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Jakelussa mainituille 

 

Lausuntopyyntö kuntarakennelakiluonnoksesta 

 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko 

maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautu-

va elinvoimainen kuntarakenne. Osana kuntauudistusta hallitus käynnisti syksyllä 2011 

hallitusohjelman mukaisen koko maan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituk-

senmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän sel-

vitys Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne (valtiovarainministeriön julkaisuja 5a/2012 

ja 5b/2012) valmistui helmikuussa 2012.  

 

Valtiovarainministeriö asetti helmikuussa 2012 kuntarakennelakia valmistelevan työ-

ryhmän, jonka tehtävänä oli seurata ja arvioida kunta- ja palvelurakenneselvityksestä saa-

tavaa palautetta ja sen pohjalta laatia yhteenveto alue- ja kuulemiskierroksesta sekä tehdä 

uudistuksen vaikutusarviointi ja laatia tarkennettu esitys uudistuksen kriteereistä ja to-

teuttamistavoista. Lisäksi työryhmän tuli valmistella luonnos hallituksen esityksestä kun-

tauudistusta ohjaavaksi rakennelaiksi.  

 

Hallitus linjasi kuntauudistuksen etenemistä iltakoulussaan 5.6.2012 sekä antoi seuraava-

na päivänä tiedonannon eduskunnalle kuntauudistuksen etenemisestä (VNT 2/2012 vp).  

Hallitus antoi linjauksissaan määrittelemiensä tarkastelunäkökulmien perusteella tarkem-

pien uudistuksen kriteerien valmistelun rakennelakia valmistelevan työryhmän tehtäväk-

si. Työryhmän valmistelemat tarkemmat kriteerit vahvistettiin hallinnon ja aluekehityk-

sen ministerityöryhmässä 27.6.2012.  

 

Nyt kyseessä oleva kuntarakennelakiluonnos on valmisteltu hallituksen linjausten pohjal-

ta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nykyistä kuntajakolakia, ja samalla lain nimike 

muutettaisiin sen sisältöä paremmin kuvaavaksi kuntarakennelaiksi. Lakiin lisättäisiin 

säännökset kuntien selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista ja niistä poikkeamisesta 

sekä muutettaisiin kuntien yhdistymisen taloudellista tukea koskevia säännöksiä. Lisäksi 

ehdotetaan kielilain muuttamista eräiltä osin. 

 

Sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä on linjannut palvelurakenneuudistuksen 

jatkoa 15.11.2012. Näitä linjauksia koskeva muistio on tämän lausuntopyynnön liitteenä 

4. 
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Valtiovarainministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa oheisesta luonnok-

sesta yleisesti sekä erityisesti lausumaan seuraavista kysymyksistä: 

 

 selvitysvelvollisuudesta, selvitysperusteista (ml. poikkeusperusteista) ja selvi-

tysvelvollisuuden sisällöstä; 

 esityksen sisältämistä määräajoista ja menettelyistä; 

 valtioneuvoston toimivallasta päättää kuntajaon muuttamisesta; 

 yhdistymisavustuksien ehdoista ja määrästä; 

 sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuol-

lon palvelurakennetta koskevien linjausten mukaisesti. 

 

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 7.3.2013 mennessä sähköpostitse osoit-

teeseen valtiovarainministerio@vm.fi. 

 

 

 

  

 
Päivi Laajala 

Osastopäällikkö, ylijohtaja 

 

 

Lisätietojen antajat 
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Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö, p. 02955 30079, etunimi.sukunimi(a)vm.fi 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta koskevien linjausten osalta: 

Sinikka Näätsaari, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 109,  

etunimi.sukunimi(a)stm.fi 

 

Lisätietoja: www.kuntauudistus.fi 

 

 

Liitteet Liite 1. Kuntarakennelaki – lakiluonnos perusteluineen 

Liite 2. Kuntauudistuksen eteneminen -kaavio 

Liite 3. Muistio muista kuntauudistuksen hankkeista 

Liite 4. Muistio sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen linjauksista 

 

 

Jakelu  Kunnan- ja kaupunginhallitukset 

 Suomen Kuntaliitto 

 Valtioneuvoston kanslia 

Ulkoasiainministeriö 

Oikeusministeriö 

Sisäasiainministeriö 
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Puolustusministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Maa- ja metsätalousministeriö 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Ympäristöministeriö 

Aluehallintovirastot 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 

Maakuntien liitot 

Sairaanhoitopiirit 

Erityishuoltopiirit 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueet 

Koulutuskuntayhtymät ja muut koulutuksen järjestäjät 

KT Kuntatyönantajat 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO 

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty 

Kunta-alan unioni 

Tekniikka ja Terveys KTN 

Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ 

AKAVA 

STTK 

SAK 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 

MTK 

Keva 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta 

Elinkeinoelämän keskusliitto 

Suomen Yrittäjät 

Keskuskauppakamari 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

Suomen ortodoksinen kirkko 

Folktinget 

Saamelaiskäräjät 

Kansallinen Kokoomus rp. 

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue rp. 

Perussuomalaiset rp. 

Suomen Keskusta rp. 

Vasemmistoliitto rp. 

Vihreä liitto rp. 

Suomen ruotsalainen kansanpuolue rp. 

Suomen kristillisdemokraatit (KD) rp. 

Ammattiosaajien kehittämisyhdistys AMKE  

Lapsiasiavaltuutetun toimisto 

Suomen nuorisovaltuustojen liitto 

Allianssi ry. 

Nuorisoasiain neuvottelukunta 

Suomen Kotiseutuliitto 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY 

Helsingin seudun liikenne HSL 


