahdollisuuksien kannalta ratkaisevaa on, 

että hänellä on oikeus valittaa valtuuston päätöstä rasittavista virheistä sekä tällaisen 

valituksen nopea käsittely. Kuulemismenettelyn siirtyminen kunnan valmisteluvaiheeseen 

johtaa siihen, että valtuuston päätöksestä valitettaessa voidaan vedota myös 

kuulemismenettelyssä tapahtuneisiin puutteisiin. Uutena asiana lakiin tuli 

hallintotuomioistuimen toimivallan laajentaminen siten, että sillä on oikeus tutkia valtuuston 

päätöksen lainmukaisuuden lisäksi myös kuntajaon muuttamisen aineellisoikeudellisia 
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edellytyksiä. Hallintotuomioistuimella on toimivalta kumota valtuuston päätös, jos se on 

ilmeisesti vastoin kuntajaon muuttamisen edellytyksiä.
238

 

 

Hallinto-oikeuden toimivallan laajentaminen ei ole merkittävä asia kuntalaisten oikeusturvan 

kannalta.  Ensinnäkin hallintotuomioistuimen toimivalta on samanlainen kuin valtioneuvoston 

toimivalta 
239

. Toiseksi sanalla ”ilmeisesti” tarkoitetaan, että kumoamiselle on korkea 

kynnys
240

.  Lisäksi on huomioitava että kuntajakolain 4 §:n mukaiset edellytykset ovat niin 

yleispiirteisiä, että jokainen kuntajaotuksen muutos täyttää vähintään yhden edellytyksen. 

Tällä valitusoikeuden nimellisellä laajentamisella perustellaan myöhemmin esille tulevaa 

muutoksenhakukieltoa valtioneuvoston päätöksestä. 

 

5.6 Muutoksenhaku kuntajaon muuttamista koskevaan valtioneuvoston tai 

ministeriön päätökseen 

 

 

Hallituksen esityksessä todetaan, että valtioneuvoston päätökseen liittyy erityinen 

oikeussuojan tarve vain niissä tapauksissa, joissa valtioneuvosto hylkää kuntien esityksen 

mukaisen kuntien yhdistymisen
241

. Tämän johdosta lain 53 §:n 1 momentissa säädetään, että 

valtioneuvoston päätökseen kuntien yhdistymistä koskevan esityksen hylkäämisestä saa hakea 

muutosta valittamalla muutoksen kohteena oleva kunta, sen jäsen tai yhdistymishallitus. 

Aikaisemmin kunta tai kunnan jäsen sai hakea muutosta kaikissa tilanteissa, joten tältä osin 

kuntalaisten valitusoikeutta on kavennettu.  Hallitus perustelee muutosta sillä, että 

yksittäisellä kuntalaisella on tarve valittaa hylkäävästä päätöksestä silloin kun hän on 

valtuuston päätöksen kannalla.  Sen sijaan valtion kuntajaon muutosesityksen hyväksyvän 

päätöksen osalta riittävät vaikutusmahdollisuudet voidaan varmistaa kokonaisia kuntia 

koskevissa tapauksissa jo valtuuston esitystä koskevalla valitusoikeudella. Valtioneuvoston 

päätös ei tuo esille yksilön kannata uusia näkökulmia.
242

  

 

Kuten edellä todettiin, niin valtuuston päätöksen valitusoikeuden laajentaminen ei tuonut 

merkittävää parannusta kuntalaisten oikeusturvaan, koska perusteet, jolla hallinto-oikeus voi 

kumota valtuuston päätöksen, ovat niin yleisiä, että niiden perusteella on vaikea saada aikaan 
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muutosta.  Toisaalta valitusoikeuden rajaaminen hylkääviin päätöksiin ei käytännössä 

heikennä kuntalaisten oikeusturvaa, sillä oikeuskäytännön mukaan kuntien yhteiset esitykset 

on hyväksytty valtioneuvostossa ja korkein hallinto-oikeus ei ole muuttanut valtioneuvoston 

päätöksiä. 

 

Kuntajakolain 53 §:n 2 momentin mukaan, jos valtioneuvosto päättää kunnan yhdistymisestä 

vastoin kunnan tahtoa, päätökseen saa hakea muutosta valittamalla muutoksen kohteena oleva 

kunta tai sen jäsen.  Säännös koskee tilanteita, joissa jonkin yhdistyvän kunnan valtuusto on 

vastustanut kuntien yhdistymistä, mutta kuntajakoselvittäjän esitys kuntien yhdistymisestä on 

saanut enemmistön kannatuksen kyseisessä kunnassa toimitetussa kansanäänestyksessä
243

. 

Kuten edellä on todettu, tällaisia tapauksia ei ole ollut vielä yhtään, joten säännöksellä ei ole 

ollut merkitystä kuntalaisten oikeusturvalle tähän mennessä. 

 

Pykälän 3 momentin mukaan päätöksestä, joka koskee kunnan osan siirtämisestä, saa valittaa 

muutoksen kohteena oleva kunta ja sen jäsenen sekä hylkäämistä tarkoittavaan päätökseen 

esityksen tekijä. Perusteena laajempaan valitusoikeuteen on se, että kunnan osan siirtämisessä 

valtioneuvoston harkintavalta on suurempi, esityksen voi tehdä kunnan jäsen ja kunnan osan 

siirtäminen voi kokonaisliitosta suoremmin vaikuttaa yksittäisen kuntalaisen oikeuksiin ja 

velvollisuuksiin
244

. 

 

5.7 Välittömän täytäntöönpano-oikeuden vaikutus oikeusturvaan 

 

 

Kuntajakolakiin on tullut selventävinä säännöksinä maininta siitä, että valtuuston esitys 

kuntajaon muuttamisesta voidaan panna täytäntöön ennen kuin sitä koskeva päätös on saanut 

lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä, jos hallintotuomioistuin kieltää 

täytäntöönpanon. (52 §:n 2 mom.)  Samoin 53 §:n 5 momentin mukaan voidaan 

valtioneuvoston tai ministeriön päätös panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, 

ellei korkein hallinto-oikeus kiellä täytäntöönpanoa. 

 

Lain 52 §:n 2 momentin säännös on kuntajakolaissa uusi, mutta se vastaa kuntalain 98 §:n 

vakiintunutta tulkintaa. Hallituksen esityksessä todetaan, että säännös selkeyttää 
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kunnanhallituksen toimivaltaa ryhtyä toimenpiteisiin valtuuston esityksen toimittamiseksi 

ministeriölle, vaikka valtuuston päätöksestä tehtyjä valituksia ei ole ratkaistu.
245

 Edellä 

mainittu kuntajakolain säännös antaa laajemman oikeuden päätöksen täytäntöön panemiseksi, 

kuin kuntalain 98 § antoi. Nyt kunnanhallituksen ei tarvitse selvittää sitä, että käykö valitus 

täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi, kuten kuntalain 98 §:n perusteella edellytetään, 

vaan kunnanhallitus voi kuntajakolain mukaan käynnistää täytäntöönpanon heti sen jälkeen 

kun pöytäkirja on tarkastettu. 

 

Myös valtioneuvoston päätöksen välitön täytäntöönpano vastaa sitä käytäntöä, joka 

oikeuskäytännössä on ollut, vaikka kuntajakolaissa ei ole ollut aikaisemmin mainintaa, että 

päätös voidaan panna täytäntöön välittömästi. Aikaisemmin sovellettiin hallintolainkäyttölain 

31 pykälää, jonka perusteella täytäntöönpanoon ryhdyttiin, vaikka päätös ei ollut 

lainvoimainen. Kuntajakolakiin otetulla maininnalla on tarkoitus selkeyttää kuntajaon 

muutosta koskevan päätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta.
246

 

 

Edellä mainitut säännökset täytäntöönpanon välittömästä sallimisesta selkeyttävät 

täytäntöönpanoa, ja antavat hallinnolle enemmän aikaa valmistella muutosta.  Tässä toteutuu 

uuden kuntajakolain yksi keskeinen tavoite, eli kuntajaon muuttamisen valmisteluun ja 

päätöksentekoon liittyvien hallinnollisten menettelyjen nopeuttaminen ja 

yksinkertaistaminen
247

. Kuntalaisten oikeusturvan kannalta edellä mainitut säännökset 

kuvastavat hyvin lainsäätäjän/-valmistelijoiden asennetta muutoksenhaun vaikutuksiin.  

Kuntajakolaista on ollut nähtävissä aina, että kuntalaisilla ei ole ollut eikä tule olemaan 

todellista mahdollisuutta hakea muutosta kunnanvaltuuston, valtioneuvoston tai ministeriön 

päätöksiin. Tätä on tukenut myös oikeuskäytäntö siten, että kuntajaosta tehdyt valitukset on 

kaikki hylätty. 

 

5.8 Muutoksenhakukiellot 

 

 

Aikaisemmasta lainsäädännöstä poiketen kuntajakolaissa on muutoksenhakukieltoa koskeva 

pykälä. Kuntajakolain 55 §:n 1 momentissa säädetään, että kuntien yhteisen esityksen 
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mukaiseen valtioneuvoston päätökseen kuntien yhdistymisestä ei saa hakea muutosta. Saman 

pykälän 2 momentin mukaan ministeriön päätökseen, joka koskee erityisen 

kuntajakoselvityksen määräämistä, ei saa erikseen hakea muutosta, koska kysymyksessä on 

kuntajaon muutosta koskevan asian valmistelua
248

.  Edellä mainittu kuntajakoselvitystä 

koskeva säännös on aikaisemman oikeuskäytännön mukainen, sillä korkein hallinto-oikeus on 

vuonna 2006 päättänyt, että ministeriön päätös kuntajakoselvityksen toimittamisesta ja 

kuntajakoselvittäjän asettamisesta ei ole valituskelpoinen ratkaisu
249

 

 

Kuntien yhteisestä esityksestä tehty valtioneuvoston päätös on lainvoimainen sen jälkeen kun 

se on tehty ja julkaistu säädöskokoelmassa.  Tämä on kuntaliitosvalmisteluja nopeuttava 

säännös, koska valitusoikeutta ei ole.  Kuntalaisten oikeusturvan kannalta kyseisellä 

muutoksenhakukiellolla on se vaikutus, että kokonaisten kuntien yhdistyessä kuntien 

yhteisestä esityksestä, kuntalaisen valitusoikeus rajoittuu valtuuston päätökseen.  

Osakuntaliitoksissa on edelleen mahdollista valittaa myös ministeriön ja valtioneuvoston 

päätöksestä. 

 

Kuntajakolaista antamassaan lausunnossa perustustauslakivaliokunta totesi, että lain 55 §:n 1 

momentin määräykset eivät ole perustuslain näkökulmasta ongelmallisia, koska kunnan 

jäsenellä on lain 52 §:n nojalla mahdollisuus tehdä valitus valtuuston asiassa tekemästä 

päätöksestä. 
250

 Perustuslakivaliokunta ei ottanut mitään kantaa pykälän toisen momentin 

mukaiseen valituskieltoon, joka koskee kuntajakoselvityksen määräämistä.  

Perustuslakivaliokunta ei ottanut kantaa siihen, että onko kuntajakoselvittäjän 

määräämispäätös sellainen, johon pitäisi soveltaa perustuslain 21 pykälää. 

Kuntajakoselvityksen määräämistä koskeva ministeriön päätös ei valiokunnan mielestä siten 

koske kuntalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia.    

 

Perustuslain 21 §:ssä säädetty oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös 

tuomioistuimen käsiteltäväksi ei vakiintuneen käytännön mukaan koske kuntia.
251

 Tämän 

johdosta kunnilla ei ole peruslain mukaista suojaa, joten lailla voidaan rajoittaa kuntien 

valitusoikeutta.  Vaikka kuntajakoselvityksen määrääminen olisikin valmistelua, kuten 

hallituksen esityksessä todetaan, niin valitusoikeuden rajaaminen on kunnan ja kuntalaisten 
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oikeusturvaa rajoittava. Kunnalla ja kuntalaisilla pitäisi olla oikeus saada selvityksen 

käynnistämistä koskeva päätös riippumattoman lainkäyttöelimen ratkaistavaksi. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Tämä tutkimus osoittaa selvästi sen, että kuntajaotusta muutettaessa kuntalaiset nähdään 

hallintoalamaisina, joilla ei ole todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa merkittäviin 

hallinnollisiin muutoksiin lähipiirissään.  Varsinkin kuntajakoesityksen valmistelussa 

kunnissa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet riippuvat valtuuston tai muun kunnallisen 

hallintoelimen päätöksistä.  Kuntalaisten preventiivisiä oikeuksia on lainsäädännössä 

runsaasti, mutta kuntalaisten todelliset vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset, koska hallinto 

päättää miten kuntalaisia kuullaan ja miten kuntalaisten mielipiteet vaikuttavat lopulliseen 

päätökseen.  Kuntalaiset eivät voi vedota vaikuttamismahdollisuuksien vähäisyyteen 

menestyksellisesti hakiessaan muutosta valtuuston tai muun viranomaisen päätöksistä. Laajat 

repressiiviset oikeudet eivät anna kuntalaisille oikeusturvaa, koska joustavien oikeusnormien 

johdosta aineellisoikeudellisiin perusteisiin vetoaminen ei ole johtanut muutoksiin 

hallintotuomioistuimissa. 

 

Kuntalain mukaan kunnan asukkaalla on aloiteoikeus kunnan toimintaan kuuluvissa asioissa. 

Valtuustolla on suvereeni oikeus päättää siitä, ryhdytäänkö toimenpiteisiin aloitteen johdosta. 

Kuntalainen voi tehdä kuntalain 28 §:n mukaisen aloitteen kuntajaon muuttamisesta, mutta 

valtuustolla on oikeus päättää ryhdytäänkö toimenpiteisiin. Tässä korostuu hallinnollinen 

näkemys kunnallisesta itsehallinnosta.  Tässä kuten muissakin kuntalaisten 

osallistumisoikeutta koskevissa pykälissä unohdetaan kuntalain ensimmäisen pykälän 

säännös, että kunnallinen itsehallinto on asukkaiden itsehallintoa. 

 

Vireillä olevista asioista tiedottaminen on myös valtuuston päätettävissä.  Kuntalain 

tiedottamista koskeva pykälä (29) on kirjoitettu siihen muotoon, että vireillä olevista asioista 

tiedottamisen laajuudesta päättää hallinto.  Kuten tässä tutkimuksessa on todettu, niin 

kuntalaisilla ei ole mahdollisuutta vedota menestyksellisesti tiedottamisen vajaavaisuuteen, 

vaan riittää kun asiasta on edes jotenkin tiedotettu.  Korkein hallinto-oikeus on rajannut 

tiedottamisen minimitason kuntajakotilanteissa siten, että vireilläolosta ilmoittamiseen riittää 

ilmoitus kunnan internet-sivuilla, tiedotteen toimittaminen medialle ja vähintään yhden 

julkisen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden järjestäminen jokaisessa liitoskunnassa. Vaikuttaa 
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varsin suppealta kun kysymyksessä on kuitenkin kunnallisen itsehallinnon perusrakenteiden 

muuttaminen, sillä maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan jo pienet 

asemakaavamuutokset vaativat laajempaa tiedottamista, ja kuntalaisilla on paremmat 

mahdollisuudet vaikuttaa asian valmisteluun kuin kuntaliitoksissa. Lisäksi maankäyttö- ja 

rakennuslain vuorovaikutussäännökset ovat velvoittavia, joten niiden noudattamatta 

jättämisestä voi seurata kaavan hyväksymispäätöksen kumoaminen
252

.  

 

Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien kannalta olisi kunta- ja kuntajakolainsäädännössä 

syytä ottaa oppia maankäyttö- ja rakennuslain periaatteista. Kuntalaisten 

vaikuttamismahdollisuuksien laiminlyöminen asian valmistelun yhteydessä pitäisi olla 

päätöksen kumoamisen peruste.  Tämä velvoittaisi kuntia ottamaan kuntalaiset mukaan 

kuntajakopäätöksen valmisteluun ja se toisi kuntalaisille todellisen osallistumisoikeuden 

päätöksen valmisteluun. Tämä ei välttämättä vaadi lainsäädännön muutosta. Riittää kun 

hallintotuomioistuimet ryhtyisivät tulkitsemaan kuntalain osallistumispykäliä kuntalaisten 

näkökulmasta hallintonäkökulman sijaan. 

 

Kuntalain 31 §:n mukaan kuntalaisilla on oikeus tehdä kansanäänestysaloite, mutta 

valtuustolla on täydellinen vapaus päättää siitä, toimitetaanko neuvoa antava kansanäänestys 

vai ei toimiteta. Valittamalla ei ole mahdollista saada muutosta valtuuston päätökseen, kuten 

useat KHO:n päätökset osoittavat.  Kuntalaisilla ei ole mitään mahdollisuutta vaatia 

kansanäänestystä, jos valtuusto ei halua sitä järjestää.  

 

Kananäänestysten toteuttaminen ei voi olla jokapäiväistä toimintaa, mutta päätöksentekijöiden 

tietoisuus siitä, että kansalaisilla on mahdollisuus todella vaatia kansanäänestystä, vaikuttaa 

päätöksenteon laatuun. Päätöksentekijät, viime kädessä valtuusto, joutuu pohtimaan 

huolellisemmin eri vaihtoehtoja ja perustelemaan ratkaisunsa nykyistä paremmin silloin kun 

asia menee kansanäänestykseen.
253

 Lisäksi kansanäänestys pakottaa päätöksentekijät käymään 

julkista keskustelua, joka tuo avoimuutta valmisteluun ja antaa kuntalaisille mahdollisuuden 

vaikuttaa valtuuston päätökseen. 

 

Suomessa kunnallista kansanäänestystä ei ole nähty edustuksellisen demokratian 

täydentäjänä, vaan uhkana sille, joten valtuustot ovat usein haluttomia järjestämään 
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kansanäänestyksiä.  Kunta- tai kuntajakolakia tulisi muuttaa siten, että kuntalaisille luotaisiin 

oikeus vaatia kansanäänestystä.  Vuoden 1995 kuntalain valmistelun yhteydessä esitettiin, että 

jos 10 % äänioikeutetuista vaatii kansanäänestyksen järjestämistä, kansanäänestys on 

järjestettävä. Ajatus on kannatettava varsinkin kuntaliitoskysymyksissä. Kuntalaisten oikeus 

vaatia kansanäänestystä vaikuttaisi päätöksentekijöihin siten, että ne joutuisivat huomioimaan 

kuntalaiset paremmin valmistelussa ja velvoittaisi tekemään yhteistyötä. Sveitsissä vuonna 

1991 tehdyn tutkimuksen mukaan suora demokratia on opettanut sveitsiläiset tekemään 

yhteistyötä
254

. Suomessa on vielä pitkä matka Sveitsin tasoiseen suoraan demokratiaan, mutta 

lainsäädännön muutoksilla pitäisi siirtyä siihen, että kuntalaisilla on todella oikeus vaatia 

neuvoa-antavaa kansanäänestystä. 

 

Vuoden 2010 kuntajakolakia markkinoitiin kuntalaisten ja muiden osallisten 

vaikuttamismahdollisuuksia parantavana lakina. Kuitenkin lain muutokset olivat sen verran 

pienet, että todellista muutosta ei tapahtunut.  Mikäli kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia 

ja oikeusturvaa halutaan todella parantaa kuntarakennetta muutettaessa, on lainsäädäntöön 

tehtävä suurempia muutoksia.  Kuntaliitokset, jossa on kysymys kokonaisten kuntien 

lakkauttamisesta, ovat niin isoja ratkaisuja, että kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien 

pitäisi olla huomattavasti laajemmat kuin nykyinen lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö suo.  

Nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuden, mutta se ei 

anna kuntalaisille mitään oikeutta vaatia sitä, että heille annetaan mahdollisuus mielipiteensä 

esille tuomiseen. 

 

Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi on kaksi tietä.  Yksi on se, että 

kuntalain 4 luvun pykälät, jotka koskevat kunnan asukkaiden osallistumisoikeuksia, säädetään 

sellaiseen muotoon, että kuntalaisilla on todellinen mahdollisuus vaatia hallinnolta kuulemista 

ennen päätöksen tekemistä.  Toinen mahdollisuus on muuttaa kuntajakolakia siten, että 

kuntajaotusta muutettaessa sovelletaan kuntalaista poikkeavia säännöksiä.  Kuntajakolakia 

voisi muuttaa muun muassa siten, että kuntalaisilla on oikeus vaatia kunnallista 

kansanäänestystä ja valtuuston olisi se järjestettävä, jos tarvittava määrä kuntalaisista sitä 

vaatii.   

 

Valitusoikeuden laajentamisella ei saavuteta parempaa oikeusturvaa kuntalaisten kannalta.  

Kuten tutkimus on osoittanut, niin valitusoikeus on ollut koko kuntajaotuslainsäädännön 
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voimassaoloajan näennäinen oikeusturva.  Kuntalaisten oikeusturvan kannalta on 

merkityksellisempää se, että heillä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa kunnassa tehtävään 

päätökseen, ja kunnan esityksen valmistelussa otetaan mahdollisimman laajasti huomioon 

kuntalaisten mielipiteet.  Kunnanvaltuuston päätöksellä pitää olla mahdollisimman suuren 

kuntalaisjoukon kannatus, jotta asukkaiden itsehallinto toteutuu perustus- ja kuntalain 

mukaisessa hengessä. 

 

Vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen on hyvät mahdollisuudet jo lähitulevaisuudessa, 

koska valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän kartoittamaan kuntalain 

kokonaisuudistusta. Kartoituksen jälkeen asetetaan parlamentaarinen valmistelukomitea. 

Työryhmän asettamisen yhteydessä ministeriö totesi, että kunnat ovat erilaistuneet ja niiden 

toimintaympäristö on muuttunut lukuisten kuntaliitosten ja uusien yhteistoimintamuotojen 

johdosta. Tämän johdosta kuntien johtaminen edellyttää entistä enemmän asiantuntemusta ja 

luottamushenkilöiden mukanaoloa valmistelussa. Ministeriön mielestä myös asukkaiden 

tarpeet osallistua heitä koskevien asioiden suunnitteluun ja päätöksentekoon ovat 

muuttuneet.
255

 Kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä on suhtauduttava kriittisesti 

nykyisen kuntalain 4 luvun säännöksiin kuntalaisten osallistumisoikeuksista.  Uudessa 

kuntalaissa pitäisi osallistumisoikeuksia koskevat pykälät säätää kuntalaisten 

osallistumisoikeuksia korostaviksi ja hallintoa velvoittaviksi.  Tämä lisäisi samalla myös 

kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia kuntajakoa muutettaessa. 
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