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Valtiovarainministeriölle ja 
Ympäristöministeriölle
Valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö asettivat 28.12.2009 työryh-
män, jonka tehtävänä oli valmistella kunta- ja palvelurakenneuudistusta kos-
kevan selonteon (VNS 9/2009) edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia ja toi-
meenpanoa kaupunkiseutuja koskevien linjausten osalta. Työryhmän toimi-
kausi oli 1.1.2010 – 30.10.2010.

Työryhmän tehtävänä oli selvittää ja valmistella selvityshenkilömenettelyn 
edellyttämät lainsäädäntömuutokset kesäkuun loppuun 2010 mennessä. Tavoit-
teena on, että tarvittava lainsäädäntö selvityshenkilömenettelyä koskien voi 
tulla voimaan mahdollisimman pian kuluvan hallituskauden aikana. Lisäksi 
työryhmän tehtävänä oli selvittää ja arvioida lokakuun loppuun 2010 mennessä 
vaihtoehdot sille, miten suurien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohja-
uksen sekä maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen edellytyksiä paran-
netaan lainsäädäntöä kehittämällä. Tavoitteena on, että ratkaisuvaihtoehdot 
ovat käytettävissä tulevissa hallitusneuvotteluissa. Lisäksi työryhmän tuli laa-
tia kesäkuun loppuun 2010 mennessä ehdotus Tampereen ja Turun seuduilla 
kokeiluluontoisesti käyttöön otettavasta seudun kuntien ja valtion välisestä 
aiesopimusmenettelystä ja sen toteuttamisesta. 

Työryhmän puheenjohtajana toimi rakennusneuvos Matti Vatilo ympäris-
töministeriöstä. Jäseninä olivat hallitusneuvos Arto Sulonen (30.9.2010 saakka) 
ja neuvotteleva virkamies Inga Nyholm valtiovarainministeriöstä, yli-insinööri 
Kaisa Mäkelä ja erityisasiantuntija Olli Maijala ympäristöministeriöstä, liiken-
neneuvos Petri Jalasto ja suunnittelija Leena Sirkjärvi liikenne- ja viestintämi-
nisteriöstä, erityisasiantuntija Olli Alho ja ylitarkastaja Olli Voutilainen työ- ja 
elinkeinoministeriöstä, hallitusneuvos Päivi Salo sosiaali- ja terveysministeri-
östä, kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju opetus- ja kulttuuriministeriöstä 
sekä johtaja Leena Karessuo ja yliarkkitehti Ritva Laine Suomen Kuntaliitosta. 
Työryhmän sihteerinä toimi neuvotteleva virkamies Katja Palonen valtiova-
rainministeriöstä. 
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Selvityshenkilömenettely 

Työryhmän tehtävänä oli valmistella alla esitetyn selonteon linjauksen edellyt-
tämät lainsäädäntömuutokset. 

Luodaan kaikkia puitelain kaupunkiseutuja koskeva valtion ja kaupunkiseu-
dun kuntien yhteinen selvityshenkilömenettely. Menettely voitaisiin käynnistää 
tilanteissa, joissa seudulla on selkeä yhteistyön tarve, mutta yhteistyö ei seudun 
omin toimenpitein etene. Menettelyn avulla pyrittäisiin ratkaisemaan seudun 
lukkiutuneita yhteistyöongelmia ja löytämään konkreettisia etenemispolkuja. Val-
tioneuvosto voi harkintansa mukaan asettaa selvityshenkilön, jos seudun kunta 
tekee aloitteen ja selvitys katsotaan tarpeelliseksi seudun olosuhteet ja tarve huo-
mioon ottaen. Valtioneuvosto voi myös omasta aloitteestaan samoin perustein 
asettaa kaupunkiseudulle selvityshenkilön. Jotta menettelyllä ja siihen perustu-
valla selvityshenkilön työllä on riittävän vahva tuki ja vaikuttavuus, menettely 
edellyttää säädöspohjaa. (Linjaus nro 35)

Työryhmä selvitti ja valmisteli selvityshenkilömenettelyn edellyttämät lain-
säädäntömuutokset 30.6.2010 mennessä. Hallituksen esitys luonnoksesta järjes-
tettiin kuulemistilaisuus 17.8.2010. Kuulemistilaisuuteen kutsuttiin kaupunki-
seutujen kunnat, maakuntien liitot, ao. ministeriöt sekä muutama tutkimust-
aho ja Suomen Kuntaliitto. Kuulemistilaisuudessa saadun palautteen pohjalta, 
hallituksen esitystä on tarkennettu muun muassa menettelyn käynnistämistä 
koskevien kriteerien osalta. Esitys on käsitelty myös kunnallistalouden ja –hal-
linnon neuvottelukunnassa. 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi selvitysmenettelystä yhteistyön edis-
tämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla annettiin 29.10.2010 ja tarkoitus on, että 
laki tulee voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on hyväk-
synyt lain ensi vuoden alkupuolella. 

Suurten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohjauksen sekä maankäytön 
ja liikenteen yhteensovittamisen edellytysten parantaminen lainsäädäntöä 
kehittämällä

Työryhmän tehtävänä oli selvittää ja arvioida lokakuun loppuun 2010 men-
nessä vaihtoehdot sille, miten suurien kaupunkiseutujen yhdyskuntaraken-
teen ohjauksen sekä maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen edellytyk-
siä parannetaan lainsäädäntöä kehittämällä alla olevan Paras -selonteon lin-
jauksen mukaan. 

Parannetaan suurien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohjauksen sekä 
maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen edellytyksiä lainsäädäntöä kehittä-
mällä. Suurille kaupunkiseuduille annetaan nykyistä puitelakia sitovampi velvoite 
maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseen ja palvelujen kuntara-
jat ylittävän käytön järjestämiseen. Lainsäädännöllä määritellään ne toimenpi-
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teet, joita valtioneuvostolla on oikeus viime kädessä esittää kaupunkiseuduille, 
jos se katsotaan välttämättömäksi ilmastopoliittisten tavoitteiden, kansallisen 
kilpailukyvyn tai muun kansallisesti tärkeän tavoitteen saavuttamiseksi. Yhtei-
nen seudullinen liikennejärjestelmäsuunnittelu kytketään yhteiseen seudulliseen 
maankäytön suunnitteluun ja toteuttamisen ajoitukseen. Suuriin kaupunkiseu-
tuihin luetaan Valtioneuvoston kaupunkipolitiikan periaatepäätöksessä 2009-
2011 mainitut suuret kaupunkiseudut. Kaupunkiseudun rajauksen lähtökohtana 
on koko toiminnallinen työssäkäyntialue. (Linjaus nro 36)

Työryhmä nosti esille mahdollisia kehittämissuuntia sille, miten paranne-
taan suurten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohjauksen sekä maankäy-
tön ja liikenteen yhteensovittamisen edellytyksiä lainsäädäntöä kehittämällä. 
Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohjauksen ja suunnitteluvälineiden 
kehittäminen seutulähtöisyyttä edistäen edellyttää tarkistuksia maankäyttö- 
ja rakennuslakiin. Näiltä osin linjausten kehittely liittyy käynnistymässä ole-
vaan maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden kokonaistarkasteluun. PARAS 
-uudistuksen jatkon ja tulevan hallitusohjelman valmistelun kannalta työryhmä 
nosti esille mahdollisia kehittämisajatuksia. Työryhmä ryhmitteli kehittämis-
ajatukset kolmeen kokonaisuuteen: kaavatasojen ohjausvaikutuksen ja roolin 
selventäminen, maapolitiikan ja kehittämisalueiden käytön edistäminen sekä 
hajarakentamisen ohjaus. Kussakin kohdassa on toimenpiteitä pohdittu sekä 
nykyiseen järjestelmään tehtävien tarkistuksien että periaatteellisempien muu-
tostarpeiden näkökulmasta.

Aiesopimusmenettely Tampereen ja Turun seuduille

Työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus Tampereen ja Turun seuduilla kokei-
luluontoisesti käyttöön otettavasta seudun kuntien ja valtion välisestä aiesopi-
musmenettelystä ja sen toteuttamisesta. 

Tampereen ja Turun seuduilla otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön vuo-
den 2012 loppuun asti kestävä valtion ja seudun kuntien välinen (seudullinen) 
maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettely, joka tukee kohdassa 
36 mainittuja prosesseja. Aiesopimusta valmistellaan yhteistyössä maakuntalii-
ton ja muiden asian kannalta tarpeellisten tahojen, kuten elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusten, kanssa. (Linjaus nro 37)

Työryhmä on valmistellut aiesopimuksia Tampereen ja Turun kaupunki-
seutujen kanssa. Tampereen seudun kuntien ja valtion välinen aiesopimus-
luonnos valmistuu aiesopimusmenettelyä käsittelevän esittelyn yhteydessä ja se 
on tarkoitus allekirjoittaa syksyn 2010 aikana. Turun kaupunkiseudun osalta 
on yhteisesti sovittu seudun kuntien ja valtion kesken aiesopimusmenettelyn 
etenemisestä. 

 Lisäksi eduskunnan hallintovaliokunta edellytti vastauksessaan Paras 
-selonteosta, että aiesopimusmenettely ulotetaan myös Oulun seudulle. Työ-
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ryhmä on aloittanut neuvottelut Oulun seudun kuntien kanssa syksyllä 2010. 
Oulun kaupunkiseutu ja valtio ovat yhteisesti sopineet aiesopimuksen valmiste-
lun tarkemmasta etenemisestä. Aiesopimusten valmistelutyö kaupunkiseuduilla 
jatkuu edelleen. Työryhmän toimeksiantoa jatketaan aiesopimuksen osalta. 

Työryhmä on laatinut yhteenvedon, jossa käydään läpi maankäytön, asu-
misen ja liikenteen aiesopimusmenettelyn lähtökohdat, yleiset periaatteet, kes-
keiset sisältövaatimukset sekä aiesopimusten valmistelussa huomioitavat asiat.

Tehtävänsä suoritettuaan työryhmä luovuttaa työnsä kunnioittavimmin 
ympäristöministeriölle ja valtiovarainministeriölle   

Helsingissä 29.10.2010

Matti Vatilo

Olli Alho  Petri Jalasto  Leena Karessuo

  Kirsi Kaunisharju   Ritva Laine

Olli Maijala Kaisa Mäkelä  Inga Nyholm

  Katja Palonen   Päivi Salo 

Leena Sirkjärvi Arto Sulonen   Olli Voutilainen



15

Sisällys

Valtiovarainministeriölle ja Ympäristöministeriölle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi selvitysmenettelystä yhteistyön 
edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om 
ett utredningsförfarande i syfte att främja samarbetet i vissa 
stadsregioner.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Yhdyskuntarakenteen ohjauksen sekä maankäytön ja liikenteen 
yhteensovittamisen kehittämisehdotuksia lainsäädäntöön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

1 Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettelyn 
lähtökohdat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

2  Aiesopimusmenettelyn yleiset periaatteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3  Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valmistelu . . . . . . . 77

3.1  Aiesopimusneuvottelujen käynnistäminen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
3.2 Aiesopimusten tavoitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
3.3 Aiesopimusten osapuolet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
3.4  Aiesopimusten sisältö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
3.5  Aiesopimuksen toteutusaika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79

 3.6  Aiesopimuksen seuranta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
 3.7 Aiesopimuksen toteutuminen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

4  Aiesopimusmenettelyn pilotointi kaupunkiseuduilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

 4.1  Aiesopimusmenettely Tampereen kaupunkiseudulla . . . . . . .82
 4.2  Aiesopimusmenettely Turun kaupunkiseudulla . . . . . . . . . . . . .83
 4.3 Aiesopimusmenettely Oulun kaupunkiseudulla . . . . . . . . . . . . . .84



16



17

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi selvitysmenette-
lystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi 
eräillä kaupunkiseuduilla. Lain tavoitteena 
on luoda menettely, jonka avulla voidaan 
kaupunkiseutujen elinvoiman, kilpailukyvyn 
ja toimivuuden turvaamiseksi edistää seudun 
kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen 
yhteensovittamista sekä palveluiden käyttöä 
kuntarajoista riippumatta. Menettelyn tavoit-
teena on kaupunkiseudun kuntien välisen yh-
teistyön tukeminen ja vahvistaminen. 

Lailla luotavassa menettelyssä valtiova-
rainministeriö voisi asettaa yhden tai use-
amman niin sanotun kaupunkiseutuselvittä-
jän selvittämään, miten kaupunkiseudun 
maankäyttöä, asumista ja liikennettä sovite-
taan yhteen sekä miten palvelujen käyttöä 
kuntarajoista riippumatta tulisi seudulla edis-
tää. Aloitteen menettelyn käynnistämisestä 
voisi tehdä yksi tai useampi seudun kunta, tai 
valtiovarainministeriö omasta aloitteestaan. 

Selvitysmenettely voitaisiin käynnistää, jos 
se on tarpeen ja sillä arvioidaan kuulemisme-
nettelyn perustella saavutettavan tuloksia 
seudun yhdyskuntarakenteen ja palveluiden 
tasapainoisen kehityksen vaatiman yhteis-
työn edistämiseksi. Ennen menettelyn käyn-
nistämistä valtiovarainministeriön tulisi kuul-
la asianomaisen seudun kuntia, asianomaista 
maakunnan liittoa ja asian kannalta keskeisiä 
ministeriöitä. Selvitysmenettelyitä arvioidaan 
käynnistettävän yksi tai kaksi vuodessa, jos 
menettelyn edellytykset täyttyvät.  

Lakia sovellettaisiin siinä mainituilla kau-
punkiseuduilla. Valtiovarainministeriö voisi 
selvitysmenettelyn käynnistäessään päättää, 

että kaupunkiseutuun kuuluu ja selvitysme-
nettelyyn otetaan myös muita kuin laissa 
mainittuja kuntia. Myös kaupunkiseudun 
kuntien yhteisellä päätöksellä mukaan voitai-
siin ottaa muitakin kuin laissa mainittuja 
kuntia.

Kaupunkiseutuselvittäjän tehtävänä on kar-
toittaa maankäytön, asumisen ja liikenteen 
yhteensovittamisen sekä palveluiden käytön 
kehittämistarpeet seudulla.  

Seudun kuntien olisi osallistuttava menette-
lyyn ja tuettava selvittäjää tehtävien hoitami-
sessa. Kuntien valtuustojen olisi tehtävä pää-
tökset selvittäjän ehdotusten käyttöönotosta 
kolmen kuukauden kuluessa ehdotusten te-
kemisestä. Jos valtuusto ei tee päätöstä tai 
hylkää selvittäjän ehdotukset kokonaan tai 
osittain, valtuuston tulee antaa perusteltu lau-
sunto, jonka jälkeen selvittäjällä olisi mah-
dollisuus tehdä kunnille uudet ehdotukset, 
jotka olisi käsiteltävä samalla tavoin. Selvit-
täjä toimittaisi ehdotuksensa ja valtuustojen 
niihin antamat lausunnot valtiovarainministe-
riölle, joka käsittelisi ne yhteistyössä muiden 
asian kannalta keskeisten ministeriöiden 
kanssa. Seudun kuntien tulisi antaa vuosittain 
selvitys ehdotusten täytäntöönpanosta. Kau-
punkiseutuselvittäjän palkkaus- ja muut teh-
tävästä aiheutuvat kustannukset maksettaisiin 
valtion varoista. 

Esitys liittyy vuoden 2011 valtion talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun eduskunta 
on lain hyväksynyt. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT

1 Johdanto

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta an-
netun lain (169/2007 jäljempänä puitelaki)
osana säädettiin lain 7 §:ssä kaupunkiseutu-
jen suunnitteluvelvollisuudesta. Laissa mää-
ritellyt 17 kaupunkiseutua olivat velvoitettuja 
laatimaan suunnitelmat siitä, miten maankäy-
tön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamis-
ta sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen 
parannetaan seuduilla. Hallitus antoi marras-
kuussa 2009 eduskunnalle selonteon (VNS 
9/2009 vp) kunta- ja palvelurakenneuudis-
tuksen toteutuksesta sekä kunta- ja palvelu-
rakenneuudistusta koskevan puitelain tavoit-
teiden toteutumisesta. Selonteossa arvioitiin 
uudistuksen tähänastisia tuloksia ja vaikutuk-
sia eri näkökulmista. Lisäksi selonteossa lin-
jattiin uudistuksen jatkamista koskevia toi-
menpiteitä. Eduskunta hyväksyi kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksesta annetun selon-
teon linjauksineen (EK 11/2010 vp - VNS 
9/2009 vp). 

Selonteon mukaan puitelain kaupunkiseu-
tusuunnitelmien laatimisvelvoite on saanut 
seudut arvioimaan tilanteitaan ja tavoitteitaan 
uudelleen. Monilla kaupunkiseuduilla on 
käynnistynyt myös uusia yhteistyöprosesseja. 
Kaupunkiseutusuunnitelmien toteuttamisen 
edistymisessä on kuitenkin huomattavia eroja 
seutujen välillä. Kaupunkiseudut ovat yhteis-
työssä eri vaiheissa. Yhteistyön laajuus ja 
syvyys vaihtelevat seuduittain. Myös yhteis-
työn tekemisen tavat ja perinteet ovat eri 
seuduilla hyvinkin erilaisia. Selonteossa pai-
notetaan, että kaupunkiseutujen yhteistyön 
vahvistamiseksi tarvitaan jatkossa enemmän 
ohjausta ja tukea, mutta tarvittaessa myös si-
tovampia velvoitteita. Keskeistä on löytää 
seudun sisäistä luottamusta, yhteisen tahtoti-
lan löytämistä ja kuntien sitoutumista vahvis-
tavia keinoja sekä yhteisiä pelisääntöjä. 

Selonteon johtopäätösten mukaan seudulli-
nen selvityshenkilömenettely olisi joustava 
keino kartoittaa seudun yhteistyön ongelmia 
ja mahdollisuuksia sekä esittää seudun lähtö-
kohdat huomioivia toiminnallisia ja raken-
teellisia ratkaisuja elinvoiman vahvistami-
seksi. Menettelyn avulla voitaisiin arvioida 

kaupunkiseudun maankäytön, liikenteen ja 
asumisen sekä palvelut yli kuntarajojen edel-
lyttämää suunnittelutarvetta ja maankäyttö-
politiikkaa sekä tehdä niitä koskevia aloittei-
ta. Paremman yhteensovittamisen avulla tar-
koituksena on vaikuttaa myönteisesti ympä-
ristön kannalta tasapainoiseen ja kestävään 
kehitykseen kaupunkiseuduilla, turvata sosi-
aalinen eheys ja ehkäistä haitallista seudullis-
ta eriytymistä sekä vahvistaa kaupunkiseutu-
jen kilpailukykyä. Menettely on joustava ja 
siksi vaikutuksiltaan muita selonteossa yh-
teistyön tukemiseksi esitettyjä vaihtoehtoja 
nopeampi edellyttäen, että kaupunkiseutusel-
vittäjällä on riittävä toimivalta ja kaupunki-
seudun kunnat sitoutuvat kaupunkiseutusel-
vittäjän ratkaisuesityksiin. 

Tältä pohjalta selontekoon sisältyi selvitys-
henkilön asettamista kaupunkiseuduille kos-
keva linjaus: 

”Luodaan kaikkia puitelain kaupunkiseutu-
ja koskeva valtion ja kaupunkiseudun kuntien 
yhteinen selvityshenkilömenettely. Menettely 
voitaisiin käynnistää tilanteissa, joissa seu-
dulla on selkeä yhteistyön tarve, mutta yh-
teistyö ei seudun omin toimenpitein etene. 
Menettelyn avulla pyrittäisiin ratkaisemaan 
seudun lukkiutuneita yhteistyöongelmia ja 
löytämään konkreettisia etenemispolkuja. 
Valtioneuvosto voi harkintansa mukaan aset-
taa selvityshenkilön, jos seudun kunta tekee 
aloitteen ja selvitys katsotaan tarpeelliseksi 
seudun olosuhteet ja tarve huomioon ottaen. 
Valtioneuvosto voi myös omasta aloittees-
taan samoin perustein asettaa kaupunkiseu-
dulle selvityshenkilön. Jotta menettelyllä ja 
siihen perustuvalla selvityshenkilön työllä on 
riittävän vahva tuki ja vaikuttavuus, menette-
ly edellyttää säädöspohjaa.” (Linjaus 35).

2 Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö 

Johdanto

Selvitysmenettelyä yhteistyön edistämisek-
si eräillä kaupunkiseuduilla vastaavaa laki-
sääteistä menettelyä ei ole aiemmin ollut. 
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Tässä säädettävällä selvityshenkilömenette-
lyllä on yhtymäkohtia kuntajakoselvityksiin 
ja siten kuntajakolakiin (1698/2009) sekä 
puitelain 9 §:n mukaisen erityisen vaikeassa 
taloudellisessa asemassa olevien kuntien ar-
viointimenettelyyn. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annet-
tu lain 7 §:n suunnitteluvelvollisuus eräillä 
kaupunkiseuduilla

Puitelaki velvoitti Espoon, Helsingin, Kau-
niaisten ja Vantaan kaupunkien (pääkaupun-
kiseutu) laatimaan suunnitelman siitä, miten 
maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteen-
sovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntara-
jat ylittäen parannetaan seudulla ottaen huo-
mioon jo käynnissä olevat yhteistyön kehit-
tämishankkeet. 

Lisäksi puitelaki velvoitti seuraavat seudut 
laatimaan kaupunkisuunnitelman siitä, miten 
maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteen-
sovittamista sekä palvelujen käyttöä kuntara-
jat ylittäen parannetaan: 

1) Turun kaupunki yhdessä Auran, Kaari-
nan, Liedon, Naantalin, Raision, Ruskon ja 
Vahdon kanssa; 

2) Porvoon kaupunki yhdessä Askolan, 
Myrskylän ja Pernajan kanssa; 

3) Porin kaupunki yhdessä Luvian, Meri-
karvian, Nakkilan, Noormarkun, Pomarkun, 
Siikaisen ja Ulvilan kanssa; 

4) Hämeenlinnan kaupunki yhdessä Hattu-
lan, Hauhon, Janakkalan, Kalvolan, Lammin, 
Rengon ja Tuuloksen kanssa; 

5) Tampereen kaupunki yhdessä Kangas-
alan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkka-
lan, Vesilahden ja Ylöjärven kanssa; 

6) Lahden kaupunki yhdessä Asikkalan, 
Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän, Nasto-
lan ja Orimattilan kanssa; 

7) Kotkan kaupunki yhdessä Haminan, 
Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kanssa; 

8) Lappeenrannan kaupunki yhdessä Jout-
senon, Lemin ja Taipalsaaren kanssa; 

9) Mikkelin kaupunki yhdessä Hirvensal-
men ja Ristiinan kanssa; 

10) Kuopion kaupunki yhdessä Karttulan, 
Maaningan ja Siilinjärven kanssa; 

11) Joensuun kaupunki yhdessä Kontiolah-
den, Liperin ja Pyhäselän kanssa; 

12) Jyväskylän kaupunki yhdessä Jyväsky-
län maalaiskunnan, Korpilahden, Laukaan, 
Muuramen, Petäjäveden ja Toivakan kanssa; 

13) Seinäjoen kaupunki yhdessä Ilmajoen, 
Lapuan, Nurmon ja Ylistaron kanssa; 

14) Vaasan kaupunki yhdessä Isonkyrön, 
Korsnäsin, Laihian, Maalahden, Maksamaan, 
Mustasaaren, Oravaisten, Vähäkyrön ja Vöy-
rin kanssa; 

15) Kokkolan kaupunki yhdessä Kruunu-
pyyn ja Kälviän kanssa; sekä 

16) Oulun kaupunki yhdessä Hailuodon, 
Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Limin-
gan, Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon, Tyr-
nävän ja Ylikiimingin kanssa. 

Puitelain perusteluissa (HE 155/2006 vp.) 
suunnitteluvelvoitteen asettamista perustel-
tiin sillä, että vaikka monilla kaupunkiseu-
duilla kuntien maankäytön suunnittelua kos-
keva yhteistyö on lisääntynyt, yhteistoiminta 
kokonaisuutena tarkastellen on edennyt hi-
taasti ja valikoivasti. Maakuntapohjaisella 
kaavoituksella ja suunnitelmilla ei pystytä 
riittävästi ratkaisemaan kasvukeskuksien 
maankäyttöä, asumista ja liikennettä koske-
via ongelmia. Kuntakohtaisessa kaavoituk-
sessa ei puolestaan ole otettu riittävästi huo-
mioon alueen kokonaisnäkemystä koko alu-
een kehittämisen painopisteistä. 

Vaikka monilla kaupunkiseuduilla kuntien 
maankäytön suunnittelua koskeva yhteistyö 
on viime vuosina lisääntynyt, yhteistoiminta 
on kokonaisuutena tarkastellen edennyt hi-
taasti ja valikoivasti. Kasvukeskusalueilla 
tämä on aiheuttanut investointeja ja palvelu-
rakentamista, jossa ei ole riittävästi otettu 
huomioon yhtä kuntaa laajempaa palvelujen 
järjestämistarvetta. Tästä on aiheutunut pääl-
lekkäisiä investointeja ja epätarkoituksenmu-
kaista yhdyskuntarakenteen kehittymistä. 
Kansalaisten kannalta tilanne on johtanut 
muun muassa pidentyviin työ- ja palvelujen-
hakumatkoihin ja liikenteen ruuhkautumi-
seen. Keskeisillä kaupunkiseuduilla tarvitaan 
yleiskaavallisen yhteistyön lisäksi laajempaa 
yhteistyötä maankäytön, maapolitiikan, asun-
topolitiikan ja liikennejärjestelmien kehittä-
misessä myös energia- ja ilmastopolitiikan 
tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Lisäksi haasteena on ollut, että sellaisilla 
alueilla, jossa kuntarajat halkaisevat toisiinsa 
kiinni kasvaneita taajamarakenteita ja jakavat 
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eri kuntiin samaan yhdyskuntarakenteelliseen 
kokonaisuuteen kuuluvia alueita kuntajaon 
muutoksia on tapahtunut varsin vähän. Täl-
laisilla alueilla tulisi maankäytön, asumisen 
ja liikenteen järjestämisen kysymyksiä tar-
kastella yhtenä kokonaisuutena. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta anne-
tun lain 9 §:n mukainen arviointi 

Puitelain 9 §:n mukaan kunnan ja valtion 
tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuu-
det turvata asukkailleen lainsäädännön edel-
lyttämät palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin 
palvelujen edellytysten turvaamiseksi. Vel-
voite syntyy, jos rahoituksen riittävyyttä tai 
vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden 
tunnusluvut ovat olennaisesti ja toistuvasti 
koko maan vastaavia tunnuslukuja heikom-
mat ja ovat kahtena vuonna peräkkäin alitta-
neet valtioneuvoston asetuksella kunnan ta-
louden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista 
(172/2007) säädetyt raja-arvot. 

Kunnan tilinpäätösten tunnuslukujen edel-
lytysten täyttyessä tulee kunnan ja valtion 
yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet tur-
vata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät 
palvelut sekä ryhtyä toimiin palveluiden 
edellytysten turvaamiseksi. Lain mukainen 
selvitys tehdään arviointiryhmässä, jonka jä-
senistä yhden nimeää valtiovarainministeriö 
ja yhden asianomainen kunta. Lisäksi minis-
teriö nimeää kuntaa kuultuaan arviointiryh-
män puheenjohtajaksi mainituista tahoista 
riippumattoman henkilön. Arviointiryhmä 
tekee ehdotuksen kunnan asukkaiden palve-
lujen turvaamiseksi tarvittavista toimenpi-
teistä. Kunnanvaltuuston on käsiteltävä arvi-
ointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja saatet-
tava niitä koskeva päätös ministeriön tietoon 
mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Lain 
mukaan ministeriö tekee arviointiryhmän 
toimenpide-ehdotusten ja kunnanvaltuuston 
päätösten perusteella ratkaisun kuntajakolais-
sa tarkoitetun erityisen kuntajakoselvityksen 
tarpeellisuudesta kuntajaon muuttamiseksi. 

Lain voimaantulon jälkeen arviointi on teh-
ty yhteensä 23 kunnassa. Raja-arvot on täyt-
tänyt yhteensä 37 kuntaa. Arviointia ei ole 
kuitenkaan käynnistetty tai se on keskeytetty, 
mikäli kunta on tehnyt yhdistymispäätöksen 
tai mikäli arviointi on jo toteutettu kunnassa 

aiemmin. Näitä kuntia on yhteensä 14. Yh-
den selvityksen kustannukset ovat olleet kes-
kimäärin noin 5 000 euroa. 

Talousvaikeudet ovat olleet tyypillisiä asu-
kasluvultaan pienille kunnille. Niiden määrä 
on viime vuosina vähentynyt kuntien yhdis-
tymisten johdosta. Tämä voi rajoittaa jossain 
määrin 9 §:n menettelyn piiriin tulevien kun-
tien määrän kasvua. Toisaalta yhdistymistä 
ratkaisuna rajoittaa se, että talousvaikeudet 
ovat alueellisia ja koskevat yleensä myös ar-
viointimenettelyn kohteena olevan kunnan 
naapurikuntia. 

Arviointimenettelyssä palvelujen edellytys-
ten turvaamiseen on pyritty laatimalla kun-
nalle arviointiryhmän esityksenä talouden ta-
sapainotusohjelma, johon kunnat ovat val-
tuuston päätöksellä sitoutuneet. Koska arvi-
ointikriteerit täyttävät kunnat ovat erityisissä 
taloudellisissa vaikeuksissa, niitä on useissa 
tapauksissa myös arviointiprosessissa tuettu 
myöntämällä peruspalvelujen valtionosuuden 
korotusta (aikaisempi harkinnanvarainen ra-
hoitusavustus). Valtionosuuden korotuksen 
myöntämisen ehtona on peruspalvelujen val-
tionosuudesta annetun lain (1704/2009) mu-
kaan se, että kunta on hyväksynyt suunnitel-
man taloutensa tasapainottamiseksi toteutet-
tavista toimenpiteistä. Käytännössä arvioin-
timenettely ja talouden tasapainotussuunni-
telman laadinta vastaavat sisällöllisesti toisi-
aan.

Kuntajakolaki

Uusi kuntajakolaki (1698/2009) tuli voi-
maan vuoden 2010 alusta ja sitä sovelletaan 
ensimmäisen kerran sellaisiin kuntajaonmuu-
toksiin, jotka tulevat voimaan vuoden 2011 
alusta alkaen. Kuntajakolain muutoksen taus-
talla oli lain selkeyttäminen ja kehittäminen 
niin, että se vastaa kunta- ja palvelurakenne-
uudistusta annetun lain myötä nousseita tar-
peita ja muuttuneita olosuhteita. Laissa täs-
mennetään kuntajaon kehittämisen tavoitteita 
sekä kuntajaon muuttamisen edellytyksiä. 

Kuntajakolain 4 luvussa säädetään erityi-
sestä kuntajakoselvityksestä. Kuntajakolain 
15 §:n mukaan kuntajaon muuttamista kos-
kevan asian laajuuden tai vaikeuden johdosta 
taikka muusta perustellusta syystä ministeriö 
voi määrätä toimitettavaksi erityisen kuntaja-
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koselvityksen, jota varten ministeriö asettaa 
kyseessä olevia kuntia kuultuaan yhden tai 
useamman kuntajakoselvittäjän. Erityinen 
kuntajakoselvitys voidaan määrätä toimitet-
tavaksi ministeriön aloitteesta, kunnan esi-
tyksestä tai jos vähintään 20 prosenttia kun-
nan äänioikeutetuista asukkaista tekee esityk-
sen erityisen kuntajakoselvityksen toimitta-
misesta. 

Erityisiä kuntajakoselvityksiä on vuodesta 
2006 alkaen toimitettu yhteensä kahdeksan 
kertaa, ja niiden kesto on ollut keskimäärin 
7,9 kuukautta. Vuoden 2010 alusta lukien, 
uuden kuntajakolain voimassaoloaikana eri-
tyisten kuntajakoselvitysten kesto on hieman 
pidempi kuin vanhan kuntajakolain voimas-
saoloaikana. Uuden kuntajakolain aikana eri-
tyinen selvitys on toteutettu/toteutetaan Ke-
missä, Lahdessa ja Oulussa, jotka kestoltaan 
ovat noin 10—12,5 kk. Mainituissa selvityk-
sissä on mukana olevien kuntien lukumäärä 
suurempi kuin selvityksissä keskimäärin. 

Erityisen kuntajakoselvityksen kustannuk-
set ovat olleet n. 70 000—100 000 euroa riip-
puen mukana olevien kuntien lukumäärästä 
ja selvityksen kestosta. 

Kuntajakolaissa säädetään kuntajaon kehit-
tämistä ohjaavista laadullisista tavoitteista 
(1 §). Niiden mukaan Suomi on jaettuna kun-
tiin asukkaiden itsehallintoa, palveluiden jär-
jestämistä ja yleistä hallintoa varten. Lain 
mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena 
on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yh-
dyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne. 
Näistä elinvoimaisuuden käsite on kuntajako-
laissa uusi. Kuntajaon kehittämisen tavoittei-
ta koskevia säännöksiä uudistettiin puitelain 
säätämisen yhteydessä. Tavoitteena koroste-
taan edellä mainittujen lisäksi sitä, että kun-
nan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai 
muusta sellaisesta toiminnallisesta kokonai-
suudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstö-
voimavaroihin perustuvat edellytykset vasta-
ta palveluiden järjestämisestä ja rahoitukses-
ta. Kuntajakolain 4 §:n mukaan kuntajakoa 
voidaan muuttaa, jos muutos parantaa: 
1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edel-
lytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai 
muuten edistää kunnan toimintakykyä, 
2) alueen asukkaiden palveluja tai elin-
olosuhteita, 3) alueen elinkeinojen toiminta-
mahdollisuuksia tai 4) alueen yhdyskuntara-

kenteen toimivuutta. Mainitut edellytykset 
ovat keskenään vaihtoehtoisia, jolloin yh-
denkin niistä täyttyminen mahdollistaa kun-
tajaon muuttamisen. 

Uudessa kuntajakolaissa on nostettu selke-
ämmin esille kuntien ratkaiseva rooli kunta-
jaon muuttamisen vireillepanosta sekä itse 
valmistelussa ja päätöksenteossa. Kuntajaon 
muuttamisen vireillepanossa korostetaan 
kuntien yhteistä valmistelua ja kuntien yh-
teisten esitysten merkitystä. Tarkoituksena 
on ohjata kunnat kaikissa tilanteissa valmis-
telemaan muutoksia yhdessä ennen valtio-
neuvostolle toimitettavaa kuntajaon muutos-
esitystä. Kuntien yhdistymistä koskevissa ti-
lanteissa lähes ratkaiseva asema on kuntien 
yhteisellä esityksellä. Ainoastaan poikkeuk-
sellisesti kuntien yhdistymisestä voidaan 
päättää ilman sitä. Tällöinkin vaaditaan kun-
tien yhteistä valmistelua siten, että kunnat 
olisivat olleet mukana erityisessä kuntaja-
koselvityksessä, johon kuntajakoselvittäjä 
perustaa oman esityksensä kuntien yhdisty-
misestä. Lisäksi kuntajakoselvittäjän ehdo-
tuksen on tällöin täytynyt saada enemmistön 
kannatuksen yhdistymistä vastustavassa kun-
nassa toimitetussa kunnallisessa kansanää-
nestyksessä. 

Kuntajakolain 16 §:n mukaan kuntien on 
osallistuttava erityiseen kuntajakoselvityk-
seen ja kuntajakoselvittäjän ehdotuksen val-
misteluun. Jos kuntajakoselvittäjä katsoo sel-
vityksen perusteella kuntajaon muuttamisen 
tarpeelliseksi, hänen on tehtävä muutoksen 
kohteena olevien kuntien valtuustoille ehdo-
tus kuntajaon muuttamisesta. Jos kaikkien 
muutoksen kohteena olevien kuntien valtuus-
tot hyväksyvät kuntajakoselvittäjän ehdotuk-
sen, kunnat tekevät selvittäjän ehdotuksen 
mukaisen yhteisen esityksen kuntajaon muut-
tamisesta ministeriölle. Jos yhden tai use-
amman muutoksen kohteena olevan kunnan 
valtuusto ei hyväksy kuntajakoselvittäjän eh-
dotusta kuntajaon muuttamisesta, selvittäjä 
toimittaa esityksensä kuntajaon muuttamises-
ta ministeriölle ja liittää siihen muutoksen 
kohteena olevien kuntien valtuustojen selvit-
täjän ehdotuksesta antamat lausunnot. Samal-
la selvittäjä voi esittää ministeriölle kuntalain 
30 §:ssä tarkoitetun kunnallisen kansanäänes-
tyksen toimittamista kuntien yhdistymistä 
koskevasta ehdotuksestaan. Jos selvittäjä eh-
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dottaa kansanäänestyksen toimittamista, mi-
nisteriö voi määrätä kansanäänestyksen toi-
mitettavaksi siinä kunnassa tai niissä kunnis-
sa, joissa valtuustot eivät hyväksyneet kunta-
jakoselvittäjän ehdotusta kuntien yhdistymi-
sestä.

Kuntajakolain 17 §:n mukaan kuntaja-
koselvittäjä voidaan ottaa virkasuhteeseen. 
Kuntajakoselvittäjään, jota ei ole otettu vir-
kasuhteeseen, sovelletaan tehtävissään rikos-
oikeudellista virkavastuuta koskevia sään-
nöksiä sekä vahingonkorvauslain (412/1974) 
säännöksiä julkisyhteisön ja virkamiehen 
korvausvastuusta. Kuntajakoselvittäjällä on 
salassapitoa koskevien säännösten estämättä 
oikeus saada viranomaisilta tehtävänsä suo-
rittamista varten tarpeelliset kuntien ja kun-
takonserniin kuuluvien yhteisöjen hallintoa ja 
taloutta koskevat tiedot sekä muuta apua. 
Tehtävään määrättävällä henkilöllä tulee lain 
mukaan olla tehtävän hoitamiseen riittävä 
asiantuntemus ja kokemus. Erityisen kunta-
jakoselvityksen tekemisestä maksettavan 
korvauksen perusteista määrää ministeriö. 

2.2 Käytäntö

Kaupunkiseutujen merkitys koko Suomen 
kehittämisen ja kilpailukyvyn kannalta on 
ratkaiseva. Kaupunkiseuduilla asuu kaksi 
kolmasosaa maamme väestöstä. Kaupunki-
seudut ovat talouden vetureita omilla alueil-
laan, suurimmat kansallisia vetureita. Toi-
minnallisen kaupunkiseudun tulee olla kunta-
laisen arjen näkökulmasta hyvin toimiva yh-
tenäinen alue muun muassa palveluiden saa-
tavuuden ja joukkoliikenteen sujuvuuden 
suhteen. Kaupunkiseutujen kuntien yhteinen 
maankäyttö-, asunto- ja liikennepolitiikka 
sekä elinkeinopolitiikka ovat edellytys seutu-
jen menestykselle. 

Turun kaupunki teki 4.3.2008 päivätyllä 
kirjeellään valtiovarainministeriölle aloitteen 
asettaa työryhmä tai selvityshenkilö laati-
maan selvitys keskuskaupunkien ja kehys-
kuntien taloudellisista vuorovaikutus- ja ke-
hitystekijöistä käyttäen pilottina Turun kau-
punkia. Selvityksen tekemistä tukivat Paimi-
on, Kaarinan, Raision ja Naantalin kaupungit 
sekä Piikkiön, Sauvon, Auran, Liedon, Rus-
kon ja Vahdon kunnat Turun seudulta. Lisäk-
si Jyväskylän kaupunki tuki hanketta. 

Turun kaupungin esityksen perusteella val-
tiovarainministeriö asetti 1.7.2008 asiantunti-
jaryhmän sekä sen yhteyteen Turun ja Jyväs-
kylän kaupunkiseudun kuntien edustajista 
koostuvan työryhmän. Asiantuntijaryhmän 
tehtävänä oli tehdä selvitys keskuskaupunki-
en ja kehyskuntien taloudellista vuorovaiku-
tus- ja kehitystekijöistä, sekä selvitykseen pe-
rustuvia esityksiä. Selvityksen ja sen perus-
teella tehtyjen ehdotusten tuli tukea kaupun-
kiseutusuunnitelmien toteutusta ja kehittä-
mistä. Ehdotukset otettiin huomioon valmis-
teltaessa vuonna 2009 hallituksen selontekoa 
eduskunnalle Paras -uudistuksesta. 

Asiantuntijatyöryhmä tarkasteli työssään 
kaupunkiseudun taloudellisia vuorovaikutus-
suhteita ja pohti kaupunkiseutujen dynamiik-
kaa. Vuorovaikutussuhteiden tarkastelu pe-
rustui malliin, jonka mukaan kunnat ovat toi-
saalta paikallistalouksia ja toisaalta kunnat 
ovat palveluja järjestäviä ja päätöksiä tekeviä 
yksikköjä. Tarkastelussa oli mukana kaksi 
näkökulmaa: poikkileikkauskuva taloudelli-
sista vuorovaikutussuhteista sekä keskuskau-
punkien ja kehyskuntien välillä tapahtunut 
muutos 2000-luvulla. Muutosta tarkasteltiin 
muun muassa väestörakenteen, elinkeinotoi-
minnan, elinkeinorakenteen, pendelöinnin ja 
työpaikkaomavaraisuuden kautta. 

Työryhmä totesi loppupäätelmissään 
(VM:n julkaisu 22/2009), että kaupunkiseu-
dut ovat erilaisia ja kaupunkiseutujen kuntien 
välinen yhteistyö on erimuotoista sekä kul-
kee eri vaiheissa. Kaupunkiseuduilla on oma 
historiansa niin fyysisenä alueena kuin yh-
teistyön toteuttamisessakin. Kuntalaiset elä-
vät arjessa yli kuntarajojen. Tämän johdosta 
entistä tärkeämpiä ovat palvelujen käyttö-
mahdollisuudet yli kuntarajojen ja palvelujen 
järjestäminen yhdessä. Perustan kaupunki-
seudun kehitykselle luovat kuntien maan-
käyttö, asuntopolitiikka, elinkeinopolitiikka 
ja liikennejärjestelyt. 

Asiantuntijatyöryhmä totesi selvitykses-
sään, että kaupunkiseudun kehittämisessä on 
erilaisia vaihtoehtoja. Kaupunkiseudun kehit-
täminen kokonaisuutena voi tapahtua ensin-
näkin vapaaehtoiselta pohjalta, jolloin seu-
dun kunnat itse luovat ja löytävät seudun 
kannalta parhaat yhteistyön etenemissuunnat. 
Jos vapaaehtoisella laaja-alaisella yhteistyöl-
lä ei saavuteta kaupunkiseudun kokonaisuu-
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den kannalta parasta mahdollista tulosta, olisi työryhmän mielestä toiseksi harkittava yh-teistyömuotojen säätämistä velvoittaviksi. Säädettävän yhteistyölain mukaan yhteistyö etenisi kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vai-heessa kaupunkiseudulle, jossa yhteistyön to-teutus tuottaa vaikeuksia, asetettaisiin seu-dullinen selvityshenkilö. Toisessa vaiheessa luotaisiin seudullinen demokraattinen pää-töksentekoelin. Kolmatta vaihtoehtoa kau-punkiseudun kehittämisessä eli kuntaraken-teen muutosta tulisi työryhmän mielestä poh-tia, mikäli velvoittava yhteistyö ei tuo mitään uutta tai vaikeuttaa yhteistyön tekemistä. Asiantuntijatyöryhmä ehdotti Turun seu-dulle selvityshenkilön asettamista kuntien yhteisen tahtotilan kartoittamiseksi ja mah-dollisten ongelmien ratkaisemiseksi. Turun kaupunkiseudulla vapaaehtoisuuteen pohjau-tuva yhteistyön malli ei ole tuonut yhteistä tahtotilaa eikä kehittämissuuntaa. Lapin yliopiston kunta- ja palvelurakenne-uudistuksen suunnitteluvaiheessa tekemässä arviointitutkimuksessa (VM:n julkaisuja 11/2009) todetaan, että kaupunkiseutusuun-nittelussa on nähtävissä puutteita kokonai-suuksien suuntaamisessa ja hallinnassa, esi-merkiksi seudun elinkeinopolitiikan, palvelu-rakenteen, yhdyskuntarakentamisen ja maan-käytön kannalta. Tutkijoiden mukaan kau-punkiseuduilla tuleekin tarkastella seudun kokonaisrakennetta laajemmin ja syventäen. Kokonaisuuden hallintaa on tarpeen ohjata ja seurata myös valtion taholta. Kaupunkiseutu-suunnitelmien toteuttaminen ei etene kitkat-tomasti ja kuntien liitoshankkeet eivät vält-tämättä palvele puitelain tavoitteita toimin-nallisesti eheästä kuntarakenteesta. Olisikin perusteltua harkita kaupunkiseutusuunnitel-mien toteuttamisen vahvempaa koordinaatio-ta ja ohjausta erityisesti palvelurakenteen ko-konaisuuden osalta. Tällä hetkellä kaupunki-seuduilla ja maakunnissa on lukuisia saman-aikaisia, osin päällekkäisiäkin palveluraken-teita ja toimijoita, mikä ei palveluiden sau-mattomuuden ja kuntalaisten yhdenvertai-suuden kannalta ole perusteltua. Kaupunkiseudun yhteistyön kehittymistä on tarkasteltu myös Suomen Kuntaliiton koordinoimassa Paras -arviointitutkimus-ohjelma ARTTUssa, jota rahoittavat muun muassa Paras -uudistuksessa mukana olevat 

ministeriöt. Arviointitutkimusohjelma koos-tuu viidestä aihealueesta: 1) Kunta- ja paikal-listalous 2) Palvelut 3) Henkilöstö 4) Demo-kratia ja johtaminen sekä 5) Yhdyskuntara-kenteen toimivuus. Jokainen kokonaisuus on vastuutettu eri tutkimustahoille. Yhdyskunta-rakenteen toimivuus -moduulista on vastuus-sa Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulu-tuskeskus YTK. Moduulissa on tutkittu vii-den suuren ja keskisuuren kaupunkiseudun yhdyskuntasuunnittelun yhteistyötä Paras -uudistuksen aikana. Arviointitutkimuksessa selvitettiin erityisesti maankäytön toiminta-kulttuurin kehitystä viidessä keskuskaupun-gissa ja viidessä kehyskunnassa. Tutkitut kuntaparit olivat Jyväskylä ja Uurainen, Kuopio ja Siilinjärvi, Oulu ja Haukipudas, Turku ja Lieto sekä Vaasa ja Mustasaari. Moduulin väliraportissa (Kuntaliiton jul-kaisuja, Acta 217) todetaan, että kaupunki-seutujen pitkäjänteinen suunnittelu törmää usein yksittäisten kuntien erilaisiin lyhyen tähtäimen tarpeisiin. Tutkijat toteavat, että Paras -puitelain väestöpohjavaatimukset ei-vät sellaisenaan tue maantieteellisen näkö-kulman ja yhdyskuntarakenteen toimivuuden huomioimista kunta- ja palvelurakenneuudis-tuksessa. Kaupunkiseuduilla vaaditut väestö-pohjat saavutetaan, mutta palvelujen saata-vuus on epätasa-arvoista eri alueilla ja eri ihmisryhmille. Kuntien välinen seudullinen yhteistyö on avainasemassa maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden yhteen-sovittamisessa.   Tutkimuksessa todetaan, että muodollinen seutuhallinto ei takaa poliittista yhteistyöky-kyä tai yhteisen tahtotilan löytymistä kau-punkiseuduilla. Käytännön yhteistyötä teh-dään seuduilla paitsi kuntien yhteisten tavoit-teiden saavuttamiseksi, myös välttämättö-myyden pakosta. Kokemusten mukaan käytännönläheinen yhteistyö edistää yhteisten seudullisten ta-voitteiden asettamista. Haasteena on päästä lyhytjänteisestä yhteensovittamisesta pitkä-jänteiseen yhteistyöhön ja suunniteltuun maankäyttöön. Yhtäältä todetaan pragmaatti-sen, viranhaltijavetoisen yhteistyön edistävän yhteisten seudullisten tavoitteiden asettamis-ta. Toisaalta riskinä nähdään, että erityisesti luottamushenkilöt sitoutuvat vain peruskun-
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nan näkökulmaan ja jäävät seutuja koskevien asioiden kohdalla valmistelun ulkopuolelle.  Keskuskaupungin näkökulmasta esitetyt, seudun toiminnallisuuteen perustuvat aloit-teet eivät edistä yhteistyötä, jos keskuskau-pungin ja kehyskunnan välillä on luottamus-pulaa, ja jos kehyskunta pystyy taloudellises-ti selviytymään peruspalveluvelvoitteistaan. Seudun kaikkien kuntien etuja yhdistävät avaukset ja visiointi edistävät luottamukselli-sen ilmapiirin syntymistä. Seudullisen tahto-tilan löytäminen on edellytys kilpailuasetel-man ehkäisemiselle ja rakentavalle seutuyh-teistyölle. Hajarakentaminen on kaupunkiseuduilla tutkimuksen mukaan keskeinen ongelma, mutta sen taustasyyt ovat moniselitteisiä. Tä-tä ongelmaa on kyettävä lähestymään myös maaseutuvaltaisemman kehyskunnan näkö-kulmasta. Tutkimuksessa tunnistetaan myös keskus-kaupungin ja kehyskunnan jännitteisessä suh-teessa ilmentyviä yhteiskunnallis-teknologisia lukkiutumia, jotka liittyvät yh-dyskunta- ja kuntarakenteisiin, kuntainstituu-tioon, maanomistukseen, talouteen ja poli-tiikkaan. Seudun kaikkien kuntien etuja yh-distävät avaukset ja visiointi edistävät luot-tamuksellisen ilmapiirin syntymistä. Seudul-lisen tahtotilan löytäminen on edellytys kil-pailuasetelman ehkäisemiselle ja rakentavalle seutuyhteistyölle. Yhdyskuntasuunnittelua ja -kehitystä ”urauttaneet” lukkiutumat vaikeut-tavat Paras -uudistuksen tavoitteiden toteut-tamista kaupunkiseuduilla. 

2.3 Nykytilan arviointi 

Kunta- ja palvelurakenteen taloudellisen elinvoiman turvaaminen pitkällä tähtäimellä on kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ensi-sijainen tavoite, ja nykyinen taloustilanteen heikkeneminen nopeuttaa elinvoiman tur-vaamisen kannalta keskeisten kysymysten pohdintaa, ratkaisujen hakua ja toimeenpa-nemista. Kunta- ja palvelurakenneuudistuk-sesta annetun puitelain mukaan kunnan tulisi muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta taloudellisesti riittävän vahvasta toiminnalli-sesta kokonaisuudesta. Kaupunkiseutuja kos-kevien tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää, että kuntarakenne ja yhteistoimin-

ta-alueet tukevat seudun toimivuutta yhtenäi-senä työssäkäyntialueena. Tätä kautta voi-daan parhaalla tavalla ratkaista myös yhdys-kuntarakenteen eheyttämiseen, palvelujen saavutettavuuteen ja liikenteen sekä joukko-liikenteen toimivuuteen liittyvät kysymykset. Toinen tärkeä lähtökohta kaupunkiseutuyh-teistyölle on kuntien välinen luottamus ja yh-teinen näkemys tulevaisuudesta. Ongelmia yhteistyön sujumiselle ja seudullisten ratkai-sujen löytämiselle aiheutuu erilaisista toimin-takulttuureista, maankäyttö- ja liikennepoli-tiikasta sekä kuntien välisestä kilpailusta. Yhteistyön ja luottamuksen ilmapiirin syn-tyminen tarvitsee myös aikaa ja yhteistä tie-topohjaa.Puitelaki sisältää vain yhteisten suunnitel-mien laatimisvelvoitteen määritellyille kau-punkiseuduille. Laissa ei määritellä suunni-telmien sisältöä koskevia tarkempia velvoit-teita maankäytön, asumisen ja liikenteen yh-teensovittamisesta ja kuntarajat ylittävän pal-velujen käytön edistämisestä. Puitelain mukaisia kaupunkiseutusuunni-telmia tehtiin 19 kappaletta. Kaupunkiseutu-suunnitelmia ja niiden toteuttamista seuraa-van ja arvioivan työryhmän mukaan suunni-telmien laatimisvelvoite on saanut kaupunki-seudut arvioimaan uudella tavalla tilannet-taan ja tiivistänyt seudullista yhteistyötä, mutta kokonaisuutena yhteistyö ei kaupunki-seuduilla ole edennyt riittävässä määrin suh-teessa sille asetettuihin tavoitteisiin. Yhteis-työn vahvistamiseksi tarvitaan enemmän oh-jausta ja tukea, ja myös nykyistä puitelakia sitovampia velvoitteita. Keskeistä on löytää seudun sisäistä luottamusta, yhteisen tahtoti-lan löytämistä ja kuntien sitoutumista vahvis-tavia keinoja ja yhteisiä pelisääntöjä. Kaupunkiseutusuunnitelmia on arvioitu kahdesti valtiovarainministeriön asettaman Paras kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi- ja seurantatyöryhmän toimesta. Ensimmäinen arviointi toteutettiin syksyllä 2007 suunni-telmien laatimisen jälkeen ja siitä annettiin palaute seudullisissa tilaisuuksissa keväällä 2008. Ensimmäinen arviointi keskittyi itse suunnitelmiin ja niiden arviointiin. Ensim-mäisen arvioinnin tulokset osoittivat, että yh-teistyön kehittämisen tarvetta on kaikilla seuduilla, mutta kaikilla seuduilla tätä tarvet-ta ei ole tunnistettu. Havaittiin myös, että 

8

den kannalta parasta mahdollista tulosta, olisi 
työryhmän mielestä toiseksi harkittava yh-
teistyömuotojen säätämistä velvoittaviksi. 
Säädettävän yhteistyölain mukaan yhteistyö 
etenisi kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vai-
heessa kaupunkiseudulle, jossa yhteistyön to-
teutus tuottaa vaikeuksia, asetettaisiin seu-
dullinen selvityshenkilö. Toisessa vaiheessa 
luotaisiin seudullinen demokraattinen pää-
töksentekoelin. Kolmatta vaihtoehtoa kau-
punkiseudun kehittämisessä eli kuntaraken-
teen muutosta tulisi työryhmän mielestä poh-
tia, mikäli velvoittava yhteistyö ei tuo mitään 
uutta tai vaikeuttaa yhteistyön tekemistä. 

Asiantuntijatyöryhmä ehdotti Turun seu-
dulle selvityshenkilön asettamista kuntien 
yhteisen tahtotilan kartoittamiseksi ja mah-
dollisten ongelmien ratkaisemiseksi. Turun 
kaupunkiseudulla vapaaehtoisuuteen pohjau-
tuva yhteistyön malli ei ole tuonut yhteistä 
tahtotilaa eikä kehittämissuuntaa. 

Lapin yliopiston kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksen suunnitteluvaiheessa tekemässä 
arviointitutkimuksessa (VM:n julkaisuja 
11/2009) todetaan, että kaupunkiseutusuun-
nittelussa on nähtävissä puutteita kokonai-
suuksien suuntaamisessa ja hallinnassa, esi-
merkiksi seudun elinkeinopolitiikan, palvelu-
rakenteen, yhdyskuntarakentamisen ja maan-
käytön kannalta. Tutkijoiden mukaan kau-
punkiseuduilla tuleekin tarkastella seudun 
kokonaisrakennetta laajemmin ja syventäen. 
Kokonaisuuden hallintaa on tarpeen ohjata ja 
seurata myös valtion taholta. Kaupunkiseutu-
suunnitelmien toteuttaminen ei etene kitkat-
tomasti ja kuntien liitoshankkeet eivät vält-
tämättä palvele puitelain tavoitteita toimin-
nallisesti eheästä kuntarakenteesta. Olisikin 
perusteltua harkita kaupunkiseutusuunnitel-
mien toteuttamisen vahvempaa koordinaatio-
ta ja ohjausta erityisesti palvelurakenteen ko-
konaisuuden osalta. Tällä hetkellä kaupunki-
seuduilla ja maakunnissa on lukuisia saman-
aikaisia, osin päällekkäisiäkin palveluraken-
teita ja toimijoita, mikä ei palveluiden sau-
mattomuuden ja kuntalaisten yhdenvertai-
suuden kannalta ole perusteltua. 

Kaupunkiseudun yhteistyön kehittymistä 
on tarkasteltu myös Suomen Kuntaliiton 
koordinoimassa Paras -arviointitutkimus-
ohjelma ARTTUssa, jota rahoittavat muun 
muassa Paras -uudistuksessa mukana olevat 

ministeriöt. Arviointitutkimusohjelma koos-
tuu viidestä aihealueesta: 1) Kunta- ja paikal-
listalous 2) Palvelut 3) Henkilöstö 4) Demo-
kratia ja johtaminen sekä 5) Yhdyskuntara-
kenteen toimivuus. Jokainen kokonaisuus on 
vastuutettu eri tutkimustahoille. Yhdyskunta-
rakenteen toimivuus -moduulista on vastuus-
sa Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu, 
Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulu-
tuskeskus YTK. Moduulissa on tutkittu vii-
den suuren ja keskisuuren kaupunkiseudun 
yhdyskuntasuunnittelun yhteistyötä Paras -
uudistuksen aikana. Arviointitutkimuksessa 
selvitettiin erityisesti maankäytön toiminta-
kulttuurin kehitystä viidessä keskuskaupun-
gissa ja viidessä kehyskunnassa. Tutkitut 
kuntaparit olivat Jyväskylä ja Uurainen, 
Kuopio ja Siilinjärvi, Oulu ja Haukipudas, 
Turku ja Lieto sekä Vaasa ja Mustasaari. 

Moduulin väliraportissa (Kuntaliiton jul-
kaisuja, Acta 217) todetaan, että kaupunki-
seutujen pitkäjänteinen suunnittelu törmää 
usein yksittäisten kuntien erilaisiin lyhyen 
tähtäimen tarpeisiin. Tutkijat toteavat, että 
Paras -puitelain väestöpohjavaatimukset ei-
vät sellaisenaan tue maantieteellisen näkö-
kulman ja yhdyskuntarakenteen toimivuuden 
huomioimista kunta- ja palvelurakenneuudis-
tuksessa. Kaupunkiseuduilla vaaditut väestö-
pohjat saavutetaan, mutta palvelujen saata-
vuus on epätasa-arvoista eri alueilla ja eri 
ihmisryhmille. Kuntien välinen seudullinen 
yhteistyö on avainasemassa maankäytön, 
asumisen, liikenteen ja palveluiden yhteen-
sovittamisessa.   

Tutkimuksessa todetaan, että muodollinen 
seutuhallinto ei takaa poliittista yhteistyöky-
kyä tai yhteisen tahtotilan löytymistä kau-
punkiseuduilla. Käytännön yhteistyötä teh-
dään seuduilla paitsi kuntien yhteisten tavoit-
teiden saavuttamiseksi, myös välttämättö-
myyden pakosta. 

Kokemusten mukaan käytännönläheinen 
yhteistyö edistää yhteisten seudullisten ta-
voitteiden asettamista. Haasteena on päästä 
lyhytjänteisestä yhteensovittamisesta pitkä-
jänteiseen yhteistyöhön ja suunniteltuun 
maankäyttöön. Yhtäältä todetaan pragmaatti-
sen, viranhaltijavetoisen yhteistyön edistävän 
yhteisten seudullisten tavoitteiden asettamis-
ta. Toisaalta riskinä nähdään, että erityisesti 
luottamushenkilöt sitoutuvat vain peruskun-
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pitkään yhteistyötä tehneillä seuduilla on enemmän olemassa olevia toimintamalleja, jotka edistävät yhteistyötä. Lisäksi havaittiin, että seudut esittivät suunnitelmissaan vähän keinoja maankäytön, asumisen, liikenteen ja kuntarajat ylittävän palveluiden käytön muo-dostaman kokonaisuuden hallintaan. Suunni-telmien arvioinnissa nousi esille myös seutu-jen sisäinen kilpailu. Vuoden 2009 alussa tehtiin seuduille toi-nen kysely kaupunkiseutusuunnitelmien to-teutumisen etenemisestä. Kysely keskittyi käynnistyneisiin konkreettisiin toimiin sekä yhteistyöhön sitoutuneisuuteen. Tehtyjen arviointien pohjalta voidaan tode-ta, että kaupunkiseutusuunnitelmien laati-misvelvoite on saanut seudut arvioimaan ti-lannettaan uudella tavalla sekä täsmentämään tavoitteitaan ja toimintatapojaan. Lisäksi seudut ovat käynnistäneet uusia yhteistyö-prosesseja, aiempien prosessien tavoitteita on tarkennettu ja niille on etsitty myös uutta suuntaa. Suunnitelmien laatimisvelvoite on nostanut esille myös ongelmia sekä yhteis-työtavoitteissa että itse yhteistyön sisällössä. Kaupunkiseutusuunnitelmien toteuttamisen edistymisessä ja vauhdissa on huomattavia eroja eri seutujen välillä, koska eroavaisuudet aikaisemman yhteistyön laajuudessa, määräs-sä ja tavoissa ovat olleet suuria. Yhteistyö on odotetusti kaikilla seuduilla vaikeaa, mutta jotkut seudut ovat päässeet pidemmälle kuin muut. Vaikka kaupunkiseutujen kohtaamat haasteet maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen yhteensovittamisessa ovat pitkälti samankaltaisia, tarpeiden suuruusluokka ja sen mukana yhteistyön hallinnan tavat ja kei-not vaihtelevat kaupunkiseudun koon, kas-vun ja hallinnollisen tilanteen mukaan. Hallintovaliokunnan mietinnössä (HaVM 8/2010 vp) kunta- ja palvelurakenneuudis-tuksesta eduskunnalle annettuun selontekoon todetaan kaupunkiseutujen kehittämisen osal-ta, ettei yhteistyö kaupunkiseuduilla ole edennyt maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa tai palvelujen kuntara-jat ylittävässä käytössä riittävässä määrin, vaikka yhteistyötä on seudullisesti tiivistetty ja sen tavoitteita puitelain suunnitteluvelvoit-teen myötä tarkennettu. Hallintovaliokunnan mukaan kaupunkiseu-dut ovat yhteistyössään eri vaiheissa ja suun-

nitelmien toteuttamista on tarkasteltava myös seutujen koon ja kuntarakenteessa tapahtu-neiden merkittävien strategisten muutosten näkökulmasta. Hallintovaliokunnan mietin-nössä korostetaan pääkaupunkiseudun eri-tyispiirteitä. Pääkaupunkiseudun kehitysedel-lytykset maan ainoana kansainvälisesti mer-kittävänä metropolialueena tulee turvata. Metropolialueen lisäksi myös muilla suu-rimmilla kaupunkiseuduilla on valiokunnan mukaan yhä suurempi merkitys koko Suo-men kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta. Nämä ovat vahvasti kasvavia suuria kaupun-kiseutuja, joilla yhdyskuntarakenteen hallin-taan ja kaupunkiseudun toimivuuteen liitty-vät tarpeet ovat myös erityisiä. Eri kaupunki-seuduilla yhteistyön tämänhetkinen tilanne ja ajankohtaiset haasteet näyttävät kuitenkin vaihtelevan. Valiokunta toteaa, että kaupun-kiseutusuunnitelmien hitaan etenemisen syy-nä voi toisaalta olla se, että haetaan aktiivi-sesti syvempää luottamuksen ja yhteistyön pohjaa sekä riittävästi tietoa ennen kuin ede-tään konkreettisiin toimenpiteisiin. Toisaalta hitaan etenemisen taustalla voi olla myös epäluottamusta, vähäinen todellinen tahto yh-teistyöhön tai kyvyttömyys päästä eteenpäin. Elinkeinotoiminta, väestö ja julkisten pal-veluiden tarve ovat keskittyneet ja edelleen keskittymässä suuriin kaupunkeihin ja maa-kuntien kasvukeskuksiin sekä niiden lähei-syydessä oleviin kuntiin. Nämä alueet ovat maan talouden näkökulmasta strategisessa asemassa. Haasteena on, miten mainittujen kaupunkiseutujen muodostamien kokonai-suuksien potentiaali voidaan hyödyntää mah-dollisimman hyvin. Seutuja tulisikin kehittää yhdyskuntarakenteellisesti toimiviksi koko-naisuuksiksi maankäytön, asumisen, liiken-teen ja palveluiden käytön näkökulmasta. Kunta- ja palvelurakenteita sekä palveluiden järjestämistapoja tulee uudistaa merkittävästi. Meneillään olevien eri puolilla maata toteu-tettavien kehittämishankkeiden ei voida odot-taa tuovan riittävän nopeaa, kokonaisvaltaista ja laajaa ratkaisua kuvattuihin ongelmiin. Edessä oleviin haasteisiin vastaaminen edel-lyttää selvää rytminmuutosta kunta- ja palve-lurakenteiden sekä palveluiden järjestämista-pojen kehittämiseen. 
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nan näkökulmaan ja jäävät seutuja koskevien asioiden kohdalla valmistelun ulkopuolelle.  Keskuskaupungin näkökulmasta esitetyt, seudun toiminnallisuuteen perustuvat aloit-teet eivät edistä yhteistyötä, jos keskuskau-pungin ja kehyskunnan välillä on luottamus-pulaa, ja jos kehyskunta pystyy taloudellises-ti selviytymään peruspalveluvelvoitteistaan. Seudun kaikkien kuntien etuja yhdistävät avaukset ja visiointi edistävät luottamukselli-sen ilmapiirin syntymistä. Seudullisen tahto-tilan löytäminen on edellytys kilpailuasetel-man ehkäisemiselle ja rakentavalle seutuyh-teistyölle. Hajarakentaminen on kaupunkiseuduilla tutkimuksen mukaan keskeinen ongelma, mutta sen taustasyyt ovat moniselitteisiä. Tä-tä ongelmaa on kyettävä lähestymään myös maaseutuvaltaisemman kehyskunnan näkö-kulmasta. Tutkimuksessa tunnistetaan myös keskus-kaupungin ja kehyskunnan jännitteisessä suh-teessa ilmentyviä yhteiskunnallis-teknologisia lukkiutumia, jotka liittyvät yh-dyskunta- ja kuntarakenteisiin, kuntainstituu-tioon, maanomistukseen, talouteen ja poli-tiikkaan. Seudun kaikkien kuntien etuja yh-distävät avaukset ja visiointi edistävät luot-tamuksellisen ilmapiirin syntymistä. Seudul-lisen tahtotilan löytäminen on edellytys kil-pailuasetelman ehkäisemiselle ja rakentavalle seutuyhteistyölle. Yhdyskuntasuunnittelua ja -kehitystä ”urauttaneet” lukkiutumat vaikeut-tavat Paras -uudistuksen tavoitteiden toteut-tamista kaupunkiseuduilla. 

2.3 Nykytilan arviointi 

Kunta- ja palvelurakenteen taloudellisen elinvoiman turvaaminen pitkällä tähtäimellä on kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ensi-sijainen tavoite, ja nykyinen taloustilanteen heikkeneminen nopeuttaa elinvoiman tur-vaamisen kannalta keskeisten kysymysten pohdintaa, ratkaisujen hakua ja toimeenpa-nemista. Kunta- ja palvelurakenneuudistuk-sesta annetun puitelain mukaan kunnan tulisi muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta taloudellisesti riittävän vahvasta toiminnalli-sesta kokonaisuudesta. Kaupunkiseutuja kos-kevien tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää, että kuntarakenne ja yhteistoimin-

ta-alueet tukevat seudun toimivuutta yhtenäi-senä työssäkäyntialueena. Tätä kautta voi-daan parhaalla tavalla ratkaista myös yhdys-kuntarakenteen eheyttämiseen, palvelujen saavutettavuuteen ja liikenteen sekä joukko-liikenteen toimivuuteen liittyvät kysymykset. Toinen tärkeä lähtökohta kaupunkiseutuyh-teistyölle on kuntien välinen luottamus ja yh-teinen näkemys tulevaisuudesta. Ongelmia yhteistyön sujumiselle ja seudullisten ratkai-sujen löytämiselle aiheutuu erilaisista toimin-takulttuureista, maankäyttö- ja liikennepoli-tiikasta sekä kuntien välisestä kilpailusta. Yhteistyön ja luottamuksen ilmapiirin syn-tyminen tarvitsee myös aikaa ja yhteistä tie-topohjaa.Puitelaki sisältää vain yhteisten suunnitel-mien laatimisvelvoitteen määritellyille kau-punkiseuduille. Laissa ei määritellä suunni-telmien sisältöä koskevia tarkempia velvoit-teita maankäytön, asumisen ja liikenteen yh-teensovittamisesta ja kuntarajat ylittävän pal-velujen käytön edistämisestä. Puitelain mukaisia kaupunkiseutusuunni-telmia tehtiin 19 kappaletta. Kaupunkiseutu-suunnitelmia ja niiden toteuttamista seuraa-van ja arvioivan työryhmän mukaan suunni-telmien laatimisvelvoite on saanut kaupunki-seudut arvioimaan uudella tavalla tilannet-taan ja tiivistänyt seudullista yhteistyötä, mutta kokonaisuutena yhteistyö ei kaupunki-seuduilla ole edennyt riittävässä määrin suh-teessa sille asetettuihin tavoitteisiin. Yhteis-työn vahvistamiseksi tarvitaan enemmän oh-jausta ja tukea, ja myös nykyistä puitelakia sitovampia velvoitteita. Keskeistä on löytää seudun sisäistä luottamusta, yhteisen tahtoti-lan löytämistä ja kuntien sitoutumista vahvis-tavia keinoja ja yhteisiä pelisääntöjä. Kaupunkiseutusuunnitelmia on arvioitu kahdesti valtiovarainministeriön asettaman Paras kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi- ja seurantatyöryhmän toimesta. Ensimmäinen arviointi toteutettiin syksyllä 2007 suunni-telmien laatimisen jälkeen ja siitä annettiin palaute seudullisissa tilaisuuksissa keväällä 2008. Ensimmäinen arviointi keskittyi itse suunnitelmiin ja niiden arviointiin. Ensim-mäisen arvioinnin tulokset osoittivat, että yh-teistyön kehittämisen tarvetta on kaikilla seuduilla, mutta kaikilla seuduilla tätä tarvet-ta ei ole tunnistettu. Havaittiin myös, että 
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nan näkökulmaan ja jäävät seutuja koskevien 
asioiden kohdalla valmistelun ulkopuolelle.  

Keskuskaupungin näkökulmasta esitetyt, 
seudun toiminnallisuuteen perustuvat aloit-
teet eivät edistä yhteistyötä, jos keskuskau-
pungin ja kehyskunnan välillä on luottamus-
pulaa, ja jos kehyskunta pystyy taloudellises-
ti selviytymään peruspalveluvelvoitteistaan. 
Seudun kaikkien kuntien etuja yhdistävät 
avaukset ja visiointi edistävät luottamukselli-
sen ilmapiirin syntymistä. Seudullisen tahto-
tilan löytäminen on edellytys kilpailuasetel-
man ehkäisemiselle ja rakentavalle seutuyh-
teistyölle. 

Hajarakentaminen on kaupunkiseuduilla 
tutkimuksen mukaan keskeinen ongelma, 
mutta sen taustasyyt ovat moniselitteisiä. Tä-
tä ongelmaa on kyettävä lähestymään myös 
maaseutuvaltaisemman kehyskunnan näkö-
kulmasta. 

Tutkimuksessa tunnistetaan myös keskus-
kaupungin ja kehyskunnan jännitteisessä suh-
teessa ilmentyviä yhteiskunnallis-
teknologisia lukkiutumia, jotka liittyvät yh-
dyskunta- ja kuntarakenteisiin, kuntainstituu-
tioon, maanomistukseen, talouteen ja poli-
tiikkaan. Seudun kaikkien kuntien etuja yh-
distävät avaukset ja visiointi edistävät luot-
tamuksellisen ilmapiirin syntymistä. Seudul-
lisen tahtotilan löytäminen on edellytys kil-
pailuasetelman ehkäisemiselle ja rakentavalle 
seutuyhteistyölle. Yhdyskuntasuunnittelua ja 
-kehitystä ”urauttaneet” lukkiutumat vaikeut-
tavat Paras -uudistuksen tavoitteiden toteut-
tamista kaupunkiseuduilla. 

2.3 Nykytilan arviointi 

Kunta- ja palvelurakenteen taloudellisen 
elinvoiman turvaaminen pitkällä tähtäimellä 
on kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ensi-
sijainen tavoite, ja nykyinen taloustilanteen 
heikkeneminen nopeuttaa elinvoiman tur-
vaamisen kannalta keskeisten kysymysten 
pohdintaa, ratkaisujen hakua ja toimeenpa-
nemista. Kunta- ja palvelurakenneuudistuk-
sesta annetun puitelain mukaan kunnan tulisi 
muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta 
taloudellisesti riittävän vahvasta toiminnalli-
sesta kokonaisuudesta. Kaupunkiseutuja kos-
kevien tavoitteiden saavuttamisen kannalta 
on tärkeää, että kuntarakenne ja yhteistoimin-

ta-alueet tukevat seudun toimivuutta yhtenäi-
senä työssäkäyntialueena. Tätä kautta voi-
daan parhaalla tavalla ratkaista myös yhdys-
kuntarakenteen eheyttämiseen, palvelujen 
saavutettavuuteen ja liikenteen sekä joukko-
liikenteen toimivuuteen liittyvät kysymykset. 

Toinen tärkeä lähtökohta kaupunkiseutuyh-
teistyölle on kuntien välinen luottamus ja yh-
teinen näkemys tulevaisuudesta. Ongelmia 
yhteistyön sujumiselle ja seudullisten ratkai-
sujen löytämiselle aiheutuu erilaisista toimin-
takulttuureista, maankäyttö- ja liikennepoli-
tiikasta sekä kuntien välisestä kilpailusta. 
Yhteistyön ja luottamuksen ilmapiirin syn-
tyminen tarvitsee myös aikaa ja yhteistä tie-
topohjaa.

Puitelaki sisältää vain yhteisten suunnitel-
mien laatimisvelvoitteen määritellyille kau-
punkiseuduille. Laissa ei määritellä suunni-
telmien sisältöä koskevia tarkempia velvoit-
teita maankäytön, asumisen ja liikenteen yh-
teensovittamisesta ja kuntarajat ylittävän pal-
velujen käytön edistämisestä. 

Puitelain mukaisia kaupunkiseutusuunni-
telmia tehtiin 19 kappaletta. Kaupunkiseutu-
suunnitelmia ja niiden toteuttamista seuraa-
van ja arvioivan työryhmän mukaan suunni-
telmien laatimisvelvoite on saanut kaupunki-
seudut arvioimaan uudella tavalla tilannet-
taan ja tiivistänyt seudullista yhteistyötä, 
mutta kokonaisuutena yhteistyö ei kaupunki-
seuduilla ole edennyt riittävässä määrin suh-
teessa sille asetettuihin tavoitteisiin. Yhteis-
työn vahvistamiseksi tarvitaan enemmän oh-
jausta ja tukea, ja myös nykyistä puitelakia 
sitovampia velvoitteita. Keskeistä on löytää 
seudun sisäistä luottamusta, yhteisen tahtoti-
lan löytämistä ja kuntien sitoutumista vahvis-
tavia keinoja ja yhteisiä pelisääntöjä. 

Kaupunkiseutusuunnitelmia on arvioitu 
kahdesti valtiovarainministeriön asettaman 
Paras kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi- 
ja seurantatyöryhmän toimesta. Ensimmäinen 
arviointi toteutettiin syksyllä 2007 suunni-
telmien laatimisen jälkeen ja siitä annettiin 
palaute seudullisissa tilaisuuksissa keväällä 
2008. Ensimmäinen arviointi keskittyi itse 
suunnitelmiin ja niiden arviointiin. Ensim-
mäisen arvioinnin tulokset osoittivat, että yh-
teistyön kehittämisen tarvetta on kaikilla 
seuduilla, mutta kaikilla seuduilla tätä tarvet-
ta ei ole tunnistettu. Havaittiin myös, että 
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pitkään yhteistyötä tehneillä seuduilla on 
enemmän olemassa olevia toimintamalleja, 
jotka edistävät yhteistyötä. Lisäksi havaittiin, 
että seudut esittivät suunnitelmissaan vähän 
keinoja maankäytön, asumisen, liikenteen ja 
kuntarajat ylittävän palveluiden käytön muo-
dostaman kokonaisuuden hallintaan. Suunni-
telmien arvioinnissa nousi esille myös seutu-
jen sisäinen kilpailu. 

Vuoden 2009 alussa tehtiin seuduille toi-
nen kysely kaupunkiseutusuunnitelmien to-
teutumisen etenemisestä. Kysely keskittyi 
käynnistyneisiin konkreettisiin toimiin sekä 
yhteistyöhön sitoutuneisuuteen. 

Tehtyjen arviointien pohjalta voidaan tode-
ta, että kaupunkiseutusuunnitelmien laati-
misvelvoite on saanut seudut arvioimaan ti-
lannettaan uudella tavalla sekä täsmentämään 
tavoitteitaan ja toimintatapojaan. Lisäksi 
seudut ovat käynnistäneet uusia yhteistyö-
prosesseja, aiempien prosessien tavoitteita on 
tarkennettu ja niille on etsitty myös uutta 
suuntaa. Suunnitelmien laatimisvelvoite on 
nostanut esille myös ongelmia sekä yhteis-
työtavoitteissa että itse yhteistyön sisällössä. 

Kaupunkiseutusuunnitelmien toteuttamisen 
edistymisessä ja vauhdissa on huomattavia 
eroja eri seutujen välillä, koska eroavaisuudet 
aikaisemman yhteistyön laajuudessa, määräs-
sä ja tavoissa ovat olleet suuria. Yhteistyö on 
odotetusti kaikilla seuduilla vaikeaa, mutta 
jotkut seudut ovat päässeet pidemmälle kuin 
muut. Vaikka kaupunkiseutujen kohtaamat 
haasteet maankäytön, asumisen, liikenteen ja 
palvelujen yhteensovittamisessa ovat pitkälti 
samankaltaisia, tarpeiden suuruusluokka ja 
sen mukana yhteistyön hallinnan tavat ja kei-
not vaihtelevat kaupunkiseudun koon, kas-
vun ja hallinnollisen tilanteen mukaan. 

Hallintovaliokunnan mietinnössä (HaVM 
8/2010 vp) kunta- ja palvelurakenneuudis-
tuksesta eduskunnalle annettuun selontekoon 
todetaan kaupunkiseutujen kehittämisen osal-
ta, ettei yhteistyö kaupunkiseuduilla ole 
edennyt maankäytön, asumisen ja liikenteen 
yhteensovittamisessa tai palvelujen kuntara-
jat ylittävässä käytössä riittävässä määrin, 
vaikka yhteistyötä on seudullisesti tiivistetty 
ja sen tavoitteita puitelain suunnitteluvelvoit-
teen myötä tarkennettu. 

Hallintovaliokunnan mukaan kaupunkiseu-
dut ovat yhteistyössään eri vaiheissa ja suun-

nitelmien toteuttamista on tarkasteltava myös 
seutujen koon ja kuntarakenteessa tapahtu-
neiden merkittävien strategisten muutosten 
näkökulmasta. Hallintovaliokunnan mietin-
nössä korostetaan pääkaupunkiseudun eri-
tyispiirteitä. Pääkaupunkiseudun kehitysedel-
lytykset maan ainoana kansainvälisesti mer-
kittävänä metropolialueena tulee turvata. 
Metropolialueen lisäksi myös muilla suu-
rimmilla kaupunkiseuduilla on valiokunnan 
mukaan yhä suurempi merkitys koko Suo-
men kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta. 
Nämä ovat vahvasti kasvavia suuria kaupun-
kiseutuja, joilla yhdyskuntarakenteen hallin-
taan ja kaupunkiseudun toimivuuteen liitty-
vät tarpeet ovat myös erityisiä. Eri kaupunki-
seuduilla yhteistyön tämänhetkinen tilanne ja 
ajankohtaiset haasteet näyttävät kuitenkin 
vaihtelevan. Valiokunta toteaa, että kaupun-
kiseutusuunnitelmien hitaan etenemisen syy-
nä voi toisaalta olla se, että haetaan aktiivi-
sesti syvempää luottamuksen ja yhteistyön 
pohjaa sekä riittävästi tietoa ennen kuin ede-
tään konkreettisiin toimenpiteisiin. Toisaalta 
hitaan etenemisen taustalla voi olla myös 
epäluottamusta, vähäinen todellinen tahto yh-
teistyöhön tai kyvyttömyys päästä eteenpäin. 

Elinkeinotoiminta, väestö ja julkisten pal-
veluiden tarve ovat keskittyneet ja edelleen 
keskittymässä suuriin kaupunkeihin ja maa-
kuntien kasvukeskuksiin sekä niiden lähei-
syydessä oleviin kuntiin. Nämä alueet ovat 
maan talouden näkökulmasta strategisessa 
asemassa. Haasteena on, miten mainittujen 
kaupunkiseutujen muodostamien kokonai-
suuksien potentiaali voidaan hyödyntää mah-
dollisimman hyvin. Seutuja tulisikin kehittää 
yhdyskuntarakenteellisesti toimiviksi koko-
naisuuksiksi maankäytön, asumisen, liiken-
teen ja palveluiden käytön näkökulmasta. 
Kunta- ja palvelurakenteita sekä palveluiden 
järjestämistapoja tulee uudistaa merkittävästi. 
Meneillään olevien eri puolilla maata toteu-
tettavien kehittämishankkeiden ei voida odot-
taa tuovan riittävän nopeaa, kokonaisvaltaista 
ja laajaa ratkaisua kuvattuihin ongelmiin. 
Edessä oleviin haasteisiin vastaaminen edel-
lyttää selvää rytminmuutosta kunta- ja palve-
lurakenteiden sekä palveluiden järjestämista-
pojen kehittämiseen. 
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3 Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta an-
netulla lailla pyritään parantamaan kuntien 
toiminnan tuottavuutta mm. vahvistamalla 
pääkaupunkiseudun ja muiden yhdyskunta-
rakenteellisesti ongelmallisten kaupunkiseu-
tujen toimintaedellytyksiä. Näiltä seuduilta 
edellytettiin suunnitelmat siitä, miten maan-
käytön, asumisen ja liikenteen yhteensovit-
tamista sekä palvelujen käyttöä kuntarajat 
ylittäen parannetaan seudulla. 

Puitelain perusteella laadittujen kaupunki-
seutusuunnitelmien ja niiden toteuttamisen 
arviointi sekä kunta- ja palvelurakenneuudis-
tuksen etenemisestä annettu selonteko nosta-
vat esille puitelain kaupunkiseuduilla toistu-
vat maankäytön, asumisen ja liikenteen yh-
teensovittamiseen ja kuntarajat ylittävään 
palvelujenkäyttöön liittyvät yhteistyön on-
gelmat.  Vaikka ongelmat ovat usein saman-
kaltaisia, on seutujen välillä huomattavia ero-
ja taustalla olevien lähtökohtien, tilanteen ja 
ominaispiirteiden suhteen. 

Selonteon selvityshenkilöä koskevan linja-
uksen tavoitteena on luoda joustava menette-
ly, jonka avulla voidaan auttaa seutuja seu-
dun kuntien välisissä yhteistyön ongelmissa, 
jotka koskevat seudun maankäytön, liiken-
teen ja asumisen yhteensovittamista sekä 
palvelujen kuntarajat ylittävän käytön paran-
tamista seuduilla. Samalla voidaan kartoittaa 
seudun yhteisen elinvoiman ja kilpailukyvyn 
mahdollisuudet ja tukea niiden täysimittaista 
toteuttamista seudun omista lähtökohdista 
käsin.

Menettelyn tavoitteena on tukea sitä, että 
kaikilla kaupunkiseuduilla saavutettaisiin sel-
lainen yhteistyön taso, että se voi turvata pit-
källä tähtäimellä seudun elinvoiman, kilpai-
lukyvyn ja toimivuuden myös kuntalaisten 
näkökulmasta. Esityksessä ehdotetaan luota-
vaksi selvitysmenettely, jossa valtiovarain-
ministeriö voisi asettaa yhden tai useamman 
niin sanotun kaupunkiseutuselvittäjän selvit-
tämään, miten kaupunkiseudun maankäyttöä, 
asumista ja liikennettä sovitetaan yhteen ja 
miten palvelujen käyttöä kuntarajoista riip-
pumatta tulisi seudulla edistää. Aloitteen me-
nettelyn käynnistämisestä voisi tehdä yksi tai 

useampi seudun kunta, tai valtiovarainminis-
teriö omasta aloitteestaan.  

Selvitysmenettely voitaisiin käynnistää, jos 
se on tarpeen ja sillä arvioidaan kuulemisme-
nettelyn perusteella saavutettavan tuloksia 
seudun yhdyskuntarakenteen ja palveluiden 
tasapainoisen kehityksen vaatiman yhteis-
työn edistämiseksi. Ennen menettelyn käyn-
nistämistä valtiovarainministeriön tulisi kuul-
la asianomaisen seudun kuntia, asianomaista 
maakunnan liittoa ja asian kannalta keskeisiä 
ministeriöitä.

Esityksessä ehdotetaan, että menettelyä 
voitaisiin soveltaa lakiesityksessä mainituilla 
kaupunkiseuduilla (keskuskaupunki ja nime-
tyt muut kunnat). Kaupunkiseudut ja kunnat 
olisivat samat kuin puitelaissa mainitut, kui-
tenkin niin, että otettaisiin huomioon puite-
lain säätämisen jälkeen tapahtuneet kuntalii-
tokset. Valtiovarainministeriö voisi selvitys-
menettelyn käynnistäessään päättää, että 
kaupunkiseutuun kuuluu ja selvitysmenette-
lyyn otetaan myös muita kuin laissa mainittu-
ja kuntia. Myös kaupunkiseudun kuntien yh-
teisellä päätöksellä mukaan voitaisiin ottaa 
muitakin kuin laissa mainittuja kuntia, tai 
menettelyä voitaisiin soveltaa myös muilla 
kuin laissa mainituilla kaupunkiseuduilla. 

Kaupunkiseutuselvittäjän tehtävänä on kau-
punkiseudun elinvoimaisuuden ja kilpailuky-
vyn turvaamiseksi yhteistyössä seudun kunti-
en kanssa kartoittaa maankäytön, asumisen ja 
liikenteen yhteensovittamisen sekä palvelui-
den käytön kehittämistarpeet seudulla. Kau-
punkiseutuselvittäjän tulee kartoituksen pe-
rusteella tehdä ehdotus seudun kuntien yh-
teistyön kehittämisen tavoitteista, keinoista ja 
aikataulusta, seudun kuntien yhteistyön val-
mistelun ja päätöksenteon järjestämisestä ja 
rahoittamisen järjestämisestä selvitysmenet-
telyn jälkeen sekä yhteistyön seurannasta 
kunnissa.

Seudun kuntien olisi osallistuttava menette-
lyyn ja tuettava selvittäjää tehtävien hoitami-
sessa. Kuntien valtuustojen olisi tehtävä pää-
tökset selvittäjän ehdotusten käyttöönotosta 
kolmen kuukauden kuluessa ehdotusten te-
kemisestä. Jos valtuusto ei tee päätöstä tai 
hylkää selvittäjän ehdotukset kokonaan tai 
osittain, olisi selvittäjällä mahdollisuus tehdä 
kunnille uudet ehdotukset, jotka olisi samalla 
tavoin käsiteltävä. Selvittäjä toimittaisi ehdo-



28 12

tuksensa ja valtuustojen niihin antamat lau-
sunnot valtiovarainministeriölle, joka käsitte-
lisi ne yhteistyössä muiden asian kannalta 
keskeisten ministeriöiden kanssa. Seudun 
kuntien tulisi antaa vuosittain selvitys ehdo-
tusten täytäntöönpanosta. Kaupunkiseutusel-
vittäjän palkkaus- ja muut tehtävästä aiheu-
tuvat kustannukset maksettaisiin valtion va-
roista.

4 Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Kaupunkiseudut ovat toiminnallisia ja yh-
dyskuntarakenteellisia kokonaisuuksia, joi-
den maankäytön, asumisen, liikenteen ja pal-
velujen järjestämisen kysymyksiä tulisi tar-
kastella yhtenä kokonaisuutena. Esitetyllä 
menettelyllä pyritään edistämään seudun 
kuntien yhteistyön parantamisen kautta koko 
seudun tarkastelua ja kehittämistä yhtenä ko-
konaisuutena. Tällä voi olla huomattavia ta-
loudellisia, yhteiskunnallisia ja ympäristölli-
siä vaikutuksia. Kasvavilla moneen eri kun-
taan jakautuvilla kaupunkiseuduilla suppea 
yhden kunnan tarkastelunäkökulma johtaa 
helposti päällekkäisiin investointeihin ja epä-
tarkoituksenmukaiseen yhdyskuntarakenteen 
kehittymiseen, jossa tarpeettomasti kasvavat 
kunnallistekniikan ja liikenneväylien pituu-
det ja lisääntyvä liikkumistarve ja ruuhkau-
tuminen lisäävät niin yksityis-, kunnallis- 
kuin kansantaloudellisiakin kustannuksia. 
Kokonaisuustarkastelu mahdollistaa kaupun-
kiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyttämi-
sen, joka edelleen voi parantaa rakenteen 
energiatehokkuutta ja vähentää rakenteen tu-
levaisuuden toimivuuteen energian hinnan ja 
saatavuuden kautta liittyviä riskejä. Tehokas 
ja toimiva yhdyskuntarakenne muodostaa 
myös yhden keskeisen perustan kaupunki-
seudun kilpailukyvylle ja siten koko seudun 
taloudelliselle elinvoimalle pitkälle tulevai-
suuteen.

Esityksellä ei ole välittömiä vaikutuksia 
valtion ja kuntien talouteen. Esityksessä eh-
dotetaan, että kaupunkiseutuselvittäjästä ai-
heutuvat kustannukset korvataan valtion va-
roista. Kustannukset koostuvat kaupunkiseu-
tuselvittäjän palkkauskustannuksista, matka- 
ja majoituskustannusten korvauksista sekä 

selvittäjän työn edellyttämien taustaselvitys-
ten teettämisestä esimerkiksi konsulttityönä. 
Kustannusten arvioidaan olevan keskimäärin 
noin 80 000 euroa selvitystehtävää kohden. 
Selvitysmenettelyitä arvioidaan käynnistettä-
vän noin kaksi vuodessa, jos menettelyn 
edellytykset täyttyvät, jolloin esityksestä val-
tiolle välittömästi aiheutuvat kustannukset 
olisivat noin 160 000 euroa vuodessa. Vuo-
den 2011 kustannukset on tarkoitus rahoittaa 
momentilta 28.90.31 kuntien yhdistymissel-
vityksiin varatusta enintään 760 000 euron 
määrärahasta momentin käyttötarkoitusta 
laajentamalla. 

Esityksessä ehdotetaan, että kaupunkiseu-
dun kuntien on osallistuttava selvitysmenet-
telyyn ja tuettava kaupunkiseutuselvittäjää 
tämän hoitaessa tehtäviään. Tämä aiheuttaa 
kunnille kustannuksia joko kaupunkiseu-
tuselvitystyötä tukevan uuden henkilöstön 
palkkauskustannuksina tai olemassa olevan 
henkilöstön lisätöinä. Pääosa kunnille menet-
telystä aiheutuvasta työstä voidaan kuitenkin 
todennäköisesti hoitaa osana normaalia vir-
katyötä ja tehtävien uudelleenjärjestelyillä. 
Kunnille aiheutuvia euromääräisiä kustan-
nuksia ei ole mahdollista selvittää, mutta ne 
ovat ilmeisesti vähäisiä. 

Ehdotetulla selvitysmenettelyllä pyritään 
parantamaan kaupunkiseutujen maankäytön, 
asumisen, liikenteen ja palveluiden toimi-
vuutta kaupunkiseudun kokonaisuuden nä-
kökulmasta. Tämä lisää tuottavuutta ja paran-
taa palveluita ja elinolosuhteita seudulla. 

4.2 Hallinnolliset vaikutukset 

Esityksessä ehdotetulla selvitysmenettelyl-
lä pyritään kehittämään kaupunkiseuduille 
pysyvät menettelytavat kuntien yhteiselle 
maankäyttö-, asumis- ja liikennepolitiikalle 
ja palveluiden kuntarajat ylittävälle käytölle. 
Esityksellä voi olla organisointivaikutuksia. 
Esitys saattaa johtaa kuntien päätöksellä seu-
dullisten toimintojen organisointiin. 

4.3 Vaikutukset viranomaisten toimin-
taan

Esityksen mukaan menettelyssä toimeen-
panovastuu on vahvasti kunnilla. Tämä on 
luonnollista ottaen huomioon, että selvitys-
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menettelyn ehdotuksista päätetään ensisijai-
sesti kunnissa. Esitys ei kuitenkaan aiheuttai-
si kunnille uusia tehtäviä, koska kaupunki-
seutukunnilla on jo voimassa olevan lain 
mukaan velvollisuus yhdessä kehittää maan-
käyttöä, asumista ja liikennettä sekä kuntara-
jat ylittävää palveluiden käyttöä. 

4.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Esityksellä pyritään turvaamaan kaupunki-
seutujen elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja 
toiminnallisuutta edistämällä seudun kuntien 
maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteen-
sovittamista sekä palveluiden käyttömahdol-
lisuuksia yli kuntarajojen. Kuntien eri sekto-
reita yhteen sovittava yhteistyö edistää kau-
punkiseudun toiminnallisen kokonaisuuden 
ja kestävän yhdyskuntarakenteen kehittymis-
tä sekä tukee kaupunkiseudun asukkaiden ta-
sapuolisia toimintamahdollisuuksia. Eheä 
aluerakenne edistää asukkaiden ja elinkei-
noelämän toimintaedellytyksiä sekä parantaa 
kuntien toimintakykyä ja kuntataloutta. Kau-
punkiseutujen elinvoimaisuudella on olen-
nainen merkitys kuntien edellytyksille järjes-
tää kuntalaisten perusoikeuksien kannalta 
merkittävät peruspalvelut. 

Kaupunkiseudun kokonaisvaltainen kehit-
täminen ja eri hallinnonalojen toimien yh-
teensovittaminen luovat edellytykset kansa-
laisten kannalta palvelujen paremmalle saa-
vutettavuudelle sosiaalisesti tasavertaisem-
malla tavalla. Seudun sosiaalisen eheyden 
turvaaminen on tehokkaampaa kuntien väli-
sellä pitkäjänteisellä yhteistyöllä sekä yhteis-
vastuullisella asuntopolitiikalla. Esityksen 
vaikutukset ulottuvat kuntien vastuualojen 
valmistelu- ja päätöksentekojärjestelmään. 
Selvityshenkilön esitys voi johtaa kuntien vä-
lisen yhteistyön syvenemiseen ja tiivistymi-
seen sekä yhteistyön laadun kasvuun sekä 
yhteistoiminnassa vaadittavan luottamuksen 
lisääntymiseen. Kuntien yhteistyön kehitty-
minen maankäytön, asumisen ja liikenteen 
osalta parantaa myös kuntien muiden palve-
lusektoreiden toimintaedellytyksiä.   

4.5 Ympäristövaikutukset 

Esityksessä ehdotetulla selvitysmenettelyl-
lä voitaisiin edistää kaupunkiseudun kuntien 

maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteen-
sovittamista. Tällä yhteensovittamisella on 
keskeinen merkitys kaupunkiseudun yhdys-
kuntarakenteen kehittymiseen ja siitä aiheu-
tuvaan liikenteeseen. Menettelyn piiriin sisäl-
lytettävillä kaupunkiseuduilla asuu suuri osa 
Suomen väestöstä ja niiden yhdyskuntara-
kenteen kehittymisen hallinta on huomatta-
van tärkeää koko maan ilmastotavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Yhteensovittamisen 
edistäminen mahdollistaa elinympäristön 
laadun parantamisen myös paikallisella ja 
seudullisella tasolla esimerkiksi vähentämäl-
lä turhaa liikkumistarvetta ja vähentämällä 
haitallisia paikallisia ympäristövaikutuksia, 
kun toimintoja ja niiden keskinäistä sijoittu-
mista voidaan nykyistä koordinoidummin ja 
kokonaisvaltaisemmin suunnitella ja toteut-
taa.

5 Asian valmistelu 

Valtiovarainministeriö ja ympäristöminis-
teriö asettivat 28.12.2009 työryhmän 
(YM033:00/2009), jonka tehtävänä oli val-
mistella kunta- ja palvelurakenneuudistusta 
koskevan selonteon edellyttämiä lainsäädän-
tömuutoksia ja toimeenpanoa kaupunkiseutu-
ja koskevien linjausten osalta. Yksi selonteon 
kaupunkiseutuja koskevista linjauksista, jon-
ka toimeenpano edellytti jatkovalmistelua, 
oli kaupunkiseutujen selvityshenkilömenette-
ly (linjaus nro 35.). Työryhmän tehtäväksi 
määriteltiin, että ryhmä selvittää ja valmiste-
lee selvityshenkilömenettelyn edellyttämät 
lainsäädäntömuutokset 30.6.2010 mennessä. 
Tavoitteena oli, että tarvittava lainsäädäntö 
selvityshenkilömenettelyä koskien voi tulla 
voimaan kuluvan hallituskauden aikana. 
Työryhmässä oli jäsenet asian kannalta kes-
keisistä ministeriöistä ja Suomen Kuntaliitos-
ta.

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi on 
järjestetty kuulemistilaisuus, jossa esitetyt 
kysymykset ja huomiot koskivat erityisesti 
selvitysmenettelyä koskevaa kuntaluetteloa 
ja sen täydentämistä, menettelyn käynnistä-
misen kriteereitä, toteutusta ja seurantaa sekä 
menettelyn suhdetta kunnalliseen itsehallin-
toon.

Esityksen valmistelussa on otettu osittain 
huomioon kuulemistilaisuudessa esitettyjä 
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muutoksia. Hallituksen esitystä on tarkennet-
tu menettelyn käynnistämisen kriteerien osal-
ta. Lisäksi hallituksen esityksessä on paino-
tettu menettelyn merkitystä seudullisen yh-
teistyön edistäjänä ja vahvistajana. Esityksen 

kuntaluetteloa ei ole muutettu, koska luettelo 
liittyy kunta- ja palvelurakenneuudistuksen 
kaupunkiseutuluetteloon. 

Esitys on käsitelty kunnallistalouden ja - 
hallinnon neuvottelukunnassa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1 Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Lain tarkoitus.  Lain tarkoituksena on 
kaupunkiseutujen elinvoiman, kilpailukyvyn 
ja toimivuuden turvaamiseksi edistää seudun 
kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen 
yhteensovittamista sekä palveluiden käyttöä 
kuntarajoista riippumatta. 

Paremman yhteensovittamisen avulla tar-
koituksena on tukea ja vaikuttaa seudun yh-
teistyöhön sekä vaikuttaa myönteisesti ympä-
ristön kannalta tasapainoiseen ja kestävään 
kehitykseen kaupunkiseuduilla, turvata sosi-
aalinen eheys ja ehkäistä haitallista seudullis-
ta eriytymistä ja vahvistaa kaupunkiseutujen 
kilpailukykyä. 

Tarkoitus on täsmentää kaupunkiseutujen 
osalta kestävän kehityksen edistämistä, joka 
on sekä kunnan toimintaa yleisesti ohjaavan 
kuntalain ja alueidenkäyttöä sekä sen suun-
nittelua yleisesti ohjaavan maankäyttö- ja ra-
kennuslain yleistavoitteena. Kaupunkiseutu-
jen elinvoiman, kilpailukyvyn ja toimivuu-
den turvaaminen on keskeistä myös maamme 
kansallisen kilpailukyvyn ja ilmastopolitiikan 
tavoitteiden toteuttamisen kannalta. 

2 §. Lain soveltamisalaan kuuluvat kau-
punkiseudut. Pykälässä säädetään kaupunki-
seuduista ja niihin kuuluvista kunnista, joissa 
voidaan valtiovarainministeriön päätöksellä 
soveltaa ehdotettua selvitysmenettelyä. Pykä-
län 1 momentin kaupunkiseutu- ja kuntaluet-
telo vastaa kunta- ja palvelurakenneuudistuk-
sesta annetun lain 7 §:ää suunnitteluvelvolli-
suudesta eräillä kaupunkiseuduilla. Pykälään 
on kuitenkin tehty puitelain antamisen jäl-
keen toteutettujen kuntaliitosten edellyttämät 
muutokset. 

Tarkoitus ei ole, että selvitysmenettelyä 
käytännössä sovellettaisiin kaikilla pykälän 
1 momentissa tarkoitetuilla kaupunkiseuduil-
la, vaan valtiovarainministeriö päättäisi erik-

seen tarveharkinnan perusteella selvitysme-
nettelyn käynnistämisestä. Selvitysmenette-
lyä tullaan soveltamaan muutamilla valtiova-
rainministeriön erikseen määrittelemillä kau-
punkiseuduilla ja niissä kehitettäviä ratkai-
sumalleja on mahdollista ottaa käyttöön 
myös muilla kaupunkiseuduilla. 

Pykälän 1 momentissa mainittuihin kau-
punkiseutuihin kuuluvat kunnat määriteltiin 
puitelakia säädettäessä poliittisena kompro-
missina. Kaupunkiseutuihin ei näin ollen 
kaikissa tapauksissa ole otettu kaikkia kau-
punkiseudun toiminnallisen kokonaisuuden 
kannalta tarkoituksenmukaisia kuntia. Tämän 
vuoksi pykälän 2 momentissa ehdotetaan 
säädettäväksi, että valtiovarainministeriö voi 
selvitysmenettelyn käynnistäessään päättää, 
että kaupunkiseutuun kuuluu myös muita 
kuin pykälän 1 momentissa mainittuja kuntia. 
Valtiovarainministeriö voi siten tapauskoh-
taisesti määritellä selvitysmenettelyyn otetta-
vat kaupunkiseudun kokonaisuuteen kuulu-
vat kunnat. Tämän lisäksi 3 momentissa eh-
dotetaan säädettäväksi, että kaupunkiseudun 
kunnat voivat myös yhteisesti päättää ottaa 
selvitysmenettelyyn muita kuin laissa luetel-
tuja kuntia. Kaupunkiseudun laajentaminen 
kuntien omasta tahdosta voidaan ottaa huo-
mioon valtiovarainministeriön selvitysmenet-
telyn käynnistämistä koskevassa päätöksessä 
tai kunnat voivat päättää laajentaa kunta-
joukkoa  selvitysmenettelyn jo käynnistyttyä. 

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan, että sel-
vitysmenettely voidaan käynnistää myös 
muilla kuin pykälässä säädetyillä kaupunki-
seuduilla, jos kaupunkiseudun kunnat sitä yh-
teisesti esittävät. Tämä vastaa puitelaissa 
kaupunkiseutusuunnitelmien osalta säädet-
tyä. Puitelain nojalla Kouvolan seudun ja 
Länsi-Uudenmaan kunnat tekivät omiin pää-
töksiinsä perustuen puitelain mukaiset kau-
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punkiseutusuunnitelmat, vaikkei laki sitä 
edellyttänytkään. 

3 §. Selvitysmenettelyn käynnistäminen.
Pykälässä säädetään menettelystä käynnistet-
täessä selvitysmenettelyä. Valtiovarainminis-
teriö voi käynnistää selvitysmenettelyn, jos 
se on tarpeen ja sillä arvioidaan kuulemisme-
nettelyn perustella saavutettavan tuloksia 
seudun yhdyskuntarakenteen ja palveluiden 
tasapainoisen kehityksen vaatiman yhteis-
työn edistämiseksi. Valtiovarainministeriö 
käynnistää selvitysmenettelyn asettamalla 
kaupunkiseudulle kaupunkiseutuselvittäjän 
tai -selvittäjiä, joiden tulee pykälän 1 mo-
mentin mukaan yhdessä seudun kuntien 
kanssa selvittää, miten kaupunkiseudun 
maankäyttöä, asumista ja liikennettä sovite-
taan yhteen sekä miten palveluiden käyttöä 
kuntarajoista riippumatta tulisi edistää koko 
seudun ja sen yhteistyön sekä seudun asuk-
kaiden edun kannalta. Kaupunkiseutuselvittä-
jää asetettaessa arvioidaan, onko kaupunki-
seudulla edellytyksiä ilman menettelyn 
käynnistämistä edetä maankäyttöön, liiken-
teeseen, asumiseen ja palveluiden rajat ylit-
tävään yhteistyöhön liittyen. Asetettaessa ar-
vioidaan, onko seudulla saavutettavissa tu-
loksia muun muassa yhteisestä seudullisesta 
maankäyttöpolitiikasta ja liikennejärjestel-
mäpolitiikasta, yhteisvastuullisesta seudulli-
sesta asuntopolitiikasta ja yhteisestä seudulli-
sesta keskeisten palvelujen palveluverkko-
suunnitelmasta sekä näiden konkreettisesta 
yhteensovittamisesta, ajoittamisesta ja koor-
dinoinnista, sekä näiden asioiden osalta kos-
kevasta yhteisen seudullisen päätöksenteon 
toimivasta järjestämisestä. 

Pykälän 2 momentin mukaan selvitysme-
nettely voidaan käynnistää ja kaupunkiseu-
tuselvittäjä asettaa joko yhden tai useamman 
seudun kunnan esityksestä tai valtiovarain-
ministeriön omasta aloitteesta. Edellä mainit-
tujen edellytysten täyttyessä, voi valtiova-
rainministeriö harkinta, asettaako se kaupun-
kiseutuselvittäjän.

Ennen selvitysmenettelyn käynnistämistä 
ja kaupunkiseutuselvittäjän asettamista val-
tiovarainministeriön tulee pykälän 3 momen-
tin mukaan kuulla kaupunkiseudun kuntia, 
asianomaista maakunnan liittoa, ympäristö-
ministeriötä, liikenne- ja viestintäministeriötä 
ja työ- ja elinkeinoministeriötä sekä opetus- 

ja kulttuuriministeriötä ja sosiaali- ja terve-
ysministeriötä. Maakunnan liiton kuuleminen 
on perusteltua, koska kaupunkiseudun kunnat 
muodostavat pääosan tai ainakin hyvin mer-
kittävän osan maakunnan liiton jäsenkunnis-
ta. Maakunnan liitto myös päättää maakunta-
kaavasta, joka ohjaa kaupunkiseutukuntien 
maankäytön suunnittelua. Opetus- ja kulttuu-
riministeriötä sekä sosiaali- ja terveysminis-
teriötä on tarpeen kuulla sen selvittämiseksi, 
onko seudulla tarvetta edistää palveluiden 
käyttöä kuntarajoista riippumatta.  

4 §. Kaupunkiseutuselvittäjän tehtävät. Py-
kälässä säädetään kaupunkiseutuselvittäjän 
tehtävistä. Ne liittyvät keskeisesti kaupunki-
seudun elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn 
turvaamiseen. Pykälän 1 momentin mukaan 
kaupunkiseutuselvittäjän tulee yhteistyössä 
seudun kuntien kanssa kartoittaa kaupunki-
seudun elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn 
turvaamiseksi maankäytön, asumisen ja lii-
kenteen yhteensovittamisen sekä palveluiden 
käytön kehittämistarpeet seudulla. Maankäyt-
tö, asuminen, liikenne ja palvelut liittyvät lä-
heisesti toisiinsa ja yleensä kaupunkiseu-
tuselvittäjän toimeksianto kattaakin kaikki 
mainitut seudun yhdyskuntarakenteen kehit-
tämisen kannalta keskeiset näkökulmat. 
Kaupunkiseutuselvittäjän toimeksianto on 
kuitenkin mahdollista määritellä myös ka-
peammin, esimerkiksi asuntopolitiikkaa sil-
mällä pitäen. Pykälän 3 momentin mukaan 
valtiovarainministeriö voi kaupunkiseutusel-
vittäjää asettaessaan antaa tarkempia määrä-
yksiä selvittäjän tehtävistä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään siitä, mitä 
kaupunkiseutuselvittäjän ehdotusten tulee 
vähintään sisältää. Momentin 1 kohdan mu-
kaan kaupunkiseutuselvittäjän tulee tehdä 
ehdotus seudun kuntien yhteistyön kehittämi-
sen tavoitteista, keinoista ja aikataulusta. 
Momentin 2 kohdan mukaan hänen tulee 
tehdä ehdotus siitä, miten seudun kuntien yh-
teistyön valmistelu ja päätöksenteko selvi-
tysmenettelyn jälkeen järjestetään ja rahoite-
taan. Kaupunkiseutuselvittäjän keskeinen 
tehtävä onkin tehdä ehdotukset seudun yh-
teistoiminnan pysyvistä toimintatavoista ja 
rahoituksen järjestämisestä sekä tarvittaessa 
myös organisatorisista puitteista. Maankäy-
tön, asumisen, liikenteen ja palveluiden ke-
hittäminen edellyttää pysyvää ja pitkäjänteis-
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tä kuntien välistä yhteistyötä, mille kaupun-
kiseutuselvittäjä luo edellytyksiä. Tätä tukee 
myös 7 §:ssä säädettävä kaupunkiseutuselvit-
täjän ehdotusten täytäntöönpanon seuranta-
järjestelmä, joka perustuu pitkälti momentin 
3 kohdassa edellytettyihin kaupunkiseutusel-
vittäjän ehdotuksiin yhteistyön seurannasta 
kunnissa. Momentin 4 kohdan mukaan kau-
punkiseutuselvittäjä voi sisällyttää ehdotuk-
siinsa myös muita seudun kuntien yhteistyön 
kehittämiseksi tarpeellisista asioista. 

Selvitysmenettelyn tavoitteena on tukea si-
tä, että kaikilla kaupunkiseuduilla saavutet-
taisiin sellainen yhteistyön taso, että se voi 
turvata pitkällä tähtäimellä seudun elinvoi-
man, kilpailukyvyn ja toimivuuden myös 
kuntalaisten näkökulmasta. Keskeisinä tällai-
sen yhteistyön tason tunnuspiirteinä voidaan 
pitää, että kaupunkiseudulla on pystytty so-
pimaan muun muassa yhteisestä seudullisesta 
maankäyttöpolitiikasta ja liikennejärjestel-
mäpolitiikasta, yhteisvastuullisesta seudulli-
sesta asuntopolitiikasta ja yhteisestä seudulli-
sesta keskeisten palvelujen palveluverkko-
suunnitelmasta sekä näiden konkreettisesta 
yhteensovittamisesta, ajoittamisesta ja koor-
dinoinnista, sekä myös näitä koskevasta yh-
teisen seudullisen päätöksenteon järjestämi-
sestä.

5 §. Kunnan velvollisuus osallistua selvi-
tysmenettelyyn. Pykälän mukaan kaupunki-
seudun kuntien on osallistuttava selvitysme-
nettelyyn ja tuettava kaupunkiseutuselvittäjää 
hänelle säädettyjen tehtävien hoitamisessa. 
Pykälä vastaa pitkälti kuntajakolaissa kunnil-
le säädettyä velvollisuutta osallistua kuntaja-
on muuttamista koskevaan kuntajakoselvittä-
jän johtamaan erityiseen kuntajakoselvityk-
seen.

Lakiehdotuksen 3 §:n mukaan selvitystyö 
tehdään yhdessä kaupunkiseutuselvittäjän ja 
seudun kuntien kanssa. Kuntien tulee tukea 
kaupunkiseutuselvittäjää esimerkiksi anta-
malla hänelle selvityksen edellyttämiä tausta-
tietoja, nimeämällä yhdyshenkilöitä selvitys-
työhön ja antamalla selvityshenkilön työs-
kentelyyn tarvittavat tilat. Myös selvitysme-
nettelyn kautta tehtävät toimintapoliittiset 
ratkaisut tulee valmistella yhteistyössä kau-
punkiseutuselvittäjän ja kuntien kanssa, kos-
ka kunnanvaltuustojen tulee tehdä omat pää-
töksensä selvitysmenettelyssä syntyvien eh-

dotusten hyväksymisestä ja täytäntöönpanos-
ta.  Kuntien työpanoksella onkin keskeinen 
merkitys selvitysmenettelyn onnistumiselle. 

Pykälän 2 momentin mukaan kunnat ja 
kaupunkiseutuselvittäjä sopivat selvitysme-
nettelyn edellyttämästä valmisteluorganisaa-
tiosta menettelyn aikana. 

Pykälän 3 momentissa säädetään kaupunki-
seutuselvittäjän oikeudesta salassapitoa kos-
kevien säännösten estämättä saada kunnilta 
ja muilta viranomaisilta tehtävien hoitamisen 
kannalta tarpeelliset tiedot. Tällaisia ovat tie-
dot kuntien ja kuntakonserniin kuuluvien yh-
teisöjen hallinnosta ja taloudesta sekä suun-
nitelmat, jotka liittyvät maankäyttöön, asu-
miseen, liikenteeseen ja palveluihin. Kau-
punkiseutuselvittäjällä on oikeus saada nämä 
tiedot kuntien lisäksi myös kuntayhtymistä ja 
kuntakonserniin kuuluvista yksityisistä yhti-
öistä, yhdistyksistä ja säätiöistä. 

6 §. Kaupunkiseutuselvittäjän ehdotusten 
käsittely. Pykälässä säädetään vaiheittaisesta 
menettelystä käsiteltäessä kaupunkiseutusel-
vittäjän ehdotuksia ja päätettäessä niistä. Saa-
tuaan työnsä päätökseen kaupunkiseutusel-
vittäjä antaa ehdotuksensa kaupunkiseudun 
kunnille. Kuntien valtuustojen tulee tehdä 
päätökset kaupunkiseutuselvittäjän ehdotus-
ten käyttöönotosta kolmen kuukauden kulu-
essa ehdotusten tekemisestä. Jos valtuustot 
tällöin hyväksyvät kaupunkiseutuselvittäjän
ehdotukset sellaisenaan, kaupunkiseutuselvit-
täjä toimittaa ehdotuksensa ja valtuustojen 
niihin antamat lausunnot valtiovarainministe-
riölle käsiteltäväksi pykälän 3 momentin 
mukaisesti. Tämän jälkeen valtuustojen hy-
väksymien kaupunkiseutuselvittäjän ehdotus-
ten täytäntöönpanoa seurataan 7 §:ssä säädet-
täväksi ehdotetulla tavalla. 

Jos valtuusto ei hyväksy kaupunkiseutusel-
vittäjän ehdotuksia sellaisenaan, sen tulee 
edellä mainitussa kolmen kuukauden määrä-
ajassa antaa valtuuston päätöksellä kaupunki-
seutuselvittäjälle perusteltu lausunto siitä, 
miltä osin ja miksi kaupunkiseutuselvittäjän 
ehdotuksia ei voi ottaa käyttöön. Kaupunki-
seutuselvittäjä voi tämän jälkeen tehdä kun-
nille uudet ehdotukset, jotka käsitellään edel-
lä kuvatulla tavalla. Kaupunkiseutuselvittäjä 
toimittaa ehdotuksensa ja valtuustojen niihin 
antamat lausunnot valtiovarainministeriölle. 



3317

Valtiovarainministeriö käsittelee ehdotuk-
set yhteistyössä ympäristöministeriön, lii-
kenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elin-
keinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministe-
riön sekä sosiaali- ja terveysministeriön 
kanssa. Ehdotuksista kuullaan asianomaista 
maakunnan liittoa ja Suomen Kuntaliittoa. 
Tämän jälkeen ehdotusten täytäntöönpanoa 
seurataan 7 §:n perusteluissa kuvatulla taval-
la.

Jos kunnat tai osa kunnista ei hyväksy kau-
punkiseutuselvittäjän ehdotuksia, valtiova-
rainministeriö käsitellessään ehdotuksia har-
kitsee, tuleeko asiassa ryhtyä lainsäädäntö-
toimenpiteisiin tai muihin toimenpiteisiin eh-
dotusten täytäntöön panemiseksi. 

7 §. Kaupunkiseutuselvittäjän ehdotusten 
täytäntöönpanon seuranta. Pykälässä sääde-
tään kaupunkiseutuselvittäjän ehdotusten täy-
täntöönpanon seurannasta. Seurannalla pyri-
tään turvaamaan ehdotusten täytäntöönpano 
ylläpitämällä jatkuvaa vuoropuhelua toisaalta 
seudun kuntien kesken ja toisaalta kuntien ja 
valtioneuvoston välillä. Seuranta on erityisen 
tärkeää ehdotetun selvitysmenettelyn mukai-
sessa prosessissa, joka ei sisällä välittömiä 
toiminnan sisältöön kohdistuvia oikeudellisia 
velvoitteita kaupunkiseudun kunnille. 

Pykälän 1 momentin mukaan seudun kun-
tien tulee seurata kaupunkiseutuselvittäjän 
ehdotusten täytäntöönpanoa siten kuin kun-
nat ovat kaupunkiseutuselvittäjän ehdotuksen 
perusteella päättäneet. Yksi kaupunkiseu-
tuselvittäjän keskeisistä tehtävistä on luoda 
seudun kuntien yhteistyölle pysyvät päätök-
senteko- ja toimintamallit, jotka myös mah-
dollistavat järjestelmällisen seurannan. 

Pykälän 2 momentin mukaan seudun kun-
tien tulee myös yhdessä antaa valtiovarain-
ministeriölle vuosittain selvitys kaupunkiseu-
tuselvittäjän ehdotusten täytäntöönpanosta si-
ten kuin valtiovarainministeriö tarkemmin 
määrää. Valtiovarainministeriön on tämän 
perusteella tarkoitus määrätä selvitysten si-
sällöstä, aikataulusta ja toimittamistavasta. 
Määräys annetaan pysyvänä tai tarvittaessa 
vuosittain. Valtiovarainministeriö käsittelee 
selvitykset yhteistyössä ympäristöministeri-
ön, liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja 
elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön 
kanssa. Lisäksi selvityksistä kuullaan asian-

omaista maakunnan liittoa ja Suomen Kunta-
liittoa.

8 §. Kaupunkiseutuselvittäjän kelpoisuus ja 
oikeudellinen asema. Pykälän 1 momentin 
mukaan kaupunkiseutuselvittäjällä tulee olla 
tehtävän hoitamiseen riittävä asiantuntemus 
ja kokemus. Pykälä vastaa sisällöltään kunta-
jakolaissa kuntajakoselvittäjälle säädettyjä 
kelpoisuusvaatimuksia, jotka lisättiin lakiin 
eduskunnan toimesta. Kaupunkiseutuselvittä-
jän tulee kuntajakoselvittäjän tavoin myös 
nauttia seudun kuntien luottamusta ja selvit-
täjää nimettäessä tulee 3 §:n mukaisesti kuul-
la myös seudun kuntia. 

Pykälän 2 momentissa säädetään kuntaja-
kolaissa säädettyä kuntajakoselvittäjää vas-
taavasti kaupunkiseutuselvittäjän oikeudelli-
sesta asemasta. Kaupunkiseutuselvittäjän teh-
täviin kuuluu julkisen vallan käyttöä. Kau-
punkiseutuselvittäjä voidaan ottaa virkasuh-
teeseen. Kaupunkiseutuselvittäjään, jota ei 
ole otettu virkasuhteeseen, sovelletaan tehtä-
viään hoitaessa rikosoikeudellista virkavas-
tuuta koskevia säännöksiä sekä vahingonkor-
vauslain (412/1974) säännöksiä julkisyhtei-
sön ja virkamiehen korvausvastuusta. Kau-
punkiseutuselvittäjäksi nimetään siten aina 
luonnollinen henkilö. Silloinkin kun kaupun-
kiseutuselvittäjä on selvitystyönsä aikana 
muun työnantajan kuin valtion palveluksessa, 
hänet nimetään tehtäväänsä henkilökohtai-
sesti. Näin ollen yhtiötä tai muuta oikeus-
henkilöä ei voi nimetä kaupunkiseutuselvittä-
jäksi.

Kaupunkiseutuselvittäjälle maksettavasta 
palkasta, palkkiosta tai muusta korvauksesta 
päättää pykälän 3 momentin mukaan valtio-
varainministeriö. Säännös vastaa kuntajako-
laissa kuntajakoselvittäjän osalta säädettyä. 

9 §. Kustannusten korvaaminen. Pykälän 
mukaan kaupunkiseutuselvittäjän palkkaus-
kustannukset ja muut 4 §:ssä säädetyistä teh-
tävistä aiheutuvat kaupunkiseutuselvittäjän 
kustannukset maksetaan valtion varoista. 
Sääntely vastaa kuntajakolain säännöksiä 
kuntajakoselvittäjän kustannusten korvaami-
sesta valtion varoista. 

Korvattavat kustannukset koostuvat lähin-
nä kaupunkiseutuselvittäjän palkkauskustan-
nuksista, matka- ja majoituskustannuksista, 
puhelin-, työväline ja muista vastaavista ku-
luista sekä selvittäjän työn edellyttämien 



34 18

taustaselvitysten teettämisestä esimerkiksi 
konsulttityönä aiheutuvista kustannuksista. 

10 §. Muutoksenhakukielto. Pykälän mu-
kaan valtiovarainministeriön 3 §:n nojalla te-
kemään päätökseen, joka koskee kaupunki-
seutuselvittäjän asettamista, ei saa hakea 
muutosta. 

Kaupunkiseutuselvittäjän asettaminen on 
3 §:n mukaan valtiovarainministeriön har-
kinnassa. Kuten 2 §:n perusteluissa on todet-
tu, tarkoitus ei ole, että selvitysmenettelyä 
käytännössä sovellettaisiin kaikilla pykälän 
1 momentissa tarkoitetuilla kaupunkiseuduil-
la, vaan valtiovarainministeriö päättäisi erik-
seen tarveharkinnan perusteella selvitysme-
nettelyn käynnistämisestä ja kaupunkiseu-
tuselvittäjän asettamisesta. Selvitysmenette-
lyä tullaankin todennäköisesti soveltamaan 
muutamilla valtiovarainministeriön erikseen 
määrittelemillä kaupunkiseuduilla ja niissä 
kehitettäviä ratkaisumalleja on mahdollista 
ottaa käyttöön myös muilla kaupunkiseuduil-
la. Valtiovarainministeriö voi käynnistää sel-
vitysmenettelyn, jos se on tarpeen ja sillä ar-
vioidaan kuulemismenettelyn perustella saa-
vutettavan tuloksia seudun yhdyskuntaraken-
teen ja palveluiden tasapainoisen kehityksen 
vaatiman yhteistyön edistämiseksi. Valtiova-
rainministeriöllä on siten laaja harkintavalta 
päättää, asettaako se kaupunkiseutuselvittä-
jän. Muutoksenhakuoikeus sopii huonosti täl-
laiseen päätökseen. 

Selvitysmenettelyn käynnistäminen ja kau-
punkiseutuselvittäjän asettaminen ei sisällä 
sellaista yksittäistä kuntaa sitovaa aineellis-
oikeudellista ratkaisua, jossa muutoksenha-
kuoikeus olisi tarpeen. Kaupunkiseutuselvit-
täjän asettamista koskeva päätös merkitsee 
kunnalle velvollisuutta osallistua selvitysme-
nettelyyn ja tehdä päätökset kaupunkiseu-
tuselvittäjän 4 §:n mukaisesti tekemistä eh-
dotuksista. Kunnat eivät kuitenkaan ole oi-
keudellisesti velvoitettuja ottamaan käyttöön 
kaupunkiseutuselvittäjän tekemiä ehdotuksia. 
Kuntien kaupunkiseutuselvittäjän ehdotusten 
perusteella tekemiin päätöksiin saa hakea 
muutosta kuntalain mukaisesti. 

Ehdotettu muutoksenhakukielto vastaa 
kuntajakolain 55 §:ssä säädettyä kieltoa ha-
kea erikseen muutosta valtiovarainministeri-
ön päätökseen määrätä kuntajakoselvittäjä. 

11 §. Voimaantulo. Laki on tarkoitettu tu-
levaksi voimaan mahdollisimman pian sen 
jälkeen kun eduskunta on lain hyväksynyt. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

2 Tarkemmat säännökset  ja  mää-
räykset

Esitysehdotuksen 7 §:n mukaan seudun 
kuntien tulee yhdessä antaa valtiovarainmi-
nisteriölle vuosittain selvitys kaupunkiseu-
tuselvittäjän ehdotusten täytäntöönpanosta si-
ten kuin valtiovarainministeriö tarkemmin 
määrää. Valtiovarainministeriön on tämän 
perusteella tarkoitus määrätä selvitysten si-
sällöstä, aikataulusta ja toimittamistavasta. 
Määräys annetaan pysyvänä tai tarvittaessa 
vuosittain.

3 Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun eduskunta 
on lain hyväksynyt. Ennen lain voimaantuloa 
voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimiin. 

4 Suhde perustus laki in  ja  säätä-
misjärjestys

Perustuslain 121 §:n 1 momentin mukaan 
Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tu-
lee perustua kunnan asukkaiden itsehallin-
toon. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan 
kunnan hallinnon yleisistä perusteista ja kun-
nille annettavista tehtävistä säädetään lailla. 
Perustuslain 121 §:n 4 momentin mukaan it-
sehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalu-
eilla säädetään lailla. Perustuslain 124 §:n 
mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan an-
taa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai 
lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoi-
tuksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna 
perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän 
hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen 
vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan 
kuitenkin antaa vain viranomaiselle. 

Esitys ei sisällä kunnille uusia asumiseen, 
palveluihin, maankäyttöön tai liikenteeseen 
liittyviä sisällöllisiä velvoitteita. Esityksessä 
sen sijaan ehdotetaan, että valtiovarainminis-
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teriö voisi asettaa yhden tai useamman kau-
punkiseutuselvittäjän selvittämään, miten 
kaupunkiseudun maankäyttöä, asumista ja 
liikennettä sovitetaan yhteen ja miten palve-
luiden käyttöä kuntarajoista riippumatta tulisi 
seudulla edistää. Selvityshenkilö voitaisiin 
asettaa yhden tai useamman kunnan esityk-
sestä tai valiovarainministeriön omasta aloit-
teesta. Kunnat olisivat velvollisia osallistu-
maan menettelyyn ja niiden tulisi tukea kau-
punkiseutuselvittäjää tehtävien hoitamisessa. 
Valtuustojen tulisi tehdä päätökset kaupunki-
seutuselvittäjän ehdotusten käyttöön otosta. 
Kunnat olisivat myös velvollisia seuraamaan 
ja raportoimaan valtiovarainministeriölle 
kaupunkiseutuselvittäjän ehdotusten täytän-
töönpanoa. Koska näistä kunnille ehdotetuis-
ta uusista tehtävistä säädettäisiin lailla, esitys 
ei ole ongelmallinen perustuslain 121 §:n 
2 momentin näkökulmasta. 

Esitys koskee kuntia velvoittavana vain 
laissa mainittuja kaupunkiseutuja. Valtiova-
rainministeriö voi kuitenkin kuntien yhteises-
tä esityksestä käynnistää menettelyn myös 
muilla kaupunkiseuduilla. Esitys ei muuta 
voimassa olevia kuntien palveluiden sisältöä 
tai laajuutta koskevia velvoitteita. Näin ollen 
esityksellä ei eri kuntien asukkaiden näkö-
kulmasta puututa perustuslain 6 §:ssä säädet-
tyyn yhdenvertaisuuteen. 

Ehdotetussa selvitysmenettelystä yhteis-
työn edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla 
ei ole kysymys perustuslain 121 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitetusta itsehallinnosta kuntia 
suuremmilla hallintoalueilla. 

Kaupunkiseutuselvittäjä voi esityksen mu-
kaan käyttää julkista valtaa. Kaupunkiseu-
tuselvittäjän asettaa valtiovarainministeriö. 
Kunnat ovat velvollisia osallistumaan selvi-
tysmenettelyyn ja niiden tulee tukea kaupun-
kiseutuselvittäjää hänen tehtäviensä hoidos-
sa. Kaupunkiseutuselvittäjän ehdotukset 
muun ohella seudun kuntien yhteistyön ke-
hittämisen tavoitteista, keinoista ja aikatau-
luista sekä siitä miten kuntien yhteistyön 
valmistelu ja päätöksenteko selvitysmenette-

lyn jälkeen järjestetään, tulee käsitellä kunti-
en valtuustoissa. Valtuustojen tulee vastusta-
essaan esityksiä joltakin osin antaa perusteltu 
lausunto siitä, miltä osin kaupunkiseutusel-
vittäjän ehdotuksia ei voida ottaa käyttöön, 
minkä jälkeen kaupunkiseutuselvittäjä voi 
viedä uuden ehdotuksensa valtuustojen käsit-
telyyn. Kaupunkiseutuselvittäjällä on myös 
salassapitoa koskevien säännösten estämättä 
oikeus saada viranomaisilta tehtävänsä suo-
rittamista varten tarpeelliset kuntien ja kun-
takonserniin kuuluvien yhteisöjen hallintoa ja 
taloutta koskevat tiedot sekä maankäyttöön, 
asumiseen, liikenteeseen ja palveluihin liitty-
vät suunnitelmat. 

Edellä mainitut kaupunkiseutuselvittäjän 
tehtävät eivät ole sellaisia perustuslain 
124 §:ssä tarkoitettuja merkittävää julkisen 
vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä, joita voitai-
siin antaa vain viranomaiselle. Tehtävien tar-
koituksenmukainen hoitaminen edellyttää 
tehtävien antamista kussakin tapauksessa 
kuntien luottamusta nauttiville henkilöille, 
joita ei ole aina mahdollista eikä tarkoituk-
senmukaista ottaa virkasuhteeseen. Kaupun-
kiseutuselvittäjään, jota ei ole otettu vir-
kasuhteeseen, sovelletaan kuitenkin tehtä-
viänsä hoitaessaan rikosoikeudellista virka-
vastuuta koskevia säännöksiä sekä vahingon-
korvauslain säännöksiä julkisyhteisön ja vir-
kamiehen korvausvastuusta. Menettely vas-
taa kuntajakolaissa kuntajakoselvittäjästä 
säädettyä. Esityksen mukaan tehtävän anta-
minen muulle kuin viranomaiselle perustuisi 
perustuslain 124 §:n mukaisesti lakiin, eikä 
menettely miltään osin vaaranna perusoike-
uksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon 
vaatimuksia. 

Edellä todetun perusteella esitykseen sisäl-
tyvä lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen 
lain säätämisjärjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus

Laki
selvitysmenettelystä yhteistyön edistämiseksi eräillä kaupunkiseuduilla 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on kaupunkiseu-
tujen elinvoiman, kilpailukyvyn ja toimivuu-
den turvaamiseksi edistää seudun kuntien 
maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteen-
sovittamista sekä palveluiden käyttöä kunta-
rajoista riippumatta.

2 § 

Lain soveltamisalaan kuuluvat kaupunkiseu-
dut

Tämän lain mukaisen selvitysmenettelyn 
kohteena voivat olla seuraavat kaupunkiseu-
dut ja niihin kuuluvat kunnat: 

1) Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Van-
taan kaupungit; 

2) Turun, Kaarinan, Naantalin ja Raision 
kaupungit sekä Auran, Liedon ja Ruskon 
kunnat;

3) Porvoon kaupunki sekä Askolan ja 
Myrskylän kunnat; 

4) Porin ja Ulvilan kaupungit sekä Luvian, 
Merikarvian, Nakkilan, Pomarkun ja Siikai-
sen kunnat; 

5) Hämeenlinnan kaupunki sekä Hattulan 
ja Janakkalan kunnat; 

6) Tampereen, Nokian, Oriveden ja Ylöjär-
ven kaupungit sekä Kangasalan, Lempäälän, 
Pirkkalan ja Vesilahden kunnat; 

7) Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä 
Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkö-
län ja Nastolan kunnat; 

8) Kotkan ja Haminan kaupungit sekä Pyh-
tään kunta; 

9) Lappeenrannan kaupunki sekä Lemin ja 
Taipalsaaren kunnat; 

10) Mikkelin kaupunki sekä Hirvensalmen 
ja Ristiinan kunnat; 

11) Kuopion kaupunki sekä Maaningan ja 
Siilinjärven kunnat; 

12) Joensuun kaupunki sekä Kontiolahden 
ja Liperin kunnat; 

13) Jyväskylän kaupunki sekä Laukaan, 
Muuramen, Petäjäveden ja Toivakan kunnat; 

14) Seinäjoen ja Lapuan kaupungit sekä 
Ilmajoen kunta; 

15) Vaasan kaupunki sekä Isonkyrön, 
Korsnäsin, Laihian, Maalahden, Mustasaa-
ren, Vähäkyrön ja Vöyrin kunnat; 

16) Kokkolan kaupunki ja Kruunupyyn 
kunta;

17) Oulun kaupunki sekä Hailuodon, Hau-
kiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, 
Lumijoen, Muhoksen, Oulunsalon, Tyrnävän 
ja Yli-Iin kunnat. 

Valtiovarainministeriö voi 3 §:ssä tarkoite-
tun selvitysmenettelyn käynnistäessään mai-
nitun pykälän 1 momentissa säädetyillä pe-
rusteilla päättää, että kaupunkiseutuun kuu-
luu myös muita kuin 1 momentissa mainittu-
ja kuntia. 

Edellä 1 momentissa säädettyyn kaupunki-
seutuun voidaan seudun kuntien yhteisellä 
päätöksellä ottaa mukaan myös muita kuin 
1 momentissa mainittuja kuntia. Selvitysme-
nettelyn kohteena voi olla myös muu kuin 
1 momentissa mainittu kaupunkiseutu, jos 
kaupunkiseudun kunnat sitä yhteisesti esittä-
vät.
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3 § 

Selvitysmenettelyn käynnistäminen 

Valtiovarainministeriö voi käynnistää sel-
vitysmenettelyn asettamalla yhden tai use-
amman kaupunkiseutuselvittäjän yhdessä 
seudun kuntien kanssa selvittämään, miten 
kuntien yhteistyönä voidaan sovittaa yhteen 
kaupunkiseudun maankäyttöä, asumista ja 
liikennettä sekä miten palveluiden käyttöä 
kuntarajoista riippumatta tulisi edistää. Val-
tiovarainministeriö voi käynnistää menette-
lyn, jos se on tarpeen ja sillä arvioidaan 
2 momentissa tarkoitetun kuulemismenette-
lyn perusteella saavutettavan tuloksia seudun 
yhdyskuntarakenteen ja palveluiden tasapai-
noisen kehityksen vaatiman yhteistyön edis-
tämiseksi. Selvitysmenettely voidaan käyn-
nistää yhden tai useamman seudun kunnan 
esityksestä. Valtiovarainministeriö voi myös 
omasta aloitteestaan käynnistää selvitysme-
nettelyn.  

Ennen selvitysmenettelyn käynnistämistä 
valtiovarainministeriön tulee kuulla kaupun-
kiseudun kuntia, asianomaista maakunnan 
liittoa, ympäristöministeriötä, liikenne- ja 
viestintäministeriötä, työ- ja elinkeinominis-
teriötä, opetus- ja kulttuuriministeriötä sekä 
sosiaali- ja terveysministeriötä. 

4 § 

Kaupunkiseutuselvittäjän tehtävät 

Kaupunkiseutuselvittäjän tehtävänä on kau-
punkiseudun elinvoimaisuuden ja kilpailuky-
vyn turvaamiseksi yhteistyössä seudun kunti-
en kanssa asettamispäätöksessä edellytetyllä 
tavalla kartoittaa maankäytön, asumisen ja 
liikenteen yhteensovittamisen sekä palvelui-
den käytön kehittämistarpeet seudulla. 

Kaupunkiseutuselvittäjän tulee 1 momen-
tissa tarkoitetun kartoituksen perusteella teh-
dä ehdotus: 

1) seudun kuntien yhteistyön kehittämisen 
tavoitteista, keinoista ja aikataulusta; 

2) miten seudun kuntien yhteistyön valmis-
telu ja päätöksenteko selvitysmenettelyn jäl-
keen järjestetään ja rahoitetaan;  

3) yhteistyön seurannasta kunnissa;  

4) muista tarpeelliseksi katsomistaan seu-
dun kuntien yhteistyön kehittämiseen liitty-
vistä asioista. 

Valtiovarainministeriö voi selvitysmenette-
lyn käynnistäessään antaa tarkempia määrä-
yksiä selvittäjän 1 momentissa säädetyistä 
tehtävistä.

5 § 

Kunnan velvollisuus osallistua selvitysmenet-
telyyn

Kaupunkiseudun kuntien on osallistuttava 
selvitysmenettelyyn ja tuettava kaupunkiseu-
tuselvittäjää hänelle 4 §:ssä säädettyjen teh-
tävien hoitamisessa. 

Kunnat ja kaupunkiseutuselvittäjä sopivat 
selvitysmenettelyn edellyttämästä valmiste-
luorganisaatiosta menettelyn aikana. 

Kaupunkiseutuselvittäjällä on salassapitoa 
koskevien säännösten estämättä oikeus saada 
viranomaisilta tehtävänsä suorittamista var-
ten tarpeelliset kuntien ja kuntakonserniin 
kuuluvien yhteisöjen hallintoa ja taloutta 
koskevat tiedot sekä maankäyttöön, asumi-
seen, liikenteeseen ja palveluihin liittyvät 
suunnitelmat. 

6 § 

Kaupunkiseutuselvittäjän ehdotusten käsitte-
ly

Kaupunkiseutuselvittäjä tekee 4 §:ssä sää-
detyt ehdotuksensa kaupunkiseudun kunnille. 
Kuntien valtuustojen tulee tehdä päätökset 
kaupunkiseutuselvittäjän ehdotusten käyt-
töönotosta kolmen kuukauden kuluessa ehdo-
tusten tekemisestä. 

Jos kunta ei tee 1 momentissa tarkoitettua 
päätöstä, sen tulee mainitussa momentissa 
säädetyssä määräajassa antaa valtuuston pää-
töksellä kaupunkiseutuselvittäjälle perusteltu 
lausunto siitä, miltä osin kaupunkiseutusel-
vittäjän ehdotuksia ei voida ottaa käyttöön. 
Kaupunkiseutuselvittäjä voi tämän jälkeen 
tehdä kunnille uudet ehdotukset, joiden käsit-
telystä on voimassa, mitä edellä tässä pykä-
lässä säädetään. 

Kaupunkiseutuselvittäjä toimittaa saatuaan 
työnsä päätökseen ehdotuksensa ja valtuusto-
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jen niihin antamat lausunnot valtiovarainmi-
nisteriölle. Valtiovarainministeriö käsittelee 
ehdotukset yhteistyössä ympäristöministeri-
ön, liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja 
elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön 
kanssa. Ehdotuksista kuullaan asianomaista 
maakunnan liittoa ja Suomen Kuntaliittoa. 

7 § 

Kaupunkiseutuselvittäjän ehdotusten täytän-
töönpanon seuranta 

Seudun kuntien tulee seurata kaupunkiseu-
tuselvittäjän ehdotusten täytäntöönpanoa si-
ten kuin kunnat ovat kaupunkiseutuselvittä-
jän 4 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisen eh-
dotuksen perusteella päättäneet. 

Seudun kuntien tulee yhdessä antaa valtio-
varainministeriölle vuosittain selvitys kau-
punkiseutuselvittäjän ehdotusten täytäntöön-
panosta siten kuin valtiovarainministeriö tar-
kemmin määrää. Selvityksen käsittelystä ja 
kuulemisesta on voimassa, mitä 6 §:n 3 mo-
mentissa säädetään. 

8 § 

Kaupunkiseutuselvittäjän kelpoisuus ja oi-
keudellinen asema 

Kaupunkiseutuselvittäjällä tulee olla tehtä-
vän hoitamiseen riittävä asiantuntemus ja 
kokemus. 

Kaupunkiseutuselvittäjä voidaan ottaa vir-
kasuhteeseen. Kaupunkiseutuselvittäjään, jo-

ta ei ole otettu virkasuhteeseen, sovelletaan 
hänen tämän lain mukaisia tehtäviä hoitaes-
saan rikosoikeudellista virkavastuuta koske-
via säännöksiä sekä vahingonkorvauslain 
(412/1974) säännöksiä julkisyhteisön ja vir-
kamiehen korvausvastuusta. 

Kaupunkiseutuselvittäjälle maksettavasta 
palkasta, palkkiosta tai muusta korvauksesta 
päättää valtiovarainministeriö. 

9 § 

Kustannusten korvaaminen 

Kaupunkiseutuselvittäjän palkkauskustan-
nukset ja muut 4 §:ssä säädetyistä tehtävistä 
aiheutuvat kaupunkiseutuselvittäjän kustan-
nukset maksetaan valtion varoista. 

10 § 

Muutoksenhakukielto 

Valtiovarainministeriön 3 §:n nojalla teke-
mään päätökseen, joka koskee kaupunkiseu-
tuselvittäjän asettamista, ei saa hakea muu-
tosta.

11 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 

————— 

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 2010 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli
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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 

lag om ett utredningsförfarande i syfte att främja samar-
betet i vissa stadsregioner 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås det en lag om ett 
utredningsförfarande i syfte att främja sam-
arbetet i vissa stadsregioner. Syftet med la-
gen är att skapa ett förfarande med vars hjälp 
man kan främja samordningen av markan-
vändningen, boendet och trafiken samt anli-
tandet av tjänster över kommungränserna i 
kommunerna i stadsregionerna för att trygga 
regionernas livskraft, konkurrenskraft och 
funktion. Förfarandet syftar till att stödja och 
stärka det interkommunala samarbetet i 
stadsregionen.

Genom det förfarande som skapas genom 
lagen kan finansministeriet enligt förslaget 
tillsätta en eller flera så kallade stadsregion-
utredare för att utreda hur markanvändning-
en, boendet och trafiken i stadsregionen ska 
samordnas och hur anlitandet av tjänster över 
kommungränserna ska främjas. Avsikten är 
att en eller flera kommuner i regionen, eller 
alternativt finansministeriet, ska kunna ta ini-
tiativ till att inleda förfarandet.  

Enligt förslaget kan ett utredningsförfaran-
de inledas om det är nödvändigt och om det 
på basis av ett förfarande för hörande kan 
bedömas att förfarandet kan ge resultat som 
främjar det samarbete som krävs för en ba-
lanserad utveckling av samhällsstrukturen 
och tjänsterna i regionen. Innan förfarandet 
inleds ska finansministeriet höra kommuner-
na i den berörda regionen, det landskapsför-
bund som saken gäller och de ministerier 
som är centrala i frågan. Man bedömer att en 
eller två utredningsförfaranden kommer att 
inledas varje år, om förutsättningarna för för-
farandet uppfylls. 

 Den föreslagna lagen ska tillämpas i de 
stadsregioner som nämns i lagförslaget. En-
ligt förslaget ska finansministeriet när det in-
leder ett utredningsförfarande besluta att 
också andra kommuner än de som nämns i 

lagen hör till en stadsregion och kan tas med 
i förfarandet. I förfarandet kan vidare enligt 
förslaget tas med andra kommuner än de som 
nämns i lagen, om kommunerna i stadsregio-
nen gemensamt beslutar det. Dessutom ska 
förfarandet kunna tillämpas i också andra 
stadsregioner än de som nämns i lagen. I för-
farandet kan vidare enligt förslaget tas med 
andra kommuner än de som nämns i lagen, 
om kommunerna i stadsregionen gemensamt 
beslutar det.

Stadsregionutredaren har till uppgift att 
kartlägga hur samordningen av markanvänd-
ningen, boendet och trafiken samt möjlighe-
terna att anlita tjänster i regionen behöver ut-
vecklas för att trygga stadsregionens livskraft 
och konkurrenskraft.  

Enligt förslaget ska kommunerna i regio-
nen delta i förfarandet och stödja utredaren i 
dennes uppgifter. Fullmäktige i kommunerna 
ska fatta beslut om tillämpningen av region-
utredarens förslag inom tre månader från det 
att förslagen lades fram. Om fullmäktige i 
någon kommun inte fattar beslut eller om det 
helt eller delvis förkastar utredarens förslag, 
ska fullmäktige lämna ett motiverat utlåtande 
om saken. Efter detta har utredaren enligt 
lagförslaget möjlighet att lägga fram nya för-
slag för kommunerna, som ska behandlas på 
samma sätt som de tidigare förslagen. Det fö-
reslås att stadsregionutredaren ska tillställa 
finansministeriet sina förslag jämte utlåtan-
dena om förslagen från fullmäktige. Finans-
ministeriet ska behandla förslagen i samarbe-
te med de övriga ministerier som är centrala i 
frågan. Avsikten är att kommunerna i regio-
nen varje år ska lämna in en rapport om ge-
nomförandet av förslagen. Lönekostnaderna 
för stadsregionutredaren och andra kostnader 
som stadsregionutredaren föranleds av sina 
uppgifter ska betalas av statens medel. 
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2

Propositionen hänför sig till statens bud-
getproposition för 2011 och avses bli be-
handlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att riksdagen har antagit den. 

————— 

2

Propositionen hänför sig till statens bud-
getproposition för 2011 och avses bli be-
handlad i samband med den. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att riksdagen har antagit den. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1 Inledning 

Som en del av lagen om en kommun- och 
servicestrukturreform (169/2007, nedan ram-
lagen) utfärdades i lagens 7 § bestämmelser 
om planeringsskyldighet för stadsregioner. 
De 17 stadsregioner som fastställdes i lagen 
förpliktades att utarbeta planer för hur sam-
ordningen av markanvändningen, boendet 
och trafiken samt användningen av tjänster 
över kommungränserna ska förbättras i regi-
onen. Regeringen överlämnade i november 
2009 en redogörelse (SRR 9/2009 rd) till 
riksdagen om genomförandet av kommun- 
och servicestrukturreformen samt om hur 
målen för ramlagen om reformen har nåtts. I 
redogörelsen utvärderades reformens resultat 
och verkningar så här långt ur olika syn-
vinklar. Dessutom drogs det upp riktlinjer för 
fortsatta reformåtgärder. Riksdagen har god-
känt redogörelsen om kommun- och struktur-
reformen och riktlinjerna i redogörelsen 
(RSk 11/2010 rd—SRR 9/2009 rd). 

Enligt redogörelsen har skyldigheten att 
göra upp stadsregionplaner fått regionerna att 
omvärdera sina situationer och mål. I många 
regioner har man också inlett nya samarbets-
processer. Det finns emellertid betydande 
skillnader mellan regionerna när det gäller 
hur genomförandet av stadsregionplanerna 
har gått framåt. Stadsregionerna befinner sig 
i olika skeden i sitt samarbete. Samarbetet 
varierar i omfattning och djup i olika regio-
ner. Samarbetssätten och samarbetstraditio-
nerna är också väldigt olika i olika regioner. I 
redogörelsen betonar man att det i syfte att 
stärka samarbetet i stadsregionerna i fortsätt-
ningen behövs mer styrning och stöd, men 
vid behov också mera bindande skyldigheter. 
Det centrala är att hitta ett förtroende inom 
regionen, en gemensam vision samt medel 
och gemensamma spelregler som stärker det 
kommunala engagemanget.  

Enligt slutledningarna i redogörelsen är det 
regionala förfarandet med en utredningsper-
son ett flexibelt sätt att kartlägga samarbets-
problem och samarbetsmöjligheter i regionen 
och att presentera sådana funktionella och 
strukturella lösningar för att stärka regionens 
livskraft som tar hänsyn till regionens ut-

gångspunkter. Med hjälp av förfarandet kan 
man bedöma det planeringsbehov och den 
markanvändningspolitik som stadsregionens 
markanvändning, trafik och boende samt an-
vändningen av tjänster över kommungrän-
serna förutsätter och väcka motioner som 
gäller dem. Syftet med en bättre samordning 
är att medverka till en i miljöhänseende ba-
lanserad och hållbar utveckling i stadsregio-
nerna, säkerställa social enhetlighet och före-
bygga skadlig regional differentiering samt 
stärka stadsregionernas konkurrenskraft. För-
farandet är flexibelt och därför till sina verk-
ningar snabbare än de andra alternativ som 
föreslås i redogörelsen, förutsatt att stadsre-
gionutredaren har tillräckliga befogenheter 
och kommunerna i stadsregionen förbinder 
sig till lösningsförslagen. 

Utifrån denna grund togs i redogörelsen in 
en riktlinje om tillsättande av en utredare i 
stadsregionerna:

”Det inrättas ett gemensamt utredningsper-
sonförfarandet för staten och kommunerna i 
stadsregionen för alla stadsregioner som in-
går i ramlagen. Förfarandet ska kunna starta 
om det finns ett tydligt samarbetsbehov i re-
gionen, men samarbetet inte avancerar med 
regionens egna medel. Tanken är att lösa 
låsta samarbetspositioner och finna konkreta 
utvägar att gå vidare. Statsrådet kan tillsätta 
en utredningsperson om en kommun i regio-
nen tar initiativ till det och en utredning an-
ses nödvändig med beaktande av förhållan-
dena och behoven i regionen. På samma 
grunder får statsrådet tillsätta en utred-
ningsperson på eget initiativ. Förfarandet 
kräver lagstöd för att förfarandet och utred-
ningspersonens arbete ska ha tillräckligt 
starkt stöd och få genomslag. (Riktlinje 35). 

2 Nuläge

2.1 Lagstiftning

Inledning

Det har inte tidigare funnits ett lagbestämt 
förfarande som motsvarar utredningsförfa-
randet i syfte att främja samarbetet i vissa 
stadsregioner. Det förfarande med en utreda-
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re som föreslås här anknyter till kommunin-
delningsutredningar och därmed till kom-
munindelningslagen (1698/2009), samt till 
utvärderingsförfarandet för kommuner som 
befinner sig i en speciellt svår ekonomisk 
ställning enligt 9 § i ramlagen.  

Planringsskyldighet för vissa stadsregioner 
enligt 7 § i lagen om en kommun- och servi-
cestrukturreform  

I ramlagen förpliktas städerna Esbo, Hel-
singfors, Grankulla och Vanda (huvudstads-
regionen) att utarbeta en plan för hur sam-
ordningen av markanvändningen, boendet 
och trafiken samt användningen av service 
över kommungränserna ska förbättras i regi-
onen, med beaktande av de med beaktande 
av de projekt i syfte att utveckla samarbetet 
som redan pågår. 

Dessutom ska enligt ramlagen följande re-
gioner utarbeta en plan för hur samordningen 
av markanvändningen, boendet och trafiken 
samt användningen av service över kom-
mungränserna ska förbättras:  

1) Åbo stad tillsammans med Aura, S:t Ka-
rins, Lundo, Nådendal, Reso, Rusko och 
Vahto,

2) Borgå stad tillsammans med Askola, 
Mörskom och Pernå, 

3) Björneborgs stad tillsammans med Lu-
via, Sastmola, Nakkila, Norrmark, Påmark, 
Siikainen och Ulvsby,  

4) Tavastehus stad tillsammans med Hattu-
la, Hauho, Janakkala, Kalvola, Lammi, Ren-
ko och Tuulos, 

5) Tammerfors stad tillsammans med 
Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Birka-
la, Vesilahti och Ylöjärvi, 

6) Lahtis stad tillsammans med Asikkala, 
Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola och 
Orimattila, 

7) Kotka stad tillsammans med Fredriks-
hamn, Pyttis och Strömfors, 

8) Villmanstrands stad tillsammans med 
Joutseno, Lemi och Taipalsaari, 

9) S:t Michels stad tillsammans med Hir-
vensalmi och Ristiina,  

10) Kuopio stad tillsammans med Karttula, 
Maaninka och Siilinjärvi, 

11) Joensuu stad tillsammans med Kontio-
lahti, Liperi och Pyhäselkä, 

12) Jyväskylä stad tillsammans med Jyväs-
kylä landskommun, Korpilahti, Laukaa, 
Muurame, Petäjävesi och Toivakka, 

13) Seinäjoki stad tillsammans med Ilma-
joki, Lappo, Nurmo och Ylistaro, 

14) Vasa stad tillsammans med Storkyro, 
Korsnäs, Laihela, Malax, Maxmo, Korsholm, 
Oravais, Lillkyro och Vörå,  

15) Karleby stad tillsammans med Krono-
by och Kelviå, samt 

16) Uleåborgs stad tillsammans med Karlö, 
Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Limingo, 
Lumijoki, Muhos, Oulunsalo, Tyrnävä och 
Ylikiiminki. 

I motiveringen till ramlagen (RP 155/2006 
rd) motiverades föreläggandet av planerings-
skyldigheten med att trots att kommunernas 
samarbete kring markanvändningsplanering-
en har ökat i många stadsregioner de senaste 
åren har samarbetet som helhet avancerat 
sakta och selektivt. Planläggning och planer 
på landskapsbasis räcker inte till för att lösa 
de problem som hänför sig till markanvänd-
ningen, boendet och trafiken i tillväxtcent-
rumen. I den kommunvisa planläggningen 
har man åter inte tillräckligt beaktat områdets 
helhetssyn på tyngdpunkterna för utveckling-
en i hela området. 

Trots att kommunernas samarbete kring 
markanvändningsplaneringen har ökat i 
många stadsregioner de senaste åren har 
samarbetet som helhet avancerat sakta och 
selektivt. I tillväxtcentrumen har detta lett till 
investeringar och servicebyggande som inte 
tillräckligt har beaktat behovet av att ordna 
service som omfattar mera än en kommun. 
Detta har lett till överlappande investeringar 
och en oändamålsenlig samhällsstruktur. För 
medborgarna har situationen bl.a. lett till 
längre arbetsresor och resor för att få service 
samt trafikstockningar. I de centrala stadsre-
gionerna behövs det förutom generalplane-
samarbetet ett mera omfattande samarbete 
för att utveckla markanvändningen, markpo-
litiken, bostadspolitiken och trafiksystemet 
även för att uppnå målen för energi- och kli-
matpolitiken.

En ytterligare utmaning har varit att det har 
skett relativt få ändringar i kommunindel-
ningen i områden där kommungränserna går 
igenom tätortsstrukturer som växt fast i var-
andra och delar upp områden som hör till 
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samma samhällsstrukturella helhet på olika 
kommuner. I sådana områden borde de frå-
gor som gäller ordnandet av markanvänd-
ningen, boendet och trafiken granskas som 
en helhet. 

Bedömning enligt 9 § i lagen om en kom-
mun- och servicestrukturreform 

Enligt 9 § i ramlagen ska kommunen och 
staten tillsammans reda ut kommunens möj-
ligheter att garantera sina invånare den servi-
ce som lagstiftningen förutsätter samt vidta 
åtgärder för att trygga förutsättningarna för 
servicen. En sådan skyldighet inträder om de 
nyckeltal för kommunens ekonomi som be-
skriver finansieringens tillräcklighet eller so-
liditeten är väsentligt och upprepade gånger 
sämre än motsvarande nyckeltal för hela lan-
det och två år efter varandra har underskridit 
de gränsvärden som anges genom statsrådets 
förordning om vissa gränsvärden för de 
nyckeltal som gäller för kommunens ekono-
mi (172/2007).   

Om förutsättningarna i fråga om nyckelta-
len för kommunens bokslut uppfylls ska 
kommunen och staten tillsammans reda ut 
kommunens möjligheter att garantera sina 
invånare den service som lagstiftningen för-
utsätter samt vidta åtgärder för att trygga för-
utsättningarna för servicen. En utredning en-
ligt lagen görs i en utvärderingsgrupp där en 
av medlemmarna utses av finansministeriet 
och en av den berörda kommunen. Dessutom 
utser finansministeriet efter att ha hört kom-
munen till ordförande för utvärderingsgrup-
pen en person som är oavhängig av de nämn-
da instanserna. Utvärderingsgruppen lägger 
fram ett förslag till åtgärder som behövs för 
att trygga servicen till invånarna. Kommun-
fullmäktige ska behandla utvärderingsgrup-
pens åtgärdsförslag och delge finansministe-
riet beslutet om dem för eventuella fortsatta 
åtgärder. Enligt lagen avgör finansministeriet 
utgående från utvärderingsgruppens åtgärds-
förslag och kommunfullmäktiges beslut om 
det är nödvändigt med en sådan särskild ut-
redning som avses i kommunindelningslagen 
i syfte att ändra kommunindelningen. 

Efter att lagen trädde i kraft har utvärde-
ringar gjorts i sammanlagt 23 kommuner. 
Gränsvärdena har uppnåtts i sammanlagt 

37 kommuner. Någon utvärdering har dock 
inte inletts, eller så har den avbrutits, om en 
kommun har fattat beslut om en samman-
slagning eller om en utredning redan tidigare 
har gjorts i kommunen. Antalet sådana 
kommuner är sammanlagt 14. Kostnaderna 
för en utredning har varit i genomsnitt ca 
5 000 euro. 

De ekonomiska problemen har varit typis-
ka för kommuner med ett lågt invånarantal. 
På grund av kommunsammanslagningar har 
antalet sådana kommuner minskat under de 
senaste åren. Detta kan i viss mån begränsa 
ökningen av antalet kommuner som kommer 
att omfattas av förfarandet enligt 9 §. Sam-
manslagningen såsom lösning begränsas 
emellertid av att de ekonomiska problemen 
är regionala och oftast gäller även grann-
kommunerna till den kommun som är före-
mål för utvärderingsförfarandet.

I utvärderingsförfarandet ska förutsättning-
arna för service tryggas på förslag av utvär-
deringsgruppen genom ett program för ba-
lansering av den kommunala ekonomin, som 
kommunerna efter beslut av fullmäktige ska 
förbinda sig till. Eftersom de kommuner som 
uppfyller utvärderingskriterierna är i en spe-
ciellt svår ekonomisk ställning, har dessa 
även ofta fått stöd vid utvärderingsprocessen 
genom att de har beviljats en höjning av 
statsandelen för basservice (tidigare finansie-
ringsunderstöd enligt prövning). Enligt lagen 
om statsandel för kommunal basservice 
(1704/2009) är ett villkor för att en kommun 
ska beviljas en höjning av statsandelen att 
kommunen har godkänt en plan med åtgärder 
som bör vidtas för att balansera den kommu-
nala ekonomin. I praktiken motsvarar utvär-
deringsförfarandet och utarbetandet av pla-
nen för balanseringen av ekonomin varandra 
till innehållet. 

Kommunindelningslagen 

Den nya kommunindelningslagen 
(1698/2009) trädde i kraft vid ingången av 
2010, och den tillämpas första gången på så-
dana ändringar i kommunindelningen som 
träder i kraft vid ingången av 2011. Bak-
grunden till ändringen av kommunindel-
ningslagen var att man ville förtydliga och 
utveckla lagen så att den motsvarar de behov 
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och ändrade omständigheter som uppstod i 
samband med att lagen om en kommun- och 
servicestrukturreform trädde i kraft. I lagen 
preciseras målen för utvecklande av kom-
munindelningen och förutsättningarna för en 
ändring i kommunindelningen.  

I kommunindelningslagens 4 kap. före-
skrivs om särskild kommunindelningsutred-
ning. Enligt 15 § i kommunindelningslagen 
kan ministeriet med anledning av omfatt-
ningen av eller svårighetsgraden hos ett 
ärende som gäller en ändring i kommunin-
delningen eller av någon annan grundad an-
ledning bestämma att det ska genomföras en 
särskild kommunindelningsutredning, för 
vilken ministeriet efter att ha hört de berörda 
kommunerna tillsätter en eller flera kommun-
indelningsutredare. Att en särskild kommun-
indelningsutredning ska genomföras kan be-
stämmas på initiativ av ministeriet, på fram-
ställning av en kommun eller om minst 
20 procent av de röstberättigade invånarna i 
en kommun gör en framställning om genom-
förande av en särskild kommunindelningsut-
redning.

Sammanlagt har åtta särskilda kommunin-
delningsutredningar genomförts sedan år 
2006, och utredningarna har varat i genom-
snitt 7,9 månader. Under den tid som den nya 
kommunindelningslagen har varit i kraft, 
d.v.s. från och med ingången av 2010, har 
kommunindelningsutredningarna varat lite 
längre än vad de gjorde när den gamla kom-
munindelningslagen var i kraft. Under den 
tid som den nya kommunindelningslagen har 
varit i kraft har särskilda utredningar genom-
förts eller kommer att utföras i Kemi, Lahtis 
och Uleåborg. Utredningarnas genomsnittliga 
längd är 10—12,5 månader. I ovan nämnda 
utredningar är antalet deltagande kommuner 
större än i utredningar i genomsnitt. 

Kostnaderna för särskilda kommunindel-
ningsutredningar har varit ca 70 000—
100 000 euro, beroende på antalet deltagande 
kommuner och på hur länge utredningen har 
varat.

I kommunindelningslagen föreskrivs det 
om de kvalitativa mål som styr utvecklandet 
av kommunindelningen (1 §). Enligt paragra-
fen är Finland för invånarnas självstyrelse, 
ordnandet av servicen och för den allmänna 
förvaltningen indelat i kommuner. Enligt la-

gen är målet när kommunindelningen utveck-
las en livskraftig och regionalt enhetlig kom-
munstruktur med en fungerande samhälls-
struktur. Begreppet livskraftig är nytt i kom-
munindelningslagen. Bestämmelserna om 
målen för utvecklande av kommunindelning-
en reviderades i samband med att ramlagen 
stiftades. Till målen hör utöver det ovan 
nämnda också att en kommun ska bestå av en 
pendlingsregion eller någon annan sådan 
funktionell helhet som har ekonomiska förut-
sättningar och på personella resurser grunda-
de förutsättningar att svara för ordnandet och 
finansieringen av servicen. Enligt 4 § i kom-
munindelningslagen kan kommunindelning-
en ändras om ändringen förbättrar 1) kom-
munens funktionella och ekonomiska förut-
sättningar att svara för ordnandet av service 
eller kommunens funktionsförmåga i övrigt, 
2) servicen eller levnadsförhållandena för in-
vånarna i området, 3) verksamhetsmöjlighe-
terna för näringarna i området eller 4) sam-
hällsstrukturens funktionsduglighet i områ-
det. Dessa förutsättningar är alternativa - 
med andra ord kan kommunindelningen änd-
ras också om endast en av dem uppfylls. 

I den nya kommunindelningslagen har man 
med större tydlighet lyft fram kommunernas 
avgörande roll vid inledandet av en ändring i 
kommunindelningen och också vid själva be-
redningen och beslutsfattandet. I förfarandet 
för att inleda en ändring i kommunindelning-
en betonas kommunernas gemensamma be-
redning och betydelsen av kommunernas 
gemensamma framställningar. Avsikten är att 
styra kommunerna att i alla situationer bere-
da ändringar tillsammans innan en framställ-
ning om ändring i kommunindelningen läm-
nas till statsrådet. I situationer som gäller 
kommunsammanslagningar har kommuner-
nas gemensamma framställning en så gott 
som avgörande roll. Det är endast i undan-
tagsfall som kommunsammanslagningsbeslut 
kan fattas utan en sådan framställning. Också 
i dessa fall krävs det att kommunerna till-
sammans har berett frågan på så sätt att de 
har deltagit i en särskild kommunindelnings-
utredning på vilken kommunindelningsutre-
daren grundar sitt eget förslag till kommun-
sammanslagning. Dessutom krävs det att 
kommunindelningsutredarens förslag har fått 
majoritetens understöd i en kommunal folk-
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omröstning som ordnats i en kommun som 
motsätter sig sammanslagningen. 

Enligt 16 § i kommunindelningslagen ska 
kommunerna delta i en särskild kommunin-
delningsutredning och i beredningen av 
kommunindelningsutredarens förslag. Anser 
kommunindelningsutredaren på grundval av 
utredningen att det är nödvändigt att ändra 
kommunindelningen, ska utredaren lägga 
fram ett förslag om ändring i kommunindel-
ningen för fullmäktige i de kommuner som 
berörs av ändringen. Om fullmäktige i samt-
liga kommuner som berörs av ändringen 
godkänner kommunindelningsutredarens för-
slag, gör kommunerna en gemensam fram-
ställning om ändring i kommunindelningen 
till ministeriet i överensstämmelse med utre-
darens förslag. Om fullmäktige i en eller fle-
ra kommuner som berörs av ändringen inte 
godkänner kommunindelningsutredarens för-
slag till ändring i kommunindelningen, till-
ställer utredaren ministeriet sitt förslag till 
ändring i kommunindelningen och fogar till 
det utlåtandena om utredarens förslag från 
fullmäktige i de kommuner som berörs av 
ändringen. Samtidigt kan utredaren föreslå 
för ministeriet att en kommunal folkomröst-
ning enligt 30 § i kommunallagen ordnas om 
utredarens förslag till sammanslagning av 
kommunerna. Föreslår utredaren att en folk-
omröstning ska ordnas, kan ministeriet be-
stämma att en folkomröstning ska ordnas i 
den kommun eller i de kommuner där full-
mäktige inte godkände kommunindelningsut-
redarens förslag om sammanslagning av 
kommunerna.  

Enligt 17 § i kommunindelningslagen kan 
kommunindelningsutredaren anställas i tjäns-
teförhållande. På en kommunindelningsutre-
dare som inte är anställd i tjänsteförhållande 
tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt 
tjänsteansvar och bestämmelserna i ska-
deståndslagen (412/1974) om offentliga sam-
funds och tjänstemans skadeståndsansvar när 
utredaren sköter sina uppgifter. Kommunin-
delningsutredaren har, utan hinder av be-
stämmelserna om tystnadsplikt, rätt att av 
myndigheterna få för sitt uppdrag behövliga 
uppgifter om kommunernas och de till kom-
munkoncernen hörande sammanslutningar-
nas förvaltning och ekonomi samt annan 
hjälp. Den som blir förordnad till uppgiften 

ska enligt lagen ha tillräcklig sakkunskap och 
erfarenhet för att ha hand om uppgiften. 
Grunderna för den ersättning som betalas för 
genomförandet av en särskild kommunindel-
ningsutredning bestäms av ministeriet. 

2.2 Praxis

Stadsregionerna har en avgörande roll i ut-
vecklandet av Finland och Finlands konkur-
renskraft som helhet. Två tredjedelar av lan-
dets befolkning bor inom stadsregionerna. 
Stadsregionerna är ekonomiska motorer inom 
sina regioner, och de största stadsregionerna 
är nationella motorer. En funktionell stadsre-
gion bör utgöra ett välfungerande, enhetligt 
område med tanke på kommuninvånarnas 
vardag, t.ex. när det gäller tillgång till service 
och smidig kollektivtrafik. Att kommunerna i 
stadsregionerna har en gemensam markan-
vändningspolitik, bostads- och trafikpolitik 
samt näringspolitik är en förutsättning för att 
regionerna ska ha framgång. 

Genom ett brev till finansministeriet daterat 
den 4 mars 2008 tog Åbo stad initiativ till att 
tillsätta en arbetsgrupp eller utredare för att 
med Åbo som pilotstad utreda ekonomiska 
interaktions- och utvecklingsfaktorer i cen-
tralorterna och kranskommunerna. Städerna 
Pemar, S:t Karins, Reso och Nådendal samt 
Piikkiö, Sauvo, Aura, Lundo, Rusko och 
Vahto kommun i Åboregionen stödde utred-
ningen. Också Jyväskylä stad stödde projek-
tet.

Finansministeriet tillsatte den 1 juli 2008 
med utgångspunkt i Åbo stads framställan en 
expertgrupp, samt i anslutning till den en ar-
betsgrupp som bestod av representanter för 
kommunerna inom stadsregionerna Åbo och 
Jyväskylä. Expertgruppen hade till uppgift att 
utreda ekonomiska interaktions- och utveck-
lingsfaktorer mellan stadsregionernas cen-
tralorter och kranskommuner samt att lägga 
fram förslag på basis av utredningen. Utred-
ningen och de förslag som gjordes utifrån 
den skulle stödja genomförandet och utveck-
landet av stadsregionplanerna. Förslagen be-
aktades när man år 2009 beredde regeringens 
redogörelse till riksdagen om reformen.   

Expertgruppen granskade i sitt arbete de 
ekonomiska interaktionsrelationerna i stads-
regionen och studerade stadsregionernas dy-
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namik. Granskningen av interaktionsrelatio-
nerna utgick från en modell enligt vilken 
kommunerna är å ena sidan lokala ekonomier 
och å andra sidan beslutsfattande enheter 
som ordnar service. Granskningen gjordes ur 
två perspektiv, dels i ett tvärsnitt av de eko-
nomiska interaktionsrelationerna, dels genom 
en granskning av den förändring som har 
skett mellan centralorterna och kranskom-
munerna på 2000-talet. Förändringen grans-
kades bl.a. med avseende på befolknings-
struktur, näringsverksamhet, pendling och 
arbetsplatssufficiens. 

Arbetsgruppen konstaterade i sina slutsat-
ser (FM:s publikationer 22/2009) att stadsre-
gionerna är olika, och att det interkommunala 
samarbetet i stadsregionerna sker under 
mycket olika former och följer olika skeden. 
Stadsregionerna har sin egen historia både 
som fysiska områden och när det gäller sam-
arbetsformerna. I sin vardag lever kommun-
invånarna över kommungränserna. Därför 
blir det allt viktigare att de har möjlighet att 
anlita tjänster över kommungränserna och att 
organiserandet av servicen sker genom sam-
arbete. Kommunernas markanvändning, bo-
stadspolitik, näringspolitik och trafikarran-
gemang lägger grunden för stadsregionens 
utveckling.

Expertgruppen konstaterade i sin utredning 
av det finns olika alternativ för utvecklandet 
av en stadsregion. För det första kan utveck-
landet av stadsregionen som helhet ske på 
frivillig basis så att kommunerna i regionen 
själva skapar och finner de samarbetsstigar 
som är optimala för regionen. Om man inte 
genom ett frivilligt, brett samarbete når det 
bästa möjliga resultatet med tanke på stads-
regionen som helhet, ska man enligt arbets-
gruppen som andra alternativ överväga att fö-
reskriva om samarbetsformer med förplik-
tande verkan. I den föreslagna samarbetsla-
gen ska samarbetet avancera i två steg. I det 
första skedet tillsätts en regional utredare i 
den stadsregion där samarbetet är problema-
tiskt. I det andra skedet skapas ett regionalt 
och demokratiskt beslutsfattande organ. En-
ligt arbetsgruppen borde också ett tredje al-
ternativ för utvecklandet av stadsregionen 
övervägas, nämligen ändring av kommun-
strukturen. Detta alternativ kan komma i frå-
ga ifall det förpliktande samarbetet inte tillför 

något mervärde eller om det tvärtom försvå-
rar samarbetet.

Expertgruppen förslog att man i Åboregio-
nen skulle tillsätta en utredare för att kartläg-
ga kommunernas gemensamma vision och 
lösa eventuella problem. I Åbo stadsregion 
har den samarbetsmodell som utgår från fri-
villighet inte lett till vare sig en gemensam 
vision eller en gemensam utvecklingslinje.  

I en utvärdering av planeringsskedet för 
kommun- och servicestrukturreformen som 
gjordes av Lapplands universitet (FM:s pub-
likationer 11/2009) konstateras det att man 
kan se brister i stadsregionplaneringen be-
träffande inriktningen och hanteringen av 
helheter, exempelvis när det gäller regionens 
näringspolitik, servicestruktur, samhällsbyg-
gande och markanvändning. Enligt forskarna 
bör man i stadsregionerna granska regionens 
övergripande struktur i ett både bredare och 
djupare perspektiv. Hanteringen av helheten 
behöver styras och följas upp också från sta-
tens sida. Genomförandet av stadsregionpla-
nerna framskrider inte friktionsfritt, och 
kommunernas sammanslagningsprojekt tjä-
nar inte nödvändigtvis ramlagens mål om en 
i funktionellt hänseende enhetlig kommun-
struktur. I själva verket skulle det vara befo-
gat att överväga en starkare samordning och 
styrning vid genomförandet av stadsregion-
planerna, i synnerhet när det gäller den över-
gripande servicestrukturen. För närvarande 
finns det i stadsregionerna och i landskapen 
flera parallella och delvis överlappande ser-
vicestrukturer och aktörer, vilket inte är mo-
tiverat med tanke på smidig service och 
kommuninvånarnas lika behandling.  

Utvecklingen av samarbetet inom stadsre-
gionerna har också granskats inom ramen för 
programmet för utvärdering av strukturpro-
jektet (ARTTU), som samordnas av Finlands 
Kommunförbund och som bl.a. finansieras 
av de ministerier som deltar i reformen. Ut-
värderingsprogrammet består av fem ämnes-
områden: 1) den kommunala och lokala eko-
nomin 2) den kommunala servicen 3) perso-
nalen 4) demokratin och ledningen samt 5) 
en fungerande samhällsstruktur. Varje helhet 
har en ansvarig forskningsinstans. För forsk-
ningsmodulen En fungerande samhällsstruk-
tur ansvarar YTK, forsknings- och utbild-
ningscentralen för samhällsplanering vid 
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Aalto-universitetets tekniska högskola. I mo-
dulen har man undersökt samarbetet kring 
samhällsplaneringen i fem stora och medel-
stora stadsregioner under reformen. I utvär-
deringsundersökningen utreddes i synnerhet 
utvecklandet av praxis inom markanvänd-
ningen i fem centralorter och fem krans-
kommuner. De undersökta kommunparen är 
Jyväskylä och Uurainen, Kuopio och Siilin-
järvi, Uleåborg och Haukipudas, Åbo och 
Lundo samt Vasa och Korsholm. 

I mellanrapporten för modulen (Kommun-
förbundets publikationer, Acta 217) konstate-
ras det att stadsregionernas långsiktiga plane-
rande ofta kolliderar med enskilda kommu-
ners kortsiktiga behov. Forskarna konstaterar 
att kraven på befolkningsunderlag i ramlagen 
för strukturreformen inte i sig stöder det geo-
grafiska perspektivet och beaktandet av en 
fungerande samhällsstruktur i kommun- och 
servicestrukturreformen. I stadsregionerna 
uppnår man det befolkningsunderlag som 
krävs, men det råder ojämlikhet mellan olika 
regioner och grupper av människor i fråga 
om tjänsternas tillgänglighet. Regionalt in-
terkommunalt samarbete intar en nyckelposi-
tion när det gäller att samordna markanvänd-
ningen, boendet, trafiken och tjänsterna.   

I forskningen konstateras vidare att formell 
regionförvaltning inte garanterar politisk 
samarbetsförmåga eller en gemensam vision 
i stadsregionerna.  Praktiskt samarbete utförs 
i regionerna förutom för gemensamma syften 
också av nödtvång.  

Erfarenheterna visar att ett pragmatiskt 
samarbete gör det lättare att ställa upp ge-
mensamma regionala mål. Utmaningen be-
står i att från kortsiktig samordning övergå 
till långsiktigt samarbete och planerad mark-
användning. Å ena sidan konstateras det att 
ett pragmatiskt samarbete som leds av en 
tjänsteinnehavare gör det lättare att ställa upp 
gemensamma regionala mål. Å andra sidan 
ses det som en risk att i synnerhet förtroen-
devalda engagerar sig uteslutande för pri-
märkommunens perspektiv och står utanför 
beredningen av ärenden som gäller regioner-
na.

Framställningar som framförs ur central-
ortsperspektiv utgående från regionens funk-
tion främjar inte samarbetet om förtroendet 
brister mellan centralorten och kranskommu-

nen och om kranskommunen ekonomiskt 
klarar av sina skyldigheter att tillhandahålla 
basservice. Initiativ och visioner som är för-
enliga med regionens alla kommuners fördel 
främjar en förtroendefull atmosfär. En 
gemensam vision i regionen är en förutsätt-
ning för att förhindra en konkurrenssituation 
och skapa ett konstruktivt regionsamarbete. 

Spridd bebyggelse är ett centralt problem i 
stadsregionerna, men de bakomliggande or-
sakerna är av olika slag. Det här problemet 
måste man kunna närma sig även från en mer 
landsbygdspräglad kranskommuns synvinkel.  

I undersökningen identifieras även socio-
tekniska blockeringar som yppar sig i spän-
ningar mellan centralorten och kranskommu-
nen och som hänför sig till samhälls- och 
kommunstrukturerna, kommunen som insti-
tution, markägandet, ekonomin och politiken. 
Initiativ och visioner som är förenliga med 
regionens alla kommuners fördel främjar en 
förtroendefull atmosfär. En gemensam vision 
i regionen är en förutsättning för att förhindra 
en konkurrenssituation och skapa ett kon-
struktivt regionsamarbete. Sådana blocke-
ringar i fråga om samhällsplaneringen och 
samhällsutvecklingen gör det svårare att 
uppnå reformens mål i stadsregionerna.  

2.3 Bedömning av nuläget

Att trygga kommun- och servicestrukturens 
ekonomiska livskraft på lång sikt är det pri-
mära målet för kommun- och servicestruktur-
reformen. Det försvagade ekonomiska läge 
som råder just nu sätter fart på arbetet med 
att dryfta de frågor som är centrala för tryg-
gandet av livskraften och föreslå och genom-
föra lösningar på dem. Enligt ramlagen för en 
kommun- och servicestrukturreform ska en 
kommun bestå av en pendlingsregion eller 
någon annan sådan funktionell helhet som 
har tillräckligt starka ekonomiska förutsätt-
ningar. Med tanke på uppnåendet av målen 
för stadsregionerna är det viktigt att kom-
munstrukturen och samarbetsområdena stö-
der regionens funktionsduglighet som en en-
hetlig pendlingsregion. På så sätt kan man 
bäst lösa också de frågor som gäller en tätare 
samhällsstruktur, tjänsternas tillgänglighet 
och en smidigare trafikplanering och kollek-
tivtrafik.
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En annan viktig utgångspunkt för samarbe-
tet i stadsregionerna är att det råder förtroen-
de mellan kommunerna och att de har en 
gemensam framtidsvision. Olika verksam-
hetskulturer, markanvändnings- och trafikpo-
litik samt konkurrensen mellan kommunerna 
skapar friktioner inom samarbetet och gör det 
svårare att finna regionala lösningar. För att 
en atmosfär av samarbete och förtroende ska 
uppstå krävs också tid och en gemensam 
kunskapsbas.

 Ramlagen innehåller endast bestämmelser 
om skyldighet för vissa fastställda stadsregi-
oner att utarbeta gemensamma planer. I lagen 
fastställs inga närmare om skyldigheter be-
träffande planernas innehåll med avseende på 
samordningen av markanvändningen, boen-
det och trafiken samt främjandet av anlitan-
det av service över kommungränserna. 

Det har utarbetats 19 stadsregionplaner en-
ligt ramlagen. Enligt den arbetsgrupp som 
följer upp och utvärderar stadsregionplanerna 
och deras genomförande har skyldigheten att 
utarbeta planer fått stadsregionerna att be-
döma sin situation på ett nytt sätt och intensi-
fierat samarbetet på det regionala planet. 
Som helhet taget har samarbetet i stadsregio-
nerna emellertid inte avancerat i tillräcklig 
omfattning i förhållande till de uppställda 
målen. För att stärka samarbetet behövs mera 
styrning och stöd, och också mera bindande 
skyldigheter än vad som föreskrivs i den gäl-
lande ramlagen. Det centrala är att hitta ett 
förtroende inom regionen, en gemensam vi-
sion samt medel och gemensamma spelregler 
som stärker det kommunala engagemanget. 

Stadsregionplanerna har utvärderats två 
gånger av den arbetsgrupp som finansmini-
steriet har tillsatt för utvärdering och upp-
följning av stadsregionplanerna enligt refor-
men. Den första utvärderingen gjordes hösten 
2007 strax efter utarbetandet av planerna, 
och respons på utvärderingen gavs vid regio-
nala evenemang på våren 2008. Den första 
utvärderingen fokuserade på själva planerna 
och deras utvärdering. Resultaten av den för-
sta utvärderingen visade att det i alla regioner 
finns behov av att utveckla samarbetet, men 
att alla regioner inte är medvetna om detta 
behov. Man konstaterade också att regioner 
med långvariga traditioner av samarbete för-
fogar över ett större antal verksamhetsmodel-

ler som främjar samarbetet. Dessutom kon-
staterade man att regionerna i sina planer ger 
få förslag till hur den helhet som består av 
markanvändningen, boendet och trafiken 
samt anlitandet av service över kommun-
gränserna ska hanteras. Vid utvärderingen av 
planerna lyftes också regionernas interna 
konkurrens fram. 

I början av år 2009 genomförde man en ny 
enkät i regionerna om hur genomförandet av 
stadsregionplanerna framskrider. Enkäten fo-
kuserade på de konkreta åtgärder som vidta-
gits samt på parternas engagemang i samar-
betet.

På basis av utvärderingarna kan man kon-
statera att skyldigheten att göra upp stadsre-
gionplaner har fått regionerna att bedöma 
sina situationer på ett nytt sätt och förtydliga 
sina mål och verksamhetssätt. Dessutom har 
regionerna inlett nya samarbetsprocesser, 
målen för tidigare processer har preciserats 
och man har också sökt nya målinriktningar. 
Skyldigheten att utarbeta planer har också 
lyft fram problem i fråga om både samar-
betsmålen och själva innehållet i samarbetet. 

Det har funnits betydande skillnader mellan 
olika regioner beträffande hur genomförandet 
av stadsregionplanerna gått framåt och i vil-
ken takt. Detta beror på att skillnaderna har 
varit stora också när det gäller det tidigare 
samarbetets omfattning, mängd och utföran-
de. Som väntat har samarbetet varit svårt i 
alla regioner, men vissa regioner har nått 
längre än andra. Även om stadsregionerna i 
stor utsträckning möter samma utmaningar 
när det gäller samordningen av markanvänd-
ningen, boendet, trafiken och tjänsterna har 
stadsregionerna olika stora behov, och där-
med också olika metoder och medel att han-
tera samarbetet, beroende på stadsregionens 
storlek, tillväxttakt och administrativa situa-
tion.

I förvaltningsutskottets betänkande (FvUB 
8/2010 rd) med anledning av statsrådets re-
dogörelse till riksdagen om kommun- och 
servicestrukturreformen konstateras när det 
gäller utvecklingen av stadsregionerna att 
samarbetet i stadsregionerna inte i tillräcklig 
mån har gått framåt i fråga om att samordna 
markanvändning, boende och trafik eller att 
anlita tjänster över kommungränserna, fastän 
samarbetet har intensifierats på det regionala 
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planet och målen för det har preciserats i och 
med planeringsskyldigheten enligt ramlagen.  

Enligt förvaltningsutskottet befinner sig 
stadsregionerna i olika skeden i sitt samarbe-
te, och man måste granska hur planerna 
genomförs också med tanke på regionernas 
storlek och de betydande strategiska föränd-
ringarna i kommunstrukturen. I betänkandet 
betonas huvudstadsregionens särdrag. Det är 
viktigt att säkerställa huvudstadsregionens 
utveckling eftersom den är landets enda in-
ternationellt betydande metropolområde. Ut-
över metropolområdet får enligt utskottet 
också de övriga största stadsregionerna allt 
större betydelse för hela landets internatio-
nella konkurrenskraft. De är kraftigt växande 
stora stadsregioner med särskilda behov i an-
slutning till kontrollen över samhällsstruktu-
ren och en fungerande stadsregion. I olika 
stadsregioner verkar emellertid den nuvaran-
de samarbetssituationen och de aktuella ut-
maningarna variera. Utskottet konstaterar att 
de långsamma framstegen i arbetet med pla-
nerna för stadsregionerna också kan bero på 
att man aktivt söker en djupare grund för för-
troende och samarbete och tillräcklig infor-
mation innan man går vidare till konkreta åt-
gärder. Däremot kan ett långsamt fram-
skridande också bero på en kraftig misstro-
endekonstellation, en svag verklig vilja till 
samarbete eller oförmåga att komma vidare. 

Näringsverksamheten, befolkningen och 
behovet av offentlig service har koncentreras 
och fortsätter att koncentreras till de stora 
städerna och landskapens tillväxtcentra samt 
till de omgivande kommunerna. Dessa områ-
den har en strategisk ställning med tanke på 
landets ekonomi. Utmaningen ligger i hur 
man på bästa sätt kan dra nytta av potentialen 
från de helheter som dessa stadsregioner bil-
dar. Därför borde regionerna utvecklas så att 
de utgör i samhällsstrukturellt hänseende 
funktionella helheter i fråga om markan-
vändningen, boendet, trafiken och använd-
ningen av tjänster. Det krävs en omfattande 
översyn av kommun- och servicestrukturerna 
samt sätten att anordna service. De utveck-
lingsprojekt som just nu genomförs på olika 
håll i landet kan inte förväntas ge en tillräck-
ligt snabb och övergripande lösning på de 
problem som beskrivs ovan. För att tackla 
kommande utmaningar krävs klart nya takter 

i utvecklandet av kommun- och servicestruk-
turerna och anordnandet av service. 

3 Målsättning och de vikt igaste  
förs lagen

Genom lagen om en kommun- och service-
strukturreform strävar man efter att förbättra 
lönsamenheten i kommunernas verksamhet 
bl.a. genom att stärka verksamhetsförutsätt-
ningarna för huvudstadsregionen och andra 
stadsregioner med samhällsstrukturella pro-
blem. Av dessa regioner krävdes planer för 
hur samordningen av markanvändningen, 
boendet och trafiken samt användningen av 
service över kommungränserna ska förbättras 
i regionen.

Utvärderingen av stadsregionplanerna en-
ligt ramlagen, utvärderingen av planernas 
genomförande samt redogörelsen över kom-
mun- och servicestrukturreformens fram-
skridande lyfter fram återkommande problem 
i samarbetet kring samordningen av markan-
vändningen, boendet och trafiken och anli-
tandet av tjänster över kommungränserna i de 
stadsregioner som omfattas av ramlagen. 
Även om problemen ofta är likartade finns 
det stora skillnader mellan regionerna när det 
gäller utgångsläget, den regionala situationen 
och regionernas särdrag.  

Syftet med den riktlinje i redogörelsen som 
gäller en utredningsperson är att skapa ett 
flexibelt förfarande med vars hjälp man kan 
bistå regionerna i sådana problem i samarbe-
tet mellan kommunerna i regionen som gäller 
samordningen av markanvändningen, boen-
det och trafiken samt förbättrandet av anli-
tandet av tjänster över kommungränserna. 
Samtidigt kan man kartlägga utsikterna för 
gemensam livskraft och konkurrenskraft för 
regionen och stödja ett fullödigt främjande av 
dessa utifrån regionens egna utgångspunkter. 

Förfarandet har som mål är att ge det stöd 
som behövs för att alla stadsregioner ska 
uppnå en sådan nivå på samarbetet att det på 
lång sikt kan trygga regionens livskraft, kon-
kurrenskraft och funktion också ur kommun-
invånarnas perspektiv. I propositionen före-
slås att det skapas ett utredningsförfarande 
inom ramen för vilket finansministeriet kan 
tillsätta en eller flera så kallade stadsregion-
utredare för att utreda hur man kan samordna 
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markanvändningen, boendet och trafiken i 
stadsregionen och främja anlitandet av tjäns-
ter över kommungränserna. Avsikten är att 
en eller flera kommuner i regionen, eller al-
ternativt finansministeriet, ska kunna ta initi-
ativ till att inleda förfarandet.  

Enligt förslaget kan ett utredningsförfaran-
de inledas om det är nödvändigt och om det 
på basis av ett förfarande för hörande kan 
bedömas att utredningsförfarandet kan ge re-
sultat som främjar det samarbete som krävs 
för en balanserad utveckling av samhälls-
strukturen och tjänsterna i regionen. Innan 
förfarandet inleds ska finansministeriet höra 
kommunerna i den berörda regionen, det 
landskapsförbund som saken gäller och de 
ministerier som är centrala i frågan. 

I propositionen föreslås det att förfarandet 
ska tillämpas i de stadsregioner (centralorten 
tillsammans med övriga namngivna kommu-
ner) som nämns i lagförslaget. Avsikten är att 
stadsregionerna och kommunerna ska mot-
svara de som anges i ramlagen, dock så att 
man beaktar de kommunsammanslagningar 
som har genomförts efter att ramlagen stifta-
des. Enligt förslaget ska finansministeriet när 
det inleder ett utredningsförfarande kunna 
besluta att också andra kommuner än de som 
nämns i lagen hör till en stadsregion och kan 
tas med i förfarandet. I förfarandet kan vidare 
tas med andra kommuner än de som nämns i 
lagen om kommunerna i stadsregionen 
gemensamt beslutar det. Dessutom ska förfa-
randet kunna tillämpas i också andra stadsre-
gioner än de som nämns i lagen.  

Stadsregionutredaren har till uppgift att i 
samarbete med kommunerna i stadsregionen 
kartlägga i vilken mån man för att trygga 
stadsregionens livskraft och konkurrenskraft 
behöver utveckla samordningen av markan-
vändningen, boendet och trafiken samt möj-
ligheterna att anlita tjänster i regionen. På ba-
sis av kartläggningen ska stadsregionutreda-
ren lägga fram förslag om bl.a. målen, med-
len och tidtabellerna för utvecklandet av 
samarbetet mellan kommunerna i regionen, 
om hur beredningen av samarbetet mellan 
kommunerna i regionen och beslutsfattandet 
och finansieringen ska organiseras efter ut-
redningsförfarandet samt om uppföljningen 
av samarbetet i kommunerna. 

Kommunerna i regionen ska delta i förfa-
randet och stödja utredaren i dennes uppgif-
ter. Fullmäktige i kommunerna ska enligt 
förslaget fatta beslut om tillämpningen av re-
gionutredarens förslag inom tre månader från 
det att förslagen lades fram. Om fullmäktige i 
någon kommun inte fattar beslut eller helt el-
ler delvis förkastar utredarens förslag, har ut-
redaren enligt laförslaget möjlighet att för 
kommunerna lägga fram nya förslag som ska 
behandlas på samma sätt som de tidigare för-
slagen. Det föreslås att stadsregionutredaren 
ska tillställa finansministeriet sina förslag 
tillsammans med utlåtandena om förslagen 
från fullmäktige. Finansministeriet ska be-
handla förslagen i samarbete med de övriga 
ministerier som är centrala i frågan. Avsikten 
är att kommunerna i regionen varje år ska 
lämna in en rapport om genomförandet av 
förslagen. Lönekostnaderna för stadsregion-
utredaren och andra kostnader som stadsre-
gionutredaren föranleds av sina uppgifter ska 
betalas av statens medel. 

4 Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Stadsregionerna utgör helheter både i funk-
tionellt hänseende och med avseende på 
samhällsstrukturen. Därför borde de frågor 
som gäller ordnandet av markanvändningen, 
boendet, trafiken och servicen granskas som 
en helhet. Inom ramen för det föreslagna för-
farandet vill man genom att förbättra samar-
betet mellan kommunerna i regionen främja 
granskandet och utvecklandet av regionen 
som en helhet. Detta kan ha betydande eko-
nomiska och samhälleliga konsekvenser och 
konsekvenser för miljön. I växande stadsre-
gioner som omfattar flera kommuner kan ett 
snävt granskningsperspektiv som fokuserar 
på en enda kommun lätt leda till överlappan-
de investeringar och en oändamålsenlig ut-
veckling av samhällsstrukturen, där onödig 
utbyggnad av kommunalteknik och trafikle-
der tillsammans med ett ökat behov av rör-
lighet och ökade trafikstockningar höjer så-
väl de privata som de kommunala och natio-
nalekonomiska kostnaderna. Genom en hel-
hetsgranskning har man möjlighet att fören-
hetliga stadsregionernas samhällsstrukturer, 
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vilket i sin tur kan förbättra energieffektivite-
ten hos strukturen och minska de risker i frå-
ga om pris och tillgång på energi som kan 
hota samhällsstrukturens funktionsduglighet i 
framtiden. En effektiv och fungerande sam-
hällsstruktur utgör också en viktig grund för 
stadsregionens konkurrenskraft och därmed 
för hela regionens ekonomiska livskraft långt 
in i framtiden. 

Propositionen har inga direkta konsekven-
ser för den statliga och kommunala ekono-
min. I propositionen föreslås det att kostna-
derna för stadsregionutredaren betalas av sta-
tens medel. Kostnaderna består närmast av 
lönekostnader, rese- och inkvarteringskost-
nader, utgifter för telefon och arbetsredskap 
och samt kostnader som föranleds av de bak-
grundsutredningar som utredarens arbete 
kräver och som görs exempelvis genom kon-
sultarbete. Kostnaderna beräknas uppgå till i 
medeltal ca 80 000 euro för varje utrednings-
uppdrag. Man bedömer att omkring två ut-
redningsförfaranden kommer att inledas varje 
år om förutsättningarna för förfarandet upp-
fylls. De direkta kostnader som propositionen 
föranleder staten är då uppskattningsvis ca 
160 000 euro varje år. Avsikten är att kost-
naderna år 2011 ska finansieras med det an-
slag på högst 760 000 euro som reserverats 
för utredningar som gäller kommunsamman-
slagningar under moment 28.90.31, utan att 
användningssyftet enligt momentet utvidgas. 

I propositionen föreslås det att kommuner-
na i stadsregionen ska delta i utredningsförfa-
randet och stödja stadsregionutredaren i den-
nes uppgifter. Detta medför kostnader för 
kommunerna antingen i form av lönekostna-
der för anställning av ny personal som stöd 
för utredningsarbetet eller i form av extra ar-
bete för den befintliga personalen. Merparten 
av det arbete som förfarandet medför i kom-
munerna kan emellertid sannolikt skötas som 
en del av det normala tjänstearbetet och ge-
nom en omorganisering av arbetsuppgifterna. 
Det är inte möjligt att uppskatta kommuner-
nas kostnader i euro, men de är sannolikt 
ringa.

Syftet med det föreslagna utredningsförfa-
randet är att förbättra markanvändningens, 
boendets, trafikens och tjänsternas funktion 
med tanke på stadsregionen som helhet. Det-
ta ökar produktiviteten och förbättrar servi-

cen och levnadsförhållandena i regionen. 

4.2 Administrativa konsekvenser 

Genom det utredningsförfarande som före-
slås i propositionen strävar man efter i stads-
regionerna etablera bestående arbetssätt i 
fråga om den gemensamma markanvänd-
nings-, boende- och trafikpolitiken och möj-
ligheterna att anlita service över kommun-
gränserna. Propositionen kan ha organisato-
riska konsekvenser. Propositionen kan med-
föra organisering av regionala funktioner ge-
nom beslut av kommunerna.  

4.3 Konsekvenser för myndigheterna 

Enligt propositionen ligger verkställighets-
ansvaret inom förfarandet i hög grad på kom-
munerna. Detta är naturligt med beaktande 
av att det primärt är kommunerna som fattar 
beslut om de förslag som läggs fram vid ut-
redningsförfarandet. Propositionen medför 
emellertid inga nya uppgifter för kommuner-
na, eftersom kommunerna i stadsregionerna 
redan med stöd av gällande lag har skyldig-
het att tillsammans utveckla markanvänd-
ningen, boendet och trafiken samt möjlighe-
terna att anlita service över kommungränser-
na.

4.4 Samhälleliga konsekvenser 

Syftet med propositionen är att trygga regi-
onernas livskraft, konkurrenskraft och funk-
tion genom att främja samordningen av 
markanvändningen, boendet och trafiken 
samt möjligheterna att anlita tjänster över 
kommungränserna i kommunerna i stadsre-
gionerna. Ett samarbete som samordnar de 
olika kommunala sektorerna främjar utveck-
landet av stadsregionen som en funktionell 
helhet och utvecklandet av en hållbar sam-
hällsstruktur samt stöder lika verksamhets-
möjligheter för invånarna i stadsregionen. En 
enhetlig regionstruktur främjar invånarnas 
och näringslivets verksamhetsmöjligheter 
och förbättrar kommunernas funktionsför-
måga och den kommunala ekonomin. Stads-
regionernas livskraft är av avgörande bety-
delse för vilka förutsättningar kommunerna 
har att ordna sådan basservice som är nöd-
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vändig med tanke på kommuninvånarnas 
grundläggande fri- och rättigheter. 

Genom att utveckla stadsregionen i ett hel-
hetsbetonat perspektiv och samordna de olika 
förvaltningsområdenas verksamhet skapar 
man förutsättningar för en bättre och i socialt 
hänseende mer jämligt tillgång till tjänster 
för medborgarna. Regionens sociala enhet-
lighet tryggas mer effektivt genom långsik-
tigt samarbete mellan kommunerna och ge-
nom att bostadspolitiken drivs under gemen-
samt ansvar. Propositionen har konsekvenser 
också för beredningen och beslutsfattandet 
inom kommunernas ansvarsområden. Utreda-
rens förslag kan medföra en fördjupning och 
intensifiering av det interkommunala samar-
betet och bättre kvalitet på samarbetet och 
kan öka det förtroende som krävs för sam-
verkan. När kommunernas samarbete utveck-
las i fråga om markanvändningen, boendet 
och trafiken förbättras också verksamhetsbe-
tingelserna för kommunernas övriga tjänste-
sektorer.

4.5 Konsekvenser för miljön 

Med hjälp av det föreslagna utredningsför-
farandet kan man främja samordningen av 
markanvändningen, boendet och trafiken i 
kommunerna i stadsregionen. Samordningen 
är central med tanke på utvecklingen av 
stadsregionens samhällsstruktur och trafiken 
i samband med detta. En stor del av Finlands 
befolkning bor i de stadsregioner som enligt 
förslaget ska tas med i förfarandet. Med tan-
ke på uppnåendet av klimatmålen i hela lan-
det är det viktigt att man kontrollerar utveck-
lingen av samhällsstrukturerna i just dessa 
stadsregioner. Genom åtgärderna för att 
främja samordning kan kvaliteten på livsmil-
jön förbättras också på lokal och regional 
nivå, exempelvis genom att onödiga behov 
av rörlighet och skadliga lokala miljökonse-
kvenser minskas när funktionerna och deras 
placering kan planeras och genomföras på ett 
mer samordnat och helhetsbetonat sätt än ti-
digare.

5 Beredningen av proposit ionen 

Finansministeriet och miljöministeriet till-
satte den 28 december 2009 en arbetsgrupp 
(YM033:00/2009) med uppgift att bereda de 
ändringar i lagstiftningen som redogörelsen 
över kommun- och servicestrukturreformen 
förutsätter samt genomförandet av de riktlin-
jer i redogörelsen som gäller stadsregioner. 
En av redogörelsens riktlinjer för stadsregio-
ner vars genomförande krävde fortsatt bered-
ning var utredningspersonförfarandet för 
stadsregioner (riktlinje 35). Som arbetsgrup-
pens uppgift fastställdes att gruppen ska ut-
reda och bereda de ändringar i lagstiftningen 
som utredningspersonförfarandet förutsätter 
före den 30 juni 2010. Målet var att den lag-
stiftning som behövs om utredningsperson-
förfarandet ska träda i kraft under den pågå-
ende regeringsperioden. Arbetsgruppens 
medlemmar företrädde de viktigaste ministe-
rierna och Finlands Kommunförbund. 

Man har ordnat ett diskussionsmöte om ut-
kastet till regeringens proposition. De frågor 
och synpunkter som framfördes där gällde i 
synnerhet förteckningen över kommuner som 
omfattas av utredningsförfarandet samt kom-
pletterandet av den, kriterierna för inledande 
av förfarandet, genomförandet och uppfölj-
ningen av förfarandet samt förfarandet i för-
hållande till det kommunala självstyret. 

Vid beredningen av propositionen har vissa 
ändringar som föreslogs vid diskussionsmö-
tet beaktats. Regeringens proposition har 
preciserats i fråga om kriterierna för inledan-
det av förfarandet. Dessutom har man i pro-
positionen betonat förfarandets betydelse när 
det gäller att främja och stärka det regionala 
samarbetet. Förteckningen över kommuner 
har inte ändrats i propositionen, eftersom den 
har samband med förteckningen över stads-
regioner enligt kommun- och servicestruktur-
reformen.  

Propositionen har behandlats i delegationen 
för kommunal ekonomi och kommunalför-
valtning.
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DETALJMOTIVERING

1 Lagförslag

1 §. Lagens syfte. Syftet med lagen är att 
främja samordningen av markanvändningen, 
boendet och trafiken samt anlitandet av tjäns-
ter oberoende av kommungränserna i kom-
munerna i stadsregioner för att trygga regio-
nernas livskraft, konkurrenskraft och funk-
tion.

Genom bättre samordning vill man stödja 
och främja samarbetet i regionerna samt 
medverka till en i miljöhänseende balanserad 
och hållbar utveckling i stadsregionerna, sä-
kerställa social enhetlighet och förebygga 
skadlig regional differentiering samt stärka 
stadsregionernas konkurrenskraft. 

Avsikten är att för stadsregionerna del pre-
cisera främjandet av hållbar utveckling, som 
är det övergripande målet både för kommu-
nallagen, som styr kommunernas verksamhet 
på allmän nivå, och för markanvändnings- 
och bygglagen, som styr den kommunala 
planeringen på allmän nivå. Att trygga stads-
regionernas livskraft, konkurrenskraft och 
funktion är viktigt också med tanke på den 
nationella konkurrenskraften och uppnåendet 
av de klimatpolitiska målen. 

2 §. Stadsregioner som hör till tillämp-
ningsområdet för lagen. I paragrafen fast-
ställs de stadsregionerna och kommuner som 
ingår i dem, där det föreslagna utredningsför-
farandet ska kunna tillämpas genom beslut av 
finansministeriet. Förteckningen över stads-
regioner och kommuner i 1 mom. motsvarar 
7 § i lagen om en kommun- och servicestruk-
turreform som gäller planeringsskyldighet för 
vissa stadsregioner. I paragrafen har emeller-
tid gjorts ändringar som föranleds av de 
kommunsammanslagningar som har genom-
förts efter det att ramlagen utfärdades.  

Det är inte meningen att utredningsförfa-
randet i praktiken ska tillämpas i alla de 
stadsregioner som avses i 1 mom. Avsikten 
är att finansministeriet på basis av en be-
hovsprövning särskilt ska besluta om att in-
leda ett utredningsförfarande. Utredningsför-
farandet kommer därmed att tillämpas i några 
få stadsregioner som finansministeriet sär-

skilt fastställer. De lösningsmodeller som tas 
fram vid förfarandet kan sedan tas i bruk 
också i andra stadsregioner. 

De kommuner som hör till de stadsregioner 
som nämns i 1 mom. fastställdes som en po-
litisk kompromiss när ramlagen stiftades. 
Därför har man inte i alla stadsregioner tagit 
med samtliga kommuner som kunde vara än-
damålsenliga med tanke på stadsregionens 
funktionella helhet. Därför föreslås det i 2 
mom. en bestämmelse om att finansministe-
riet när det inleder ett utredningsförfarande 
kan besluta att också andra kommuner än de 
som nämns i 1 mom. hör till stadsregionen. 
Finansministeriet kan därmed från fall till fall 
fastställa vilka kommuner inom en stadsregi-
onhelhet som ska tas med i utredningsförfa-
randet. Utöver detta föreslås i 3 mom. en be-
stämmelse om att också kommunerna i en 
stadsregion gemensamt kan besluta att i ut-
redningsförfarandet ta med andra kommuner 
än de som nämns i lagen. Att stadsregionen 
får utvidgas på kommunernas initiativ kan 
beaktas i finansministeriets beslut om inle-
dande av utredningsförfarande. Kommunerna 
kan också besluta att utöka antalet kommuner 
efter det att utredningsförfarandet redan har 
inletts.

I 3 mom. föreslås en bestämmelse om att 
ett utredningsförfarande också kan inledas i 
en annan stadsregion än en sådan som fast-
ställs i paragrafen, om kommunerna i stads-
regionen gemensamt föreslår det. Detta mot-
svarar det som bestäms om stadsregionplaner 
i ramlagen. Med stöd av ramlagen har kom-
munerna i Kouvolaregionen och Västra Ny-
land med utgångspunkt i sina egna beslut ut-
arbetat stadsregionplaner enligt ramlagen, 
trots att lagen inte förutsätter det.

3 §. Inledande av ett utredningsförfarande.
I paragrafen föreskrivs om förfarandet vid in-
ledande av ett utredningsförfarande. Finans-
ministeriet kan inleda ett utredningsförfaran-
de om det är nödvändigt och om det på basis 
av ett förfarande för hörande kan bedömas att 
utredningsförfarandet kan ge resultat som 
främjar det samarbete som krävs för en ba-
lanserad utveckling av samhällsstrukturen 
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och tjänsterna i regionen. Finansministeriet 
inleder utredningsförfarandet genom att för 
stadsregionen tillsätta en eller flera stadsre-
gionutredare som enligt 1 mom. tillsammans 
med kommunerna i regionen ska utreda hur 
markanvändningen, boendet och trafiken i 
stadsregionen samordnas och hur anlitandet 
av tjänster över kommungränserna ska främ-
jas på ett sätt som gynnar hela regionen och 
det regionala samarbetet samt invånarna i re-
gionen. När stadsregionutredaren tillsätts be-
dömer man huruvida stadsregionen utan att 
tillgripa förfarandet skulle ha förutsättningar 
att gå vidare i det samarbete som gäller 
markanvändning, trafik och boende och ser-
viceproduktion över kommungränserna. Vid 
tillsättandet av utredaren bedömer man huru-
vida regionen kunde dra nytta av bl.a. en 
gemensam regional markanvändningspolitik 
och trafiksystemplanering, en regional bo-
stadspolitik under gemensamt ansvar och en 
gemensam plan för ett regionalt servicenät-
verk omfattande de viktigaste tjänsterna, 
samt av konkret samordning, tidsmässig för-
läggning och koordinering av dessa. Man be-
dömer också vilka resultat regionen kan upp-
nå genom en funktionell organisering av det 
gemensamma regionala beslutsfattandet i 
dessa frågor.

Enligt 2 mom. kan ett utredningsförfarande 
inledas och en stadsregionutredare tillsättas 
antingen på framställning av en eller flera 
kommuner i regionen eller på finansministe-
riets eget initiativ. Om de ovan nämnda för-
utsättningarna uppfylls kan finansministeriet 
överväga att tillsätta en stadsregionutredare. 

Innan ett utredningsförfarande inleds och 
en stadsregionutredare tillsätts ska finansmi-
nisteriet enligt 3 mom. höra kommunerna i 
stadsregionen, det landskapsförbund som sa-
ken gäller, miljöministeriet, kommunika-
tionsministeriet och arbets- och näringsmini-
steriet samt undervisnings- och kulturmini-
steriet och social- och hälsovårdsministeriet. 
Det är motiverat att höra landskapsförbundet, 
eftersom kommunerna i stadsregionen utgör 
huvudparten eller åtminstone en betydande 
del av landskapsförbundets medlemskom-
muner. Det är också landskapsförbundet som 
beslutar om landskapsplanen, som styr mark-
användningsplaneringen i kommunerna i 
stadsregionerna. Undervisnings- och kultur-

ministeriet samt social- och hälsovårdsmini-
steriet behöver höras i syfte att utreda huru-
vida det i regionen finns behov av att främja 
anlitandet av tjänster över kommungränser-
na.

4 §. Stadsregionutredarens uppgifter. I pa-
ragrafen föreskrivs om stadsregionutredarens 
uppgifter. Uppgifterna är nära anknutna till 
tryggandet av stadsregionens livskraft och 
konkurrenskraft. Enligt 1 mom. ska stadsre-
gionutredaren i samarbete med kommunerna 
i stadsregionen kartlägga hur samordningen 
av markanvändningen, boendet och trafiken 
samt möjligheterna att anlita tjänster inom 
regionen behöver utvecklas i syfte att trygga 
stadsregionens livskraft och konkurrenskraft. 
Markanvändningen, boendet, trafiken och 
tjänsterna har ett nära samband, och i regel 
täcker stadsregionutredarens uppdrag de fac-
to alla aspekter som är centrala med tanke på 
utvecklandet av samhällsstrukturen i regio-
nen. Stadsregionutredarens uppdrag kan 
emellertid också ges snävare ramar, exem-
pelvis med fokus på bostadspolitiken. Enligt 
3 mom. kan finansministeriet när det tillsätter 
stadsregionutredaren utfärda närmare be-
stämmelser om utredarens uppgifter. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om vad 
stadsregionutredarens förslag åtminstone ska 
inbegripa. Enligt momentets 1 punkt ska ut-
redaren lägga fram förslag om målen, medlen 
och tidtabellen för utvecklandet av samarbe-
tet mellan kommunerna i regionen. Enligt 2 
punkten ska utredaren lägga fram förslag om 
hur beredningen av samarbetet mellan kom-
munerna i regionen samt deras beslutsfattan-
de ska organiseras och finansieras efter ut-
redningsförfarandet. Stadsregionutredarens 
viktigaste uppgift är i själva verket att lägga 
fram förslag till bestående arbetssätt inom 
samarbetet i regionerna och förslag om sam-
arbetets finansiering samt vid behov också 
förslag om de organisatoriska ramarna för 
samarbetet. Utvecklandet av markanvänd-
ningen, boendet, trafiken och tjänsterna för-
utsätter ett bestående och långsiktigt samar-
bete mellan kommunerna, som stadsregionut-
redaren alltså ska skapa förutsättningar för. 
Som stöd för detta finns också det system för 
uppföljning av genomförandet av stadsregi-
onutredarens förslag som föreslås i 7 § och 
som i stor utsträckning baserar sig på de för-
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slag om uppföljning av samarbetet i kommu-
nerna som utredaren enligt momentets 
3 punkt ska lägga fram. Enligt momentets 
4 punkt kan utredarens förslag också omfatta 
andra frågor som är nödvändiga för att ut-
veckla samarbetet mellan kommunerna i re-
gionen.

Utredningsförfarandet syftar till att ge det 
stöd som behövs för att alla stadsregioner ska 
uppnå en sådan nivå på samarbetet att det på 
lång sikt kan trygga regionens livskraft, kon-
kurrenskraft och funktion också ur kommun-
invånarnas perspektiv. Typiska drag som 
kännetecknar en sådan samarbetsnivå är ex-
empelvis att man inom stadsregionen har 
kunnat komma överens om bl.a. en gemen-
sam regional markanvändningspolitik och 
trafiksystemplanering, en regional bostadspo-
litik under gemensamt ansvar och en gemen-
sam plan för ett regionalt servicenätverk om-
fattande de viktigaste tjänsterna, samt att 
man konkret har kunnat samordna, tidsmäs-
sigt förlägga och koordinera dessa och orga-
nisera det gemensamma regionala beslutsfat-
tandet i dessa frågor. 

5 §. Skyldighet för kommunerna att delta i 
utredningsförfarandet. Enligt paragrafen ska 
kommunerna i stadsregionen delta i utred-
ningsförfarandet och stödja stadsregionutre-
daren i de uppgifter som föreskrivits för den-
ne. Paragrafen motsvarar i stort sett kommu-
nernas skyldighet enligt kommunindelnings-
lagen att delta i en särskild kommunindel-
ningsutredning som gäller ändring i kom-
munindelningen och som leds av en kom-
munindelningsutredare.   

Enligt lagförslagets 3 § genomförs utred-
ningsarbetet av stadsregionutredaren till-
sammans med kommunerna i regionen. 
Kommunerna ska stödja utredaren exempel-
vis genom att ge den bakgrundsinformation 
som utredningen kräver, genom att utse kon-
taktpersoner för utredningsarbetet och genom 
att tillhandahålla de arbetsutrymmen som ut-
redaren behöver. De verksamhetspolitiska 
lösningar som utformas via utredningsförfa-
randet ska också de beredas i samarbete mel-
lan stadsregionutredaren och kommunerna, 
eftersom kommunfullmäktige ska fatta sina 
egna beslut om godkännande och genomfö-
rande av de förslag som läggs fram i sam-
band med utredningsförfarandet. Kommu-

nernas arbetsinsats är i själva verket av avgö-
rande betydelse för hur väl utredningsförfa-
randet lyckas. 

Enlig 2 mom. ska kommunerna och stads-
regionutredaren under utredningsförfarandets
gång komma överens om den beredningsor-
ganisation som krävs för förfarandet.  

I 3 mom. föreskrivs det att stadsregionutre-
daren trots bestämmelserna om sekretess har 
rätt att få för sitt uppdrag behövliga uppgifter 
av kommunerna och av andra myndigheter. 
Sådana uppgifter är bl.a. uppgifter om kom-
munerna och de till kommunkoncernen hö-
rande sammanslutningarnas förvaltning och 
ekonomi samt planer som hänför sig till 
markanvändningen, boendet, trafiken och 
tjänsterna. Stadsregionutredaren har rätt att få 
sådana uppgifter förutom om kommunerna 
också om samkommuner samt om privata fö-
retag och föreningar och stiftelser som hör 
till kommunkoncernen. 

6 §. Behandlingen av stadsregionutreda-
rens förslag. I paragrafen föreskrivs det om 
ett förfarande i successiva etapper när stads-
regionutredarens förslag behandlas och be-
slut fattas om dem. När stadsregionutredaren 
har slutfört sitt arbete ska han eller hon lägga 
fram sina förslag för kommunerna i stadsre-
gionen. Fullmäktige i kommunerna ska fatta 
beslut om tillämpningen av stadsregionutre-
darens förslag inom tre månader från det att 
förslagen lades fram. Om fullmäktige i detta 
skede godkänner utredarens förslag som så-
dana ska utredaren lämna förslagen jämte ut-
låtandena om förslagen från fullmäktige till 
finansministeriet för behandling enligt 
3 mom. Därefter ska genomförandet av 
stadsregionutredarens av fullmäktige god-
kända förslag följas upp på det sätt som före-
slås bli föreskrivet i 7 §. 

Om fullmäktige i någon kommun inte god-
känner stadsregionutredarens förslag som så-
dana, ska det inom den tre månaders tidsfrist 
som nämns ovan, efter beslut i ärendet, ge ett 
motiverat utlåtande till stadsregionutredaren 
där det anges till vilka delar och varför utre-
darens förslag inte kan tillämpas. Stadsregi-
onutredaren kan därefter ge kommunerna nya 
förslag, som behandlas på det sätt som be-
skrivs ovan. Stadsregionutredaren tillställer 
finansministeriet sina förslag tillsammans 
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med utlåtandena om förslagen från fullmäk-
tige.

Finansministeriet behandlar förslagen i 
samarbete med miljöministeriet, kommunika-
tionsministeriet, arbets- och näringsministe-
riet, undervisnings- och kulturministeriet 
samt social- och hälsovårdsministeriet. Det 
landskapsförbund som saken gäller samt Fin-
lands Kommunförbund ska höras med anled-
ning av förslagen. Därefter ska genomföran-
det av förslagen följas upp på det sätt som 
beskrivs i motiveringen till 7 §. 

Om kommunerna eller en del av dem inte 
godkänner stadsregionutredarens förslag, ska 
finansministeriet när det behandlar förslagen 
överväga om lagstiftningsåtgärder eller andra 
åtgärder borde vidtas för att genomföra för-
slagen.

7 §. Uppföljningen av genomförandet av 
stadsregionutredarens förslag. I paragrafen 
föreskrivs det om uppföljning av genomfö-
randet av stadsregionutredarens förslag. Upp-
följningen syftar till att trygga genomföran-
det av förslagen genom att upprätthålla en 
kontinuerlig dialog mellan å ena sidan kom-
munerna i regionen och å andra sidan kom-
munerna och statsrådet. Uppföljning är sär-
skilt viktigt i en sådan process som det före-
slagna utredningsförfarandet som inte medför 
direkta rättsliga skyldigheter i fråga om verk-
samhetens innehåll för kommunerna i regio-
nen.

Enligt 1 mom. ska kommunerna i regionen 
följa med genomförandet av stadsregionutre-
darens förslag på det sätt som kommunerna 
har beslutat med anledning av stadsregionut-
redarens förslag. En av stadsregionutredarens 
viktigaste uppgifter är att skapa sådana var-
aktiga besluts- och verksamhetsmodeller för 
samarbetet mellan kommunerna i regionen 
som också möjliggör systematisk uppfölj-
ning.

Enligt 2 mom. ska kommunerna i regionen 
varje år på det sätt som finansministeriet 
närmare bestämmer gemensamt lämna en 
rapport till ministeriet om genomförandet av 
stadsregionutredarens förslag. Avsikten är 
alltså att finansministeriet ska föreskriva om 
innehållet i och tidtabellen för rapporterna 
samt om hur de ska ges. Föreskriften ska 
meddelas som en permanent föreskrift eller 
vid behov årligen. Finansministeriet behand-

lar rapporterna i samarbete med miljömini-
steriet, kommunikationsministeriet, arbets- 
och näringsministeriet, undervisnings- och 
kulturministeriet samt social- och hälso-
vårdsministeriet. Dessutom ska det land-
skapsförbund som saken gäller samt Finlands 
Kommunförbund höras med anledning av 
rapporterna.   

8 §. Stadsregionutredarens behörighet och 
rättsliga ställning. Enligt 1 mom. ska stads-
regionutredaren ha tillräcklig sakkunskap och 
erfarenhet för att ha hand om uppgiften. Pa-
ragrafen motsvarar de kompetenskrav som 
föreskrivs för kommunindelningsutredaren i 
kommunindelningslagen och som fogades till 
lagen i riksdagen. På samma sätt som kom-
munindelningsutredaren ska också stadsregi-
onutredaren åtnjuta förtroende i kommunerna 
i regionen och i enlighet med 3 § ska också 
kommunerna i regionen höras när utredaren 
utses.

I 2 mom. föreskrivs det om stadsregionut-
redarens rättsliga ställning på motsvarande 
sätt som i fråga om kommunindelningsutre-
daren i kommunindelningslagen. Stadsregi-
onutredarens uppgifter inbegriper utövande 
av offentlig makt. Stadsregionutredaren kan 
anställas i tjänsteförhållande. På en statsregi-
onutredare som inte är anställd i tjänsteför-
hållande tillämpas bestämmelserna om straff-
rättsligt tjänsteansvar och bestämmelserna i 
skadeståndslagen (412/1974) om offentliga 
samfunds och tjänstemans skadeståndsansvar 
när utredaren sköter sina uppgifter. Till 
stadsregionutredare förordnas därmed alltid 
en fysisk person. Också i det fall att stadsre-
gionutredaren under den tid utredningsarbetet 
pågår är anställd hos någon annan arbetsgiva-
re än staten förordnas han eller hon till upp-
giften personligen. Ett bolag eller någon an-
nan juridisk person kan alltså inte förordnas 
till stadsregionutredare. 

Enligt 3 mom. beslutar finansministeriet 
om lön, arvoden och andra ersättningar som 
betalas till stadsregionutredaren. Bestämmel-
sen motsvarar det som bestäms i fråga om 
kommunindelningsutredaren i kommunin-
delningslagen. 

9 §. Ersättande av kostnader. Enligt para-
grafen betalas lönekostnaderna för stadsregi-
onutredaren och andra kostnader som stads-
regionutredaren föranleds av uppgifterna i 
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4 § av statens medel. Bestämmelsen motsva-
rar det som bestäms i kommunindelningsla-
gen om ersättande av kommunindelningsut-
redarens kostnader av statens medel. 

De kostnader som ska ersättas består när-
mast av lönekostnader, rese- och inkvarte-
ringskostnader, utgifter för telefon och ar-
betsredskap och andra motsvarande utgifter 
samt kostnader som föranleds av de bak-
grundsutredningar som utredarens arbete 
kräver och som görs exempelvis genom kon-
sultarbete.

10 §. Förbud mot att söka ändring. Enligt 
paragrafen får ändring inte sökas i ett beslut 
om tillsättande av en stadsregionutredare 
som finansministeriet har fattat med stöd av 
3 §. 

Tillsättandet av en stadsregionutredare är 
enligt 3 § beroende av finansministeriets 
prövning. Såsom har konstaterats i motiver-
ingen till 2 § är det inte meningen att utred-
ningsförfarandet i praktiken ska tillämpas i 
samtliga stadsregioner som avses i 1 mom. 
Avsikten är att finansministeriet på basis av 
en behovsprövning särskilt ska besluta om att 
inleda ett utredningsförfarande och tillsätta 
en stadsregionutredare. Det är sannolikt att 
utredningsförfarandet kommer att tillämpas i 
några få stadsregioner som finansministeriet 
särskilt fastställer och att de lösningsmodel-
ler som tas fram vid förfarandet kan tas i 
bruk också i andra stadsregioner. Finansmi-
nisteriet kan inleda ett utredningsförfarande 
om det är nödvändigt och om det på basis av 
ett förfarande för hörande kan bedömas att 
utredningsförfarandet kan ge resultat som 
främjar det samarbete som krävs för en ba-
lanserad utveckling av samhällsstrukturen 
och tjänsterna i regionen. Finansministeriet 
har därmed omfattande prövningsrätt när det 
gäller att besluta huruvida en stadsregionut-
redare ska tillsättas. Rätten att söka ändring 
passar dåligt ihop med ett sådant beslut. 

Inledandet av ett utredningsförfarande och 
tillsättandet av en stadsregionutredare inbe-
griper inga sådana för enskilda kommuner 
bindande materialrättsliga avgöranden som 
skulle förutsätta rätt att söka ändring. Beslu-
tet att tillsätta en stadsregionutredare medför 
skyldighet för kommunen att delta i utred-
ningsförfarandet och fatta beslut om de för-
slag som stadsregionutredaren lägger fram i 

enlighet med 4 §. Kommunerna har emeller-
tid ingen rättslig skyldighet att tillämpa utre-
darens förslag. Ändring i beslut som kom-
munerna fattar på basis av stadsregionutreda-
rens förslag får sökas på det sätt som bestäms 
i kommunallagen. 

Det föreslagna förbudet mot ändringssö-
kande motsvarar förbudet enligt 55 § i kom-
munallagen att särskilt söka ändring i ett be-
slut av finansministeriet som avser förord-
nande av en kommunindelningsutredare. 

11 §. Ikraftträdande. Lagen avses träda i 
kraft så snart som möjligt efter det att riksda-
gen har antagit den. Åtgärder som krävs för 
verkställigheten av lagen får vidtas innan la-
gen träder i kraft. 

2 Närmare bestämmelser  och före-
skri f ter  

Enligt 7 § i förslaget till regeringsproposi-
tion ska kommunerna i regionen varje år på 
det sätt som finansministeriet närmare be-
stämmer gemensamt lämna en rapport till 
ministeriet om genomförandet av stadsregi-
onutredarens förslag. Avsikten är alltså att 
finansministeriet ska föreskriva om innehål-
let i och tidtabellen för rapporten samt om 
hur den ska ges. Föreskriften ska meddelas 
som en permanent föreskrift eller vid behov 
årligen.

3 Ikraft trädande 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt efter det att riksdagen har antagit den. 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 
lagen får vidtas innan lagen träder i kraft.  

4 Förhål lande t i l l  grundlagen samt 
lagst i f tningsordning 

Enligt grundlagens 121 § 1 mom. är Fin-
land indelat i kommuner, vilkas förvaltning 
ska grunda sig på självstyrelse för kommu-
nens invånare. Enligt 2 mom. i den paragra-
fen utfärdas bestämmelser om de allmänna 
grunderna för kommunernas förvaltning och 
om uppgifter som åläggs kommunerna ge-
nom lag. I grundlagens 121 § 4 mom. sägs 
det att om självstyrelse på större förvalt-
ningsområden än kommuner bestäms genom 
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lag. Enligt grundlagens 124 § kan offentliga 
förvaltningsuppgifter anförtros andra än 
myndigheter endast genom lag eller med stöd 
av lag, om det behövs för en ändamålsenlig 
skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar 
de grundläggande fri- och rättigheterna, rätts-
säkerheten eller andra krav på god förvalt-
ning. Uppgifter som innebär betydande utöv-
ning av offentlig makt får dock anförtros en-
dast myndigheter. 

I propositionen föreslås inga nya, materiel-
la förpliktelser för kommunerna i fråga om 
boende, tjänster, markanvändning eller trafik. 
Däremot föreslås det att finansministeriet kan 
tillsätta en eller flera stadsregionutredare för 
att utreda hur man kan samordna markan-
vändningen, boendet och trafiken i stadsregi-
onen och främja anlitandet av tjänster över 
kommungränserna. Avsikten är att utredaren 
ska tillsättas på framställning av en eller flera 
kommuner eller på finansministeriets eget 
initiativ. Kommunerna ska vara förpliktade 
att delta i förfarandet och de ska stödja stads-
regionutredaren i dennes uppgifter. Fullmäk-
tige ska fatta beslut om tillämpandet av 
stadsregionutredarens förslag. Kommunerna 
ska också vara förpliktade att följa med ge-
nomförandet av utredarens förslag och rap-
portera om detta till finansministeriet. Efter-
som avsikten är att dessa nya uppgifter som 
föreslås för kommunerna ska regleras genom 
lag, är propositionen inte problematisk med 
tanke på grundlagens 121 § 2 mom.  

Till den del propositionen medför förplik-
telser för kommuner gäller detta enbart kom-
muner som ingår i de stadsregioner som 
nämns i lagen. Finansministeriet kan emeller-
tid på gemensam framställning av kommu-
nerna inleda ett förfarande också i någon an-
nan stadsregion. Propositionen ändrar inte på 
de förpliktelser som kommunerna redan har 
beträffande tjänsternas innehåll eller omfatt-
ning. När det gäller invånarna i de olika 
kommunerna kan det alltså konstateras att 
propositionen inte ingriper i den jämlikhets-
princip som det bestäms om i grundlagens 
6 §. 

I det föreslagna utredningsförfarandet, som 
syftar till att främja samarbetet i vissa stads-
regioner, rör det sig inte om sådan självsty-
relse på större förvaltningsområden än kom-

muner som avses i grundlagens 121 § 
4 mom. 

Enligt förslaget får stadsregionutredaren 
utöva offentlig makt. Stadsregionutredaren 
tillsätts av finansministeriet. Kommunerna är 
förpliktade att delta i utredningsförfarandet 
och de ska stödja stadsregionutredaren i den-
nes uppgifter. Stadsregionutredarens förslag 
om bl.a. mål, medel och tidtabeller för ut-
vecklandet av samarbetet mellan kommuner-
na i regionen och om hur beredningen av 
kommunsamarbetet och beslutsfattandet ska 
organiseras efter utredningsförfarandet ska 
behandlas i kommunfullmäktige. Om full-
mäktige i en kommun till någon del motsätter 
sig förslagen ska det lämna ett motiverat ut-
låtande där det anges till vilken del stadsre-
gionutredarens förslag inte kan tillämpas. Ef-
ter detta kan utredaren föra sitt nya förslag 
till behandling i fullmäktige. Stadsregionut-
redaren har, trots bestämmelserna om sekre-
tess, rätt att av myndigheterna få för sitt upp-
drag behövliga uppgifter om kommunernas 
och de till kommunkoncernen hörande sam-
manslutningarnas förvaltning och ekonomi 
samt planer som hänför sig till markanvänd-
ningen, boendet, trafiken och tjänsterna. 

Ovan nämnda uppgifter som föreskrivits 
för stadsregionutredaren är inte sådana upp-
gifter som innebär betydande utövning av of-
fentlig makt som avses i grundlagens 124 § 
och som endast får ges myndigheter. För att 
uppgifterna ska kunna skötas på ett ända-
målsenligt sätt förutsätts det att de i varje en-
skilt fall ges till personer som åtnjuter kom-
munernas förtroende. Det är dock inte alltid 
möjligt eller ens ändamålsenligt att anställa 
personen i tjänsteförhållande. På en statsre-
gionutredare som inte är anställd i tjänsteför-
hållande tillämpas emellertid bestämmelser-
na om straffrättsligt tjänsteansvar och be-
stämmelserna i skadeståndslagen om offent-
liga samfunds och tjänstemans skadestånds-
ansvar när utredaren sköter sina uppgifter. 
Förfarandet motsvarar det som bestäms i frå-
ga om kommunindelningsutredaren i kom-
munindelningslagen. Enligt propositionen 
ska uppgiften kunna anförtros andra än myn-
digheter endast genom lag, på det sätt som 
förutsätts i grundlagens 124 §. Därför även-
tyrar förfarandet inte på något sätt de grund-
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läggande fri- och rättigheterna, rättssäkerhe-
ten eller andra krav på god förvaltning. 

Med stöd av vad som anförts ovan kan lag-
förslaget behandlas i vanlig lagstiftningsord-
ning.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag

Lag
om ett utredningsförfarande i syfte att främja samarbetet i vissa stadsregioner 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

1 § 

Lagens syfte 

Syftet med denna lag är att främja samord-
ningen av markanvändningen, boendet och 
trafiken samt anlitandet av tjänster över 
kommungränserna i kommunerna i vissa 
stadsregioner för att trygga regionernas livs-
kraft, konkurrenskraft och funktion.  

2 § 

Stadsregioner som hör till tillämpningsom-
rådet för lagen 

Utredningsförfarandet enligt denna lag kan 
gälla följande stadsregioner och kommunerna 
i dem: 

1) Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda 
stad,

2) Åbo, Nådendals, Reso och S:t Karins 
stad samt Aura, Lundo och Rusko, 

3) Borgå stad samt Askola och Mörskom, 
4) Björneborgs och Ulvsby stad samt Lu-

via, Nakkila, Påmark, Sastmola och Siikai-
nen,

5) Tavastehus stad samt Hattula och Janak-
kala,

6) Tammerfors, Nokia, Orivesi, och Ylö-
järvi stad samt Birkala, Kangasala, Lempäälä 
och Vesilahti, 

7) Lahtis och Orimattila stad samt Asikka-
la, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä och Nas-
tola,

8) Kotka och Fredrikshamns stad samt Pyt-
tis,

9) Villmanstrands stad samt Lemi och Tai-
palsaari,

10) S:t Michels stad samt Hirvensalmi och 
Ristiina,

11) Kuopio stad samt Maaninka och Siilin-
järvi,

12) Joensuu stad samt Kontiolahti och Li-
peri,

13) Jyväskylä stad samt Laukaa, Muurame, 
Petäjävesi och Toivakka, 

14) Seinäjoki och Lappo stad samt Ilmajo-
ki,

15) Vasa stad samt Korsholm,  Korsnäs, 
Laihela, Lillkyro, Malax, Storkyro och Vörå, 

16) Karleby stad och Kronoby,  
17) Uleåborgs stad samt Haukipudas, Kar-

lö, Kempele, Kiiminki, Limingo, Lumijoki, 
Muhos, Oulunsalo, Tyrnävä och Yli-Ii. 

När finansministeriet inleder ett utred-
ningsförfarande som avses i 3 § kan ministe-
riet på de grunder som bestäms i paragrafens 
1 mom. besluta att också andra kommuner än 
de som nämns i 1 mom. hör till stadsregio-
nen.

I en stadsregion som bestäms i 1 mom. kan 
genom ett gemensamt beslut av kommunerna 
i regionen också andra kommuner än de som 
nämns i 1 mom. tas in. Utredningsförfarandet 
kan gälla också någon annan stadsregion än 
en sådan som nämns i 1 mom., om kommu-
nerna i stadsregionen gemensamt föreslår 
det.

3 § 

Inledande av ett utredningsförfarande  

Finansministeriet kan inleda ett utrednings-
förfarande genom att tillsätta en eller flera 
stadsregionutredare för att tillsammans med 
kommunerna i regionen utreda hur kommu-
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nerna genom samarbete kan samordna mark-
användningen, boendet och trafiken i stads-
regionen och hur anlitandet av tjänster över 
kommungränserna kan främjas. Finansmini-
steriet kan inleda ett utredningsförfarande om 
det är nödvändigt och om det på basis av det 
förfarande för hörande som avses i 2 mom. 
att utredningsförfarandet kan bedömas främja 
det samarbete som krävs för en balanserad 
utveckling av samhällsstrukturen och tjäns-
terna i regionen. Ett utredningsförfarande kan 
inledas på framställning av en eller flera 
kommuner i regionen. Finansministeriet kan 
också på eget initiativ inleda ett utrednings-
förfarande.

 Innan ett utredningsförfarande inleds ska 
finansministeriet höra kommunerna i stads-
regionen, det landskapsförbund som saken 
gäller, miljöministeriet, kommunikationsmi-
nisteriet, arbets- och näringsministeriet, un-
dervisnings- och kulturministeriet samt soci-
al- och hälsovårdsministeriet.  

4 § 

Stadsregionutredarens uppgifter 

Stadsregionutredaren har till uppgift att i 
samarbete med kommunerna i stadsregionen 
och på det sätt som förutsätts i beslutet om 
tillsättande av en utredare kartlägga hur sam-
ordningen av markanvändningen, boendet 
och trafiken samt möjligheterna att anlita 
tjänster inom regionen behöver utvecklas i 
syfte att trygga stadsregionens livskraft och 
konkurrenskraft. 

Med utgångspunkt i den kartläggning som 
avses i 1 mom. ska stadsregionutredaren läg-
ga fram förslag om 

1) målen, medlen och tidtabellen för ut-
vecklandet av samarbetet mellan kommuner-
na i regionen, 

2) hur beredningen av samarbetet mellan 
kommunerna i regionen samt deras besluts-
fattande ska organiseras och finansieras efter 
utredningsförfarandet,  

3) uppföljningen av samarbetet i kommu-
nerna

4) andra frågor som gäller utvecklandet av 
samarbetet mellan kommunerna i regionen 
och som utredaren anser vara nödvändiga. 

När finansministeriet inleder ett utred-
ningsförfarande kan det utfärda närmare be-
stämmelser om utredarens uppgifter enligt 
1 mom. 

5 § 

Skyldighet för kommunerna att delta i utred-
ningsförfarandet 

Kommunerna i en stadsregion ska delta i 
utredningsförfarandet och stödja stadsregi-
onutredaren i de uppgifter som föreskrivits 
för denne i 4 §.  

Kommunerna och stadsregionutredaren ska 
under förfarandets gång avtala om den be-
redningsorganisation som krävs för utred-
ningsförfarandet.

Stadsregionutredaren har trots bestämmel-
serna om sekretess rätt att av myndigheterna 
få för sitt uppdrag behövliga uppgifter om 
kommunernas och de till kommunkoncernen 
hörande sammanslutningarnas förvaltning 
och ekonomi samt deras planer som hänför 
sig till markanvändningen, boendet, trafiken 
och tjänsterna. 

6 § 

Behandlingen av stadsregionutredarens för-
slag

Stadsregionutredaren lägger fram sina för-
slag enligt 4 § för kommunerna i stadsregio-
nen. Fullmäktige i kommunerna ska fatta be-
slut om förverkligande av stadsregionutreda-
rens förslag inom tre månader från det att 
förslagen lades fram. 

Om en kommun inte fattar ett beslut enligt 
1 mom., ska den inom den tidsfrist som be-
stäms i momentet efter beslut i kommunfull-
mäktige lämna ett motiverat utlåtande till 
stadsregionutredaren där det anges till vilka 
delar utredarens förslag inte kan förverkligas. 
Stadsregionutredaren kan därefter ge kom-
munerna nya förslag som ska behandlas på 
det sätt som bestäms i denna paragraf. 

När stadsregionutredaren har slutfört sitt 
arbete tillställer han eller hon finansministe-
riet sina förslag tillsammans med fullmäkti-
ges utlåtanden om förslagen. Finansministe-
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riet behandlar förslagen i samarbete med mil-
jöministeriet, kommunikationsministeriet, 
arbets- och näringsministeriet, undervis-
nings- och kulturministeriet samt social- och 
hälsovårdsministeriet. Det landskapsförbund 
som saken gäller samt Finlands Kommunför-
bund ska höras med anledning av förslagen.  

7 § 

Uppföljningen av genomförandet av stadsre-
gionutredarens förslag 

Kommunerna i regionen ska följa med ge-
nomförandet av stadsregionutredarens för-
slag på det sätt som kommunerna har beslutat 
med anledning av stadsregionutredarens för-
slag enligt 4 § 2 mom. 4 punkten. 

Kommunerna i regionen ska varje år på det 
sätt som finansministeriet närmare bestäm-
mer gemensamt lämna en rapport till finans-
ministeriet om genomförandet av stadsregi-
onutredarens förslag. I fråga om behandling-
en av rapporten och hörande i samband med 
den gäller 6 § 3 mom. 

8 § 

Stadsregionutredarens behörighet och rätts-
liga ställning 

Stadsregionutredaren ska ha tillräcklig sak-
kunskap och erfarenhet för att fullgöra upp-
giften.

Stadsregionutredaren kan anställas i tjäns-
teförhållande. På en statsregionutredare som 

inte är anställd i tjänsteförhållande tillämpas 
bestämmelserna om straffrättsligt tjänstean-
svar och bestämmelserna i skadeståndslagen 
(412/1974) om offentliga samfunds och 
tjänstemäns skadeståndsansvar när utredaren 
sköter uppgifter enligt denna lag. 

Finansministeriet beslutar om lön, arvoden 
och andra ersättningar som betalas till stads-
regionutredaren. 

9 § 

Ersättande av kostnader 

Lönekostnaderna för stadsregionutredaren 
och andra kostnader som stadsregionutreda-
ren orsakas av uppgifterna enligt 4 § betalas 
av statens medel. 

10 § 

Förbud mot att söka  ändring 

Ändring får inte sökas i ett beslut om till-
sättande av en stadsregionutredare som fi-
nansministeriet har fattat med stöd av 3 §. 

11 § 

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den      20   . 
Åtgärder som krävs för verkställigheten av 

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. 

————— 

Helsingfors den 29 oktober 2010 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

Förvaltnings- och kommunminister Tapani Tölli
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Yhdyskuntarakenteen ohjauksen sekä maankäytön ja 
liikenteen yhteensovittamisen kehittämisehdotuksia 
lainsäädäntöön

1.  Lähtökohdat

Valtioneuvosto antoi marraskuussa 2009 eduskunnalle selonteon kunta- ja 
palvelurakenneuudistuksesta (VNS 9/2009). Siinä arvioidaan uudistuksen 
ja uudistusta ohjaavan, vuoden 2012 loppuun asti voimassa olevan puitelain 
tavoitteiden toteutumista. Kaupunkiseutujen osalta selonteon keskeisenä joh-
topäätöksenä oli, että kuntien yhteistyö vaatii jatkossa enemmän tukea. Selon-
tekoon sisältyi kaikkiaan kuusi kaupunkiseutuja koskevaa linjausta.  

Joulukuussa 2009 valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö asettivat 
Paras-selonteon kaupunkiseutulinjausten toimeenpano-työryhmän. Työryh-
män tehtävänä on valmistella kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan 
selonteon kaupunkiseutuja koskevien seuraavien linjausten edellyttämät lain-
säädäntömuutokset ja toimeenpano. 

 Tässä muistiossa on kuvattu mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja kehittää 
maankäyttö- ja rakennuslakia niin, että alla olevan linjauksen maankäyttö- ja 
rakennuslain (MRL) kehittämiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset saavutet-
taisiin:

 “Parannetaan suurten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohja-
uksen sekä maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen edellytyk-
siä lainsäädäntöä kehittämällä. Suurille kaupunkiseuduille anne-
taan nykyistä puitelakia sitovampi velvoite maankäytön, asumisen 
ja liikenteen yhteensovittamiseen ja palvelujen kuntarajat ylittävän 
käytön järjestämiseen. Lainsäädännöllä määritellään ne toimenpi-
teet, joita valtioneuvostolla on oikeus viime kädessä esittää kaupun-
kiseuduille, jos se katsotaan välttämättömäksi ilmastopoliittisten 
tavoitteiden, kansallisen kilpailukyvyn tai muun kansallisesti tär-
keän tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteinen seudullinen liikennejär-
jestelmäsuunnittelu kytketään yhteiseen seudulliseen maankäytön 
suunnitteluun ja toteutuksen ajoitukseen. Suuriin kaupunkiseutui-
hin luetaan Valtioneuvoston kaupunkipolitiikan periaatepäätök-
sessä 2009-2011 mainitut suuret kaupunkiseudut. Kaupunkiseutujen 
rajauksen lähtökohtana on koko toiminnallinen työssäkäyntialue.”
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 Linjauksen lähtökohtana on kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoite 

kuntarakenteen kehittämisestä elinvoimaiseksi, toimintakykyiseksi ja eheäksi 
sekä laadukkaiden ja saatavilla olevien palveluiden turvaaminen. Tähän tavoit-
teeseen pyritään kuntien yhdistämisen ja yhteistoiminta-alueiden ohella kun-
tien yhteistyötä ja kaupunkiseutujen toimintaedellytyksiä vahvistamalla.

 Kaupunkiseutujen maankäytön yhteiseen ohjaamiseen liittyvät tarpeet ja 
perinteet vaihtelevat eri seuduilla. Helsingin metropolialueella ja muilla suurilla 
kaupunkiseuduilla on yhä suurempi merkitys koko Suomen kansainvälisen kil-
pailukyvyn ylläpitämisen kannalta. Ne ovat vahvasti kasvavia kaupunkiseutuja, 
joilla yhdyskuntarakenteen hallintaan ja kaupunkiseudun toimivuuteen liitty-
vät tarpeet ovat erityisiä. Osalla kaupunkiseuduista on tapahtunut merkittäviä 
kuntaliitoksia, mutta sitoutuminen koko alueen elinvoiman kannalta yhteisiin 
ratkaisuihin aikaisempien kuntakohtaisten etujen sijaan ei aina käy hetkessä. 
Pienemmillä kaupunkiseuduilla maankäyttöön liittyvässä seudullisessa yhteis-
työssä ollaan eri vaiheissa, useimmiten yhteistyö on ollut aika vähäistä.

 Kaupunkiseutujen erilaisuudesta johtuu, että ei ole olemassa yhtä oikeaa 
tapaa ohjata yhdyskuntarakenteen kehittämistä sekä maankäytön, asumisen ja 
liikenteen yhteensovittamista. Erilainen historiallinen tausta, alueiden rakenne 
sekä erilaiset tarpeet voivat johtaa toisistaan poikkeaviin toimiviin ohjauskäy-
täntöihin ja myös ohjauksessa käytettävät välineet voivat olla erilaisia.

 Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohjauksen ja suunnitteluvälinei-
den kehittäminen seutulähtöisyyttä vahvistaen edellyttää tarkistuksia maan-
käyttö- ja rakennuslakiin. Näiltä osin linjausten kehittely liittyy käynnistymässä 
olevaan maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden kokonaistarkasteluun. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen jatkon ja tulevan hallitusohjelman 
valmistelun kannalta on kuitenkin syytä jo nyt nostaa esille mahdollisia lain 
kehittämissuuntia, joilla edellä esitetyt tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Esille tuo-
dut kehittämismahdollisuudet on ryhmitelty kolmeen kokonaisuuteen: kaavata-
sojen ohjausvaikutuksen ja roolin selventäminen, maapolitiikan ja kehittämis-
alueiden käytön edistäminen sekä hajarakentamisen ohjaus. Kussakin kohdassa 
on mahdollisia toimenpiteitä ryhmitelty sen mukaan, onko kysymys nykyiseen 
järjestelmään tehtävistä tarkistuksista vai periaatteellisemmista muutoksista.
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2.     Kaavatasojen ohjausvaikutuksen ja roolin selventäminen

Nykyjärjestelmän tarkistusmahdollisuuksia Järjestelmän kehittämismahdollisuuksia

• Kaupunkiseutuja koskevien yleispiirteisten kaavojen 
sisältövaatimusten kehittäminen

• Maankäytön suunnittelun ja liikennejärjestelmä-
suunnittelun yhteyden vahvistaminen 

• Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kehit-
täminen konkreettisemmiksi siten, että Helsingin 
seudun lisäksi myös muille suurille kaupunkiseuduil-
le asetetaan omia tavoitteita

• Yleispiirteisten kaavojen strategisen luonteen vah-
vistaminen kaupunkiseutujen maankäyttöön liitty-
vissä periaatelinjauksissa.

• Maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan ohjaus-
suhteen selkeyttäminen suhteessa kuntien yleis-
kaavoihin. 

• Kaupunkiseutuja koskevien maakuntakaavojen ja 
yhteisten yleiskaavojen hyväksymisprosessin ke-
hittäminen

• Muita suuria kaupunkiseutuja koskevan seudun 
yhteisen kaavoituksen edistäminen pääkaupunki-
seudun tapaan

 Kaupunkiseutuja koskevien maankäytön suunnitelmien laatiminen on 
käynnissä lähes kaikilla seuduilla ja yleisin tässä työssä käytetty väline on raken-
nemalli. Rakennemallitarkastelut ovat hyödyllisiä, koska niiden avulla kynnys 
yhteistyön käynnistymiselle on matala ja tarkastelussa voidaan keskittyä niihin 
teemoihin, joista keskustelua halutaan käydä. Rakennemalleilla ei ole oikeu-
dellista ohjausvaikutusta, mutta niiden avulla voidaan työskentelyä suunnata 
poliittisten valintojen kannalta oleellisiin linjauksiin ja hakea yhteistä sitoutu-
mista.

 Kaupunkiseutujen maankäytön kehittämisen kannalta on tärkeää, että 
strategisia kysymyksiä käsiteltäessä pystytään päättämään myös oikeudelli-
sesti sitovista ja pitkäjänteisistä kehittämisperiaatteista ja reunaehdoista. Tar-
vitaan sellaista kaupunkiseudun kaavallista kokonaissuunnitelmaa, joka linjaa 
tärkeimpiä periaatteellisia kysymyksiä ja ohjaa kuntien kaavoitusta. Tällaisia 
asioita ovat esimerkiksi liikennejärjestelmään liittyvä tarkastelu tai hajaraken-
tamisen periaatteiden käsittely.

 Maankäyttö- ja rakennuslaissa on pääkaupunkiseudun kaupungeille sää-
detty velvollisuus yhteisen yleiskaavan laatimiseen. Helsingin seutua kokonai-
suudessaan voidaan pitää erityistapauksena tällaisessa velvoitteessa alueen laa-
juuden ja kansallisen merkityksen takia.

 Myös muilla suurilla kaupunkiseuduilla on tarvetta edistää yhteistä kaa-
vallista kokonaistarkastelua. Tämä ei saa kuitenkaan johtaa näennäissuunnit-
teluun. Myös kaupunkiseutujen maakuntakaavoitusta on mahdollista kehittää 
nykyistä linjaavampina strategisina kokonaissuunnitelmina. Kaupunkiseutujen 
kaavallisessa suunnittelussa on korostettava keskittymistä tärkeimpiin linjan-
vetoihin, jotta suunnitteluprosessit eivät kuormitu liian raskaiksi.

 Kaupunkiseutujen kaavoituksen kehittämiseen liittyy yleispiirteisiä kaa-
voja koskevien sisältövaatimusten uudistaminen sellaisiksi, että niiden täyttämi-
nen edellyttää kaupunkiseudun kokonaisuuden kannalta oleellisten kysymysten 
käsittelyä. Esimerkiksi maankäytön ja liikenteen nykyistä parempi yhteenso-
vittaminen on avainasemassa kaupunkiseutujen suunnittelun kehittämisessä. 
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Tähän voidaan vaikuttaa mm. määrittelemällä liikennejärjestelmäsuunnitte-
lun rooli selkeämmin maankäyttö- ja rakennuslaissa yleispiirteisten kaavojen 
sisältövaatimusten yhteydessä.

 Yleispiirteisten kaavojen strategisen luonteen vahvistamiseen liittyy nii-
den kehittäminen sellaisiksi, että tärkeät periaatteelliset kysymykset ja niihin 
liittyvä tavoiteltu suunta piirtyvät selkeästi esille jättäen riittävästi liikkuma-
varaa jatkosuunnittelulle ja erilaisille toteuttamisvaihtoehdoille. Tämä edellyt-
tää niiden syiden analysoimista, jotka luovat yleispiirteisiin kaavoihin liiallista 
yksityiskohtaisuutta. Myös kaavoja koskevat selvitykset ja vaikutusten arvioin-
nit pitää kohdentaa käsiteltävien asioiden kannalta ydinkysymyksiin.

 Maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan ohjaussuhde kuntien yleiskaa-
voitukseen kaupunkiseuduilla kaipaa selkeyttämistä. Tätä on edellytetty myös 
eduskunnan ponnessa 15.12.2008. Kokonaan uuden kaavatason luomista on 
kuitenkin syytä varoa. Kaavajärjestelmää ei pidä kehittää nykyistä monimut-
kaisemmaksi.

 Kaupunkiseutuja koskevien maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleis-
kaavojen hyväksymismenettely on syytä nostaa keskusteluun. Epätarkoituksen-
mukaiseksi tai epädemokraattiseksi koettu päätöksentekojärjestelmä ei saa olla 
este kaavojen laatimiselle. Maakuntakaavoissa päätöksenteon tapaa on syytä 
pohtia ainakin tilanteissa, joissa kaava kohdistuu selkeästi kaupunkiseutuko-
konaisuuteen. Yhteisissä yleiskaavoissa tarve kaavan hyväksyvän yhteisen toi-
mielimen määrittelylle voi olla ylipääsemätön este koko kaavan laatimiselle.  

 On syytä myös arvioida, aiheuttaako suurten kaupunkiseutujen merkityk-
sen korostuminen tarpeen asettaa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa 
niitä koskevia erityisiä tavoitteita Helsingin seudun tapaan.

3.  Maapolitiikan ja kehittämisalueiden käytön edistäminen

Nykyjärjestelmän tarkistusmahdollisuuksia Järjestelmän kehittämismahdollisuuksia

• Lisätään maapolitiikan harjoittaminen kaavoituk-
sen ja rakentamisen ohjauksen ja valvonnan ohella 
kunnan lakisääteisiin tehtäviin kuuluvaksi

• Edistetään verotuksen keinoin kaavojen toteut-
tamista

• Uudistetaan kehittämisalueita koskeva säännös-
tö käyttökelpoiseksi sekä yhdyskuntien uudista-
mista ja eheyttämistä paremmin palvelevaksi

• Selvitetään mahdollisuudet kaavoituksen kump-
panuushankkeiden edistämiseen lainsäädän-
nön keinoin
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a.  Kunnan maapolitiikan harjoittaminen ja maapoliittinen ohjelma

Kunnan maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteut-
tamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Kunnan maapolitiikan erilaisista 
keinoista on säännöksiä MRL:ssa ja muissa laeissa. Vapaaehtoisen maanhan-
kinnan lisäksi kunnilla on mahdollisuus etuoston tai lunastuksen käyttöön. 
Kaavojen toteuttamiseen liittyviin keinoihin kuuluvat rakentamiskehotukset 
ja maankäyttösopimukset. MRL:n mukaan kunnilla on mahdollisuus myös 
kehittämiskorvauksen perimiseen ja rajatun alueen nimeämiseen kehittämis-
alueeksi.

 Maapoliittisten keinojen käytössä on huomattavia kuntakohtaisia eroja. 
Kaupunkiseuduilla erilaiset toimintaperiaatteet aiheuttavat kitkaa yhteisen 
maankäyttöpolitiikan järjestämisessä.

 Kunnissa yleisesti laadittavat maapoliittiset ohjelmat laaditaan yleensä val-
tuustokausittain ja ne sisältävät mm. kunnan valtuuston linjaukset maapoliit-
tisten keinojen käytöstä ja kunnan maanhankinnan suuntaamisesta. Ohjelmat 
laaditaan tavallisesti kunnan luottamushenkilöiden ja maapolitiikasta vastaa-
vien viranhaltijoiden yhteistyönä.

 Yhteisellä maapoliittisella ohjelmalla voidaan edistää maapoliittisten toi-
mien yhtenäisyyttä kaupunkiseudulla. Esimerkiksi Oulun seudulla kuntien 
yhteisestä maapoliittisesta ohjelmasta on saatu myönteisiä kokemuksia.

 Riittämätön raakamaavaranto on useissa suurissa ja keskisuurissa kunnissa 
todettu ongelmaksi. Myös kaavoitettujen ja kunnallistekniikan piirissä olevien 
tonttien käyttöön saaminen on useissa tapauksissa ongelmallista (Tonttibaro-
metri 2010).

 Kuntien maapoliittisia toimia ja yhteistyötä on pyritty aktivoimaan YM:n 
ja Kuntaliiton informaatio-ohjauksella. Maapolitiikan yhteisten pelisääntöjen 
merkitystä yhdistyvissä ja yhteistyötä tekevissä kunnissa on syytä jatkossakin 
korostaa.

 Maapolitiikan harjoittamista ei nimenomaisesti ole säädetty kunnan teh-
täviin kuuluvaksi. Asiaa koskevien säännösten lisäämistä MRL:iin on syytä 
harkita.

b.  Kehittämisalueiden käytön tehostaminen

MRL mahdollistaa rajatun alueen nimeämisen määräajaksi kehittämisalu-
eeksi. Menettelyn tavoitteena on pääasiassa edistää rakennettujen alueiden 
uudistamista, esim. lähiöiden uudistamista ja yhdyskuntarakenteessa olevien 
alueiden käyttötarkoituksen muuttamista.  Myös rakentamattoman alueen 
nimeäminen kehittämisalueeksi on mahdollista esimerkiksi pyrittäessä uuden 
asuin- tai työpaikka-alueen tehokkaaseen toteuttamiseen erityisesti asunto- 
tai elinkeinopoliittisista syistä.



70
 MRL tarjoaa mahdollisuuden eräisiin erityisjärjestelyihin kehittämisalu-

eilla. Näistä merkittävimmät ovat mahdollisuus siirtää alueen toteuttamisvas-
tuu eräiltä osin alueen kehittämistä varten muodostetun yhteisön tehtäväksi, 
kunnan oikeus periä maanomistajilta näiden saamaan hyötyyn suhteutettu 
kohtuullinen kehittämismaksu sekä mahdollisuus suunnata alueelle erityisiä 
asunto- ja elinkeinopoliittisia tukitoimia sen mukaan kuin valtion asianomai-
sen viranomaisen kanssa sovitaan.

 Kehittämisaluemenettely on jäänyt lähes kokonaan vaille käytännön sovel-
tamista. Syynä tähän on ollut erityisesti se, että MRL:iin v. 2003 lisätyt säännök-
set maankäyttösopimuksista ja kehittämiskorvauksesta ovat tarjonneet toimi-
vat menettelytavat käytännön tilanteisiin. Toisaalta kehittämisaluemenettelyn 
edellytykset ovat osoittautuneet liian tiukoiksi ja menettelyn mahdollistamat 
erityisjärjestelyt eivät ole olleet riittäviä. Menettelyn käyttämättä jäämiseen 
ovat osaltaan vaikuttaneet ilmeisesti myös kehittämismaksun määrittelyn ja 
sen perimisen sääntelyn puutteet.

 Tarpeet rakentamattomien alueiden uudistamiseen ja yhdyskuntaraken-
teen eheyttämiseen ovat lisääntyneet MRL:n oltua voimassa nyt jo kymmenen 
vuotta. Kehittämisaluemenettelyä koskevien säännösten arviointi ja uudista-
minen ovat sen vuoksi ajankohtaisia. 

 Säännösten kehittämisessä voidaan edetä kahdessa vaiheessa. Nykyisten 
säännösten käyttökelpoisuutta voidaan edistää ottamalla tarkasteluun ainakin:

-   mahdollisuus helpottaa menettelyn käyttöä rakentamattomilla, yhdys-
kuntarakenteen eheyttämisen kannalta keskeisillä alueilla,

-   mahdollisuudet lisätä ja selventää erityisjärjestelyjä kehittämisalueilla, 
esimerkiksi verohelpotukset ja valtion tukitoimet (erityisesti valtion avus-
tukset kunnallistekniikan rakentamiseen)

-  puuttuvien menettelysäännösten täydentäminen.

 Kehittämisalueita koskevat säännökset otettiin MRL:iin 1990 -luvun laaja-
pohjaisella valmistelulla ulkomaisista kaupunkiuudistushankkeista kerättyjen 
ideoiden perusteella. Julkisten ja yksityisten tahojen kumppanuushankkeista on 
tämän jälkeen saatu lisää kokemuksia Suomesta ja ulkomailta. Saatujen koke-
musten perusteella on syytä selvittää mahdolliset lainsäädännön muutostarpeet 
kumppanuushankkeiden edistämiseksi. 

Kehittämisaluemenettelyn käyttökohteita voisivat jatkossa olla myös esi-
merkiksi käytöstä poistuvat  ratapihat ja väylien kansiratkaisujen toteuttami-
nen. Kehittämisaluemenettelyllä voidaan lisätä kiinteistökehittämisen läpinä-
kyvyyttä.
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c.   Tonttitarjonnan lisääminen verotuksen keinoin
Kaavoitettujen ja kunnallistekniikan piirissä olevien tonttien käyttöön saa-
minen on useissa kunnissa ongelmallista (YM:n ja Kuntaliiton tonttibaro-
metri 2010). Tämä aiheuttaa mm. yhdyskuntateknisiin verkostoihin käytet-
tyjen varojen hukkaantumista ja paineita uusien kaava-alueiden avaamiseen.

Kunnalla on mahdollisuus käyttää rakentamiskehotusta ja korotettua kiin-
teistöveroa kaavoitettujen tonttien rakentamisen edistämiseen. Verolainsäädän-
nön muutoksilla voidaan verotuksen vaikuttavuutta rakentamattomien tonttien 
käyttöön saamisessa tehostaa. Korottamalla maapohjan osuutta kiinteistöveron 
määrittelyssä on mahdollista edistää rakentamattomien ja vajaasti rakennettu-
jen tonttienrakentamista asemakaavan mukaisesti.  Korotetun kiinteistöveron 
käytön edellytyksiä tulisikin kiinteistöverolain tarkistuksella mahdollisuuksien 
mukaan helpottaa sekä selvittää, voidaanko maapohjan verokohtelua eriyttää 
kiinteistön käyttötarkoitukseen perustuen.

4.  Hajarakentamisen ohjaus

Nykyjärjestelmän tarkistusmahdollisuuksia Järjestelmän kehittämismahdollisuuksia

• Suurten kaupunkiseutujen keskustaajamien lie-
vealueiden korostaminen ohjauksen tehostami-
sen tarpeesta puhuttaessa

• Suunnittelutarvealueiden määrittelemiseen liit-
tyvien kriteerien tarkistaminen – sekä suoraan 
lain nojalla määräytyvät alueet että rakennusjär-
jestyksissä ja yleiskaavoissa määriteltävät alueet

• Mahdollisuus määritellä suunnittelutarvealueita 
maakuntakaavoissa

• Suunnittelutarveratkaisun edellytysten täsmen-
täminen

• Kaavoitus pääsäännöksi luvansaannin edelly-
tyksenä suurten kaupunkiseutujen lievealueilla 
ranta-alueiden tapaan. 

• Mahdollisuus siirtää lupa-asioiden toimivaltaa 
taajamien lievealueiden osalta osittain valtiolle, 
jos edellisestä huolimatta taajamien lieveraken-
taminen poikkeamispäätöksin jatkuu. 

• Yleiskaavan rakentamisrajoituksia koskevien kor-
vaussäännösten selkeyttäminen ja kehittäminen

 Hajarakentamisen nykyistä tiukempi ohjaaminen näyttää kaupunkiseu-
duilla vaikealta maakäyttö- ja rakennuslain toimivuuden seurannan ja myös 
PARAS-hankkeen kokemusten valossa. Kaupunkiseuduilla kunnat kilpailevat 
asukkaista. Väljät ja edulliset tontit hyvin liikenneyhteyksien päässä keskus-
kaupungista ja maanomistajia lähellä oleva päätöksenteko muodostavat yhtä-
lön, jota suunnittelulla on vaikea murtaa.

 Kysymys haja-asutuksesta on hankala keskustelunaihe ja sitä koskevat 
mielipiteet kärjistyvät nopeasti kaupunki – maaseutu -vastakkaisasetteluksi. 
Aiheen käsittelyssä onkin perusteltua korostaa ongelmien kohdistumista suur-
ten kaupunkiseutujen lievealueisiin ja työssäkäyntialueisiin. Niillä voidaan jo 
tällä hetkellä puhua pikemminkin säätelemättömästä taajarakentamisesta kuin 
hajarakentamisesta. Kauempana maaseudulla hajarakentamista ei voi pitää laa-
jempana ongelmana vähäisen rakentamispaineen takia.
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 Nykyisen lainsäädännön rakenteisiin perustuen hajarakentamisen ohjausta 

voidaan tehostaa määrittelemällä suunnittelutarvealueiden kriteereitä nykyistä 
selkeämmin. Suoraan lain nojalla oleviksi suunnittelutarvealueiksi tulisi sel-
keämmin määrätä suurten kaupunkiseutujen keskuskaupunkien lievealueita, 
joilla on voimakkaita rakennuspaineita. Myös rakennusjärjestyksissä ja yleiskaa-
voissa määriteltävien suunnittelutarvealueiden kriteereitä tulisi kehittää siten, 
että esimerkiksi haitallinen yhdyskuntakehitys avattaisiin selkeämmin. Koska 
suunnittelutarvealueiden merkitys korostuu kaupunkiseuduilla, mahdollisuus 
suunnittelutarvealueiden määräämiseen myös maakuntakaavoissa pitää selvit-
tää.

Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä suunnittelutarvealueella on 
mm., että rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön 
muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Lupaedel-
lytykset ovat tehokkaan soveltamisen kannalta määritelty liian yleisellä tasolla. 
Niitä on sen vuoksi tarpeen täsmentää lain muutoksella. Lupaedellytysten har-
kintaa on myös syytä väljentää siten, että kunta ”voi myöntää” lupaedellytysten 
täyttyessä. Tällöin kunnan olisi mahdollista tarvittaessa käyttää myös tapaus-
kohtaista tarkoituksenmukaisuusharkintaa.”

Suurten kaupunkiseutujen lieverakentamisen nykyistä parempi hal-
linta on avainkysymyksiä hajarakentamisen ohjauksessa. Haluttaessa 
edellä esitettyjä tiukempia toimenpiteitä kehityksen hallitsemiseksi näillä 
alueilla on syytä selvittää, voitaisiinko edellyttää kaavoitusta rakennus-
luvan myöntämisen perusteeksi nykyisten rantasäännösten tapaan. Jos 
uusi asuinrakennus halutaan rakentaa tällaiselle alueelle ilman kaavoi-
tusta, se edellyttäisi poikkeamispäätöstä. Mikäli tässäkin tilanteessa suur-
ten kaupunkiseutujen hajaantumiskehitys jatkuu, on mahdollista harkita 
poikkeamispäätösten osittaista siirtämistä valtion viranomaiselle mää-
räaikaisesti tai tietyn kynnyksen yli menevältä osin.

 Yleiskaavoituksen mahdollisuuksia ympäristöllisesti haitallisen rakenta-
misen rajoittamisessa on myös mahdollista kehittää. Jo olevan lainsäädännön 
puitteissa kaavan kohtuullisuuden tulkintaa lienee mahdollista tiukentaa nyky-
käytännöstä ilman, että rajoitukset johtavat korvausvelvollisuuteen. Lainsää-
däntöä voitaisiin myös selkeyttää ja kehittää siihen suuntaan, että rakentamis-
rajoitusten korvattavuus rajattaisiin esimerkiksi alueen nykykäyttöön. 
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Maankäytön, asumisen ja liikenteen 
aiesopimusmenettely 

1 Maankäytön, asumisen ja liikenteen 
aiesopimusmenettelyn lähtökohdat 

Merkittävä osa maankäytön, asutuksen ja liikenteen muutoksista tapahtuu 
suurilla kaupunkiseuduilla, joissa kehitys on nopeaa. Niin kansallisesta kuin 
kansainvälisestäkin näkökulmasta tarkasteltuna suurimmilla kaupunkiseu-
duilla on huomattava merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kestävän 
yhdyskuntarakenteen edistämistä tukevat toimenpiteet onkin ensiarvoisen 
tärkeää kohdistaa alueille, joissa muutokset ovat vaikuttavimpia. Näihin kuu-
luvat erityisesti maankäytön, asumisen ja liikenteen sekä palvelujen yhteenso-
vittaminen, johon tarve on olemassa kaikilla, mutta erityisesti suurilla kau-
punkiseuduilla. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettu puitelaki (169/2007) tuli voi-
maan vuoden 2007 helmikuussa ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. Paras-
hankkeen puitelain 7§ mukaan 17 kaupunkiseutua velvoitettiin laatimaan kau-
punkiseutusuunnitelmat maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovitta-
misen sekä kuntarajat ylittävän palvelujen käytön parantamiseksi seuduilla. 
Kaupunkiseutusuunnitelmat tuli palauttaa elokuun 2007 loppuun mennessä. 
Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi valmistui keväällä 2008 ja toinen arvi-
ointi tehtiin alkuvuodesta 2009. Toinen arviointi keskittyi erityisesti suunnitel-
mien toimeenpanon edistymiseen ja toimi pohjana Paras-uudistusta koskevalle 
selonteolle. Kaupunkiseutusuunnitelmien toimeenpanoa on seurannut huhti-
kuussa 2008 asetettu eri ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton virkamiehistä 
koostuva arviointi- ja seurantaryhmä. Paras-hankkeen vaikutuksia on pyritty 
selvittämään myös Paras-arviointitutkimusohjelman (ARTTU) puitteissa. Kau-
punkiseutusuunnitelmien arviointi on osoittanut, että maankäytön, asumisen 
ja liikenteen yhteensovittamiseen liittyviä näkökohtia ei ole puitelaissa maini-
tuilla kaupunkiseuduilla kovin konkreettisesti nostettu esille. 

Marraskuussa 2009 hallitus antoi eduskunnalle selonteon kunta- ja palve-
lurakenneuudistuksesta (VNS 9/2009). Siinä arvioidaan uudistuksen ja uudis-
tusta ohjaavan, vuoden 2012 loppuun asti voimassa olevan puitelain tavoittei-
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den toteutumista. Selonteossa on arvioitu hankkeen tähänastisia tuloksia ja 
vaikutuksia sekä linjattu uudistuksen jatkotoimenpiteitä. Kaupunkiseutujen 
osalta selonteon keskeisenä johtopäätöksenä oli, että kuntien yhteistyö vaatii 
jatkossa enemmän tukea. Selontekoon sisältyi kaikkiaan kuusi kaupunkiseu-
tuja koskevaa linjausta.  

Joulukuussa 2009 valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö asettivat 
Paras-selonteon kaupunkiseutulinjausten toimeenpano-työryhmän. Työryh-
män tehtävänä oli valmistella kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan 
selonteon kaupunkiseutuja koskevien seuraavien linjausten edellyttämät lain-
säädäntömuutokset ja toimeenpano. 

35.  Luodaan kaikkia puitelain kaupunkiseutuja koskeva valtion ja kaupun-
kiseudun kuntien yhteinen selvityshenkilömenettely. Menettely voitaisiin 
käynnistää tilanteissa, joissa seudulla on selkeä yhteistyön tarve, mutta 
yhteistyö ei seudun omin toimenpitein etene. Menettelyn avulla pyrittäi-
siin ratkaisemaan seudun lukkiutuneita yhteistyöongelmia ja löytämään 
konkreettisia etenemispolkuja. Valtioneuvosto voi harkintansa mukaan 
asettaa selvityshenkilön, jos seudun kunta tekee aloitteen ja selvitys kat-
sotaan tarpeelliseksi seudun olosuhteet ja tarve huomioon ottaen. Valtio-
neuvosto voi myös omasta aloitteestaan samoin perustein asettaa kau-
punkiseudulle selvityshenkilön. Jotta menettelyllä ja siihen perustuvalla 
selvityshenkilön työllä on riittävän vahva tuki ja vaikuttavuus, menettely 
edellyttää säädöspohjaa.

36.    Parannetaan suurien kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohjauksen 
sekä maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisen edellytyksiä lainsää-
däntöä kehittämällä. Suurille kaupunkiseuduille annetaan nykyistä pui-
telakia sitovampi velvoite maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteen-
sovittamiseen ja palvelujen kuntarajat ylittävän käytön järjestämiseen. 
Lainsäädännöllä määritellään ne toimenpiteet, joita valtioneuvostolla 
on oikeus viime kädessä esittää kaupunkiseuduille, jos se katsotaan vält-
tämättömäksi ilmastopoliittisten tavoitteiden, kansallisen kilpailukyvyn 
tai muun kansallisesti tärkeän tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteinen seu-
dullinen liikennejärjestelmäsuunnittelu kytketään yhteiseen seudulliseen 
maankäytön suunnitteluun ja toteuttamisen ajoitukseen. Suuriin kaupun-
kiseutuihin luetaan Valtioneuvoston kaupunkipolitiikan periaatepäätök-
sessä 2009–2011 mainitut suuret kaupunkiseudut. Kaupunkiseudun raja-
uksen lähtökohtana on koko toiminnallinen työssäkäyntialue.
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37.  Tampereen ja Turun seuduilla otetaan kokeiluluontoisesti käyttöön vuoden 

2012 loppuun asti kestävä valtion ja seudun kuntien välinen (seudullinen) 
maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusmenettely, joka tukee koh-
dassa 36 mainittuja prosesseja. Aiesopimusta valmistellaan yhteistyössä 
maakuntaliiton ja muiden asian kannalta tarpeellisten tahojen, kuten 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, kanssa.

Viimeksi mainitun linjauksen osalta työryhmän tehtävänä oli laatia ehdo-
tus Tampereen ja Turun seuduilla kokeiluluontoisesti käyttöön otettavasta seu-
dun kuntien ja valtion välisestä aiesopimusmenettelystä ja sen toteuttamisesta. 
Seudut valittiin kokeiluun suurien kaupunkiseutujen joukosta, koska näiden 
seutujen yhteistyön etenemisellä nähtiin olevan merkitystä koko Suomen kan-
sainvälisen kilpailukyvyn ylläpitämisen sekä kansallisten ilmastopoliittisten 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Tampereen seudulla on tehty kunnian-
himoinen ja laaja-alainen rakennemallisuunnitelma, jonka toteuttamista voi-
daan vauhdittaa valtion kanssa tehtävällä aiesopimuksella. Turun seudullista 
yhteistyöprosessia on sen sijaan hidastuttanut kuntien välinen luottamuspula. 
Valtion tavoitteena on aiesopimuksen avulla käynnistää ja vauhdittaa seudul-
lista yhteistyöprosessia. 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen selonteon eduskuntakäsittelyssä hal-
lintovaliokunnan näkemys oli, että myös Oulun kaupunkiseutu tulisi ottaa 
mukaan aiesopimusmenettelyn piiriin. Aiesopimusneuvottelut Oulun seudun 
kuntien ja valtio-osapuolen välillä aloitettiin hallintovaliokunnan esityksen jäl-
keen syksyllä 2010. Suunnitelma Oulun seudun aiesopimusprosessin etenemi-
sestä on liitetty myös tähän esitykseen.  Helsingin kaupunkiseudulla aiesopi-
musmenettely kytkeytyy selonteon mukaisiin metropolipolitiikan linjauksiin. 
Vastaava aiesopimusprosessi on siis käynnissä myös Helsingin kaupunkiseu-
dulla, mutta sitä ei tarkastella yksityiskohtaisemmin tässä yhteydessä.

Paras-selonteon 35. kaupunkiseutulinjaus koskee valtion ja kaupunkiseu-
dun kuntien yhteistä selvityshenkilömenettelyä. Menettelyn tarkoituksena on, 
että selvityshenkilö voitaisiin asettaa kaupunkiseuduille, joilla on selkeä yhteis-
työn tarve, mutta lukkiutuneista yhteistyöongelmista johtuen kuntien välinen 
toiminta ei käynnisty seudun omin toimenpitein. Aiesopimusmenettely sekä 
Paras-selonteossa esitetty selvityshenkilömenettely voivat toimia toisiaan täy-
dentävinä työkaluina yhteistyön kannalta ongelmallisilla kaupunkiseuduilla. 
Aiesopimusmenettely voisikin toimia yhtenä selvityshenkilön työkaluna kau-
punkiseudun yhteistyöongelmia ratkottaessa.

Aiesopimusmenettelyn pilotoinnissa on nähty toteutuvan kaksi samanai-
kaista prosessia. Yhtäältä on kehitetty uutta suunnitteluyhteistyön työkalua, 
jolla pyritään löytää keinoja osapuolten laajamittaisemmalle sitoutumiselle kau-
punkiseudun kehittämiseksi ja toisaalta on käynnistetty pilottiaiesopimusten 
valmistelu Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen kanssa.
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2  Aiesopimusmenettelyn yleiset periaatteet

Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus on sekä kaupunkiseudun 
kuntien välinen että kuntien ja valtion välinen, osapuolten yhteistä tahtotilaa 
ja tulevaisuuden kehityssuuntia kuvaava aikomus. Kaupunkiseutujen koko-
naisvaltaista kehittämistä ovat aiemmin vaikeuttaneet mm. seudun kuntien 
hallinnolliset rajat. Aiesopimuksesta voi muodostua työkalu, joka kuntakoh-
taisten intressien sijaan tukee kaupunkiseutujen kokonaisetua ja siihen liitty-
vien kansallisten tavoitteiden toteuttamista.

Aiesopimusmenettelyn yksi tärkeimmistä tavoitteista on saada kaupunki-
seudun kunnat yhdessä sopimaan kaupunkiseudun kehittämistoimenpiteistä. 
Aiesopimuksella tuetaan kaupunkiseutujen kuntien elinvoimaisuutta, eheyttä 
ja kestävää kehitystä edistäviä suunnitteluratkaisuja ja yhteistyötä. Tavoitteisiin 
pyritään kaupunkirakenteen suunnittelua ohjaamalla, eri suunnittelutoimien 
ajoituksia koordinoimalla sekä erilaisin tukitoimin. 

Aiesopimusmenettelyn keskeiset kysymykset ovat, minkälainen prosessi 
johtaa tavoiteltuun aiesopimukseen ja kuinka aiesopimus otetaan käyttöön? Itse 
aiesopimus ei perusta suoraa toteuttamisvelvoitetta osapuolten välille, mutta 
sopimuksessa pitäytyminen vaikuttaa kuitenkin osapuolten välisen luottamuk-
sen säilymiseen ja parantumiseen.  Menettely on prosessi, joka vahvistaa osa-
puolten sitoutumista toiminnallisen kaupunkiseudun kehittämisedellytysten 
parantamiseksi yksittäisen kuntakohtaisen tarkastelun sijaan.  

Keskeisimpiä maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusosapuolia ovat 
kaupunkiseutujen kunnat, joilla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 
itsehallinnollinen toimivalta maankäytön suunnittelussa. Yksittäisinä aieso-
pimusosapuolina kunnat sopivat keskenään tavoitteistaan ja toimenpiteistään. 

Valtion tehtävänä aiesopimusmenettelyssä on tukea kaupunkiseutujen 
maankäytön, asumisen ja liikenteen toimivia, yhteisvastuullisia ja kestäviä 
ratkaisuja erilaisin tukitoimin. Valtio osaltaan ohjaa, että kuntien suunnittelu-
toimet ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja liikennepolitiikan 
mukaisia. Aiesopimusosapuolena valtio antaa kunnille ohjaavaa tukea kaupun-
kirakenteen eheyttämisen, yhteisvastuullisen asumispolitiikan ja kestävän liik-
kumisen toteuttamiseksi. Myös valtion puolella ohjausta ja eri ohjaustoimien 
koordinaatiota kehitetään näihin hyviin tavoitteisiin pyrkiviksi. Taloudellisten 
mahdollisuuksien puitteissa valtion on tarkoituksenmukaista pyrkiä tarjoamaan 
resurssitukea toimenpiteiden suunnittelulle ja toteutukselle, jotta aiesopimuk-
sen kautta voidaan edistää tärkeiden kansallisten tavoitteiden toteuttamista. 

Aiesopimuksella ei ole kuitenkaan mahdollista nopeuttaa suurten valtion 
rahoittamien investointihankkeiden toteuttamista. Liikenteen kehittämishank-
keita käsitellään ja sovitetaan valtakunnallisesti yhteen liikennepoliittisen selon-
teon valmistelun yhteydessä hallituskauden alussa. Hankkeiden toteuttami-
nen edellyttää viime kädessä eduskunnan myöntämiä määrärahoja. Tulevien 
vuosien niukkojen valtion ja kuntatalouden kehysten oloissa investointirahat 
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on tarpeen kohdentaa vaikuttavuudeltaan merkittävimpiin hankkeisiin, jotka 
samalla tukevat valtion ilmastopoliittisia tavoitteita. Aiesopimuksen avulla 
tavoitellaan laadultaan parempaa sekä maankäytön ja asumisen kehittämiseen 
kytkettyä liikennejärjestelmää. Perinteisellä kuntakohtaisella suunnittelukäy-
tännöllä lopputuloksena on usein yksittäisten hankkeiden listoja, joista puut-
tuu seudullinen kokonaisnäkemys.

3  Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten 
valmistelu

3.1  Aiesopimusneuvottelujen käynnistäminen 

Aiesopimuksen valmistelussa on otettava huomioon, että neuvottelut osapuol-
ten välillä voidaan käynnistää jo aivan prosessin alkuvaiheessa, kun taas var-
sinaisen aiesopimuksen valmistelu edellyttää, että kaupunkiseudun kunnat 
ovat yhteistyössä laatineet pitkän tähtäimen kehittämistavoitteet seudulle sekä 
sopineet yhteisistä suunnitteluperiaatteistaan. Neuvottelut kuntien ja valtio-
osapuolen välillä aiesopimusprosessin alkumetreillä tarjoavat tukea kuntien 
väliselle suunnitteluyhteistyölle ja ohjaavat suunnitteluperiaatteita toivottuun 
suuntaan.

Aiesopimuksen valmistelussa keskeistä on neuvotella siitä, minkälaisiin 
tavoitteisiin ja toimenpiteisiin osapuolet pystyvät sitoutumaan. Asetettujen 
tavoitteiden ja toimenpiteiden tulisi olla realistisia ja mahdollisia toteuttaa, mutta 
myös vaikuttavuudeltaan merkittäviä. Laajamittainen ja avoin keskustelu osa-
puolten välillä lisää toimijoiden välistä luottamusta, parantaa aiesopimukseen 
sitoutumista ja edistää toimenpiteiden toteutumista.  

3.2 Aiesopimusten tavoitteet

Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen tavoitteiden määrittämi-
nen on prosessina tärkeä osa osapuolten välisen yhteisen tahtotilan löytämistä 
ja tavoitteisiin sitoutumista. Tavoitteiden tulisi olla sekä valtion että seudun 
kuntien pidemmän aikavälin kehittämistavoitteita tukevia. Osapuolten tulisi 
olla tietoisia siitä, mitkä ovat keskeiset yhteistyötä ohjaavat ja siihen kannusta-
vat tekijät. Tavoitteiden määrittelyn keskeinen edellytys on, että aiesopimus-
osapuolet voivat sitoutua yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin. 

Aiesopimuksessa maankäytön, asumisen ja liikenteen tavoitteiden tulee 
perustua valtioneuvoston hyväksymiin valtakunnallisiin alueidenkäyttöta-
voitteisiin, ilmasto- ja energiastrategiaan, kaupunkipolitiikan ja energiatehok-
kuuden periaatepäätöksiin sekä liikennepoliittisen selonteon linjauksiin. Yksi-
tyiskohtaisemmat kaupunkiseutukohtaiset tavoitteet voivat perustua seutujen 
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yhdessä laatimiin rakennemallisuunnitelmiin, joissa on huomioitu alueelliset 
ominaispiirteet.

Tärkeitä aiesopimuksen tavoitteita ovat mm. kaupunkiseudun elinvoimai-
suuden parantaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, kestävämpien liik-
kumismuotojen kuten joukko- ja kevyen liikenteen olosuhteiden edistäminen, 
koko liikennejärjestelmän toimivuus ja turvallisuus sekä seudun yhteisvastuul-
linen asuntopolitiikka. Keskeisenä aiesopimusten tavoitteena on myös sovittaa 
yhteen maankäytön, asumisen ja liikenteen toimenpiteiden toteutusaikataulu 
ja vaiheistus.  

3.3 Aiesopimusten osapuolet  

Lähtökohtaisesti aiesopimukset tulisi tehdä koko toiminnallista työssäkäyn-
tialuetta koskien. Aiesopimuksen valmistelussa kaupunkiseudun kuntien neu-
votteluosapuolen tulee olla kuntien yhdessä asettama valmisteluryhmä, joka 
on saanut seudun kunnilta neuvotteluvaltuudet. Kaupunkiseutujen valmiste-
luosapuolina voi toimia joko kuntien virka- tai luottamushenkilöitä kuntien 
päättämällä tavalla. Kaupunkiseutujen osalta allekirjoittajaosapuolina toimi-
vat kunnat. 

Valtion puolelta aiesopimuksen valmistelussa tulisi olla mukana ministeri-
ötasolta ne keskeiset ministeriöt, joiden toimivaltaa aiesopimuksen sisältö kos-
kee. Maankäytön, asumisen ja liikenteen asioiden osalta toimivaltaisia ministe-
riöitä ovat ympäristöministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Mukana 
valmistelussa voivat olla myös työ- ja elinkeinoministeriö (alueiden kehittämi-
nen ja kaupunkipolitiikka), valtiovarainministeriö (PARAS -prosessi ja kuntien 
yhteistyön edistäminen) sekä palveluyhteistyön osalta opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Myös muiden toimijoiden kuin ministeriöiden osallistuminen sopimuksen 
valmisteluun on perusteltua. Ministeriöiden lisäksi valmistelussa ovat mukana 
Liikennevirasto ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), 
jotka paikallistasolla osallistuvat aiesopimuksen toimenpiteiden toteuttamiseen. 
Aiesopimusten allekirjoittajina valtion puolelta toimivat keskeiset ministeriöt 
sekä tarpeen mukaan Liikennevirasto ja ELY-keskukset. 

Aiesopimusten valmistelu on tarpeen tehdä yhteistyössä ao. maakunnan lii-
ton kanssa, jotta varmistetaan, että sovittavat toimenpiteet ovat maakuntaohjel-
man tavoitteita tukevia. Maankäytön osalta on syytä varmistaa toimenpiteiden 
vastaavuus maakuntakaavan kanssa. Tapauskohtaisesti on tarpeen harkita sitä, 
onko maakunnan liiton allekirjoitettava aiesopimus. Lähtökohtaisesti aiesopi-
muksessa sovittavat toimenpiteet ovat kuitenkin sellaisia, jotka ovat kuntien 
tai valtion viranomaisten päätösvallassa. Esimerkiksi maankäytön suunnitte-
luun, toteutukseen ja ajoitukseen liittyvät toimenpiteet ovat maakuntakaavaa 
tarkemmalla ja yksityiskohtaisemmalla tasolla, jolloin päätösvalta on kuntata-
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solla. Valtion tuki aiesopimuksen toteuttamiselle voidaan ohjata esimerkiksi 
ELY-keskusten kautta pienemmissä hankkeissa, jolloin on varmistettava toi-
menpiteiden vastaavuus maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman kanssa. 

3.4  Aiesopimusten sisältö

Aiesopimusten sisällön lähtökohtana tulee olla, että sopimukseen kirjataan 
vaikutuksiltaan merkittävimmät ja toteutettavissa olevat toimenpiteet, joi-
den kautta voidaan saavuttaa aiesopimukselle asetetut yleisemmät tavoitteet. 
Aiesopimukseen kirjattavat toimenpiteet eivät saa jäädä liian yleiselle tasolle, 
vaan niiden tulee olla mahdollisimman konkreettisia ja ne tulee tarvittavin 
osin hankkeistaa riittävän havainnolliselle tasolle toteuttamisen ja vastuutta-
misen selkeyttämiseksi. Toimenpiteiden toteutuminen on myös oltava yksise-
litteisesti seurattavissa ja arvioitavissa. 

Varsinaisessa aiesopimuksessa toimenpiteet voidaan selkeyden vuoksi mää-
rittää teemoittain maankäytön, asumisen ja liikenteen toimenpiteisiin, kuiten-
kin niin, että toimenpiteet tukevat ja yhteensovittavat eri suunnittelualojen toi-
mia. Aiesopimusosa-alueiden toimenpiteiden vaikutukset muihin sektoreihin 
tulee huomioida kaikissa toimenpiteissä. Esimerkiksi maankäytön toimenpi-
teissä tulee huomioida vaikutukset myös asumiseen ja liikenteeseen. 

Aiesopimuksen liitteeksi voidaan laatia toimenpiteiden kustannusselvitys, 
jossa kuvataan toimenpiteen kustannukset, toteutusaika sekä eri kustannus-
vastuutahot. Toimenpiteiden kustannusten esittäminen toimii aiesopimukseen 
liittyvän päätöksenteon tukena.  

3.5  Aiesopimuksen toteutusaika

Tampereen ja Turun seutujen osalta pilottiaiesopimukset ovat selonteon lin-
jausten mukaisesti voimassa vuoden 2012 loppuun saakka. Huomioon ottaen, 
että sopimuksilla tavoitellaan myös pidempiaikaisia vaikutuksia yhdyskunta-
rakenteen eheyttämisen sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovit-
tamisessa, on näiden pilottien sopimuskaudelle asetettavissa tavoitteissa jou-
duttu huomioimaan sopimuskauden lyhyt kesto. 

Jotta aiesopimukset voivat edistää kaupunkiseutujen yhteistyön kehittymistä 
pidemmällä aikavälillä, tulisi sopimuskauden olla jatkossa pitkäkestoisempi. 
Maankäytön, asumisen ja liikenteen pitkäntähtäimen toimenpiteiden toteutu-
misen varmistamiseksi aiesopimuksen voimassaoloajan tulisi jatkua riittävän 
pitkälle tulevaisuuteen.  

Tampereen ja Turun kaupunkiseutujen osalta on ajateltu, että pilottiaieso-
pimukset päivitetään mahdollisesti niiden tavoitteita ja sisältöä tarkentaen 
vuoden 2013 alusta lukien ensimmäisen aiesopimuskauden päätyttyä. Edelli-
nen vuonna 2009 Oulun kaupunkiseudulla laadittu maankäytön ja liikenteen 
aiesopimus on voimassa vuoteen 2012. Aiesopimusneuvotteluissa on tarpeen 
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harkita nykyisen sopimuksen sisällöllistä laajentamista sopimuskauden loppu-
ajaksi ja/tai mahdollisen uuden MAL-aiesopimuksen tekemistä vuoden 2013 
alusta edellisen sopimuskauden pää

3.6  Aiesopimuksen seuranta

Aiesopimuksen toteutumisen seuranta on tärkeä osa aiesopimusmenettelyä. 
Aiesopimuksella tavoiteltavat toimenpiteet on kirjattava yksiselitteisesti ja sel-
keästi seurannan onnistumisen varmistamiseksi. Seurannan tavoitteena on 
kannustaa osapuolia toteuttamaan sovitut toimenpiteet sopimusosapuolten 
välisen luottamuksen ylläpitämiseksi. 

Seurantaa varten tulee kunkin sopimuksen toimenpiteen osalta asettaa sel-
keät ja yhteisesti sovitut ja määritellyt mittarit (seurantamittaristo). Seuranta-
mittarit asetetaan vastaamaan asetettuja tavoitteita ja niiden tulee konkreettisin 
määrein kuvastaa vallitsevaa kehityssuuntaa. Seurantamittarit voivat käsittää 
esimerkiksi kulkumuoto-osuuksien muutoksia, asuntotuotannon jakautumista 
kunnittain tai hajarakentamisen osuutta seudulla. 

Seurannan toteutumisen varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista, että 
aiesopimusosapuolten välille asetetaan aiesopimuksen seurantaryhmä, joka 
seuraa ja arvio sopimuksen toteutumista säännöllisin väliajoin siten kuin se 
seurantaryhmän asettamispäätökseen kirjataan. Seurannan varsinainen rapor-
tointi tapahtuu kuntien ja valtion yhteisenä virkamiestyöskentelynä. Seuranta 
ja raportointi toteutetaan seurantamittaristoa hyödyntäen.  

3.7  Aiesopimuksen toteutuminen 

Tärkeää aiesopimusmenettelyprosessissa on sopimuksen toteutumisesta huo-
lehtiminen. Kunnat sitoutuvat kehittämään kaupunkiseudustaan elinvoi-
maista ja toimivaa kokonaisuutta, kun taas valtio osaltaan pyrkii tukemaan 
edellä mainittuja prosesseja ja toimenpiteitä toimintavaltansa ja resurssiensa 
puitteissa. Valtio-osapuolen osalta keskeistä on pyrkiä löytämään riittäviä 
taloudellisia ja muita kannustimia sopimuksen toteutumisen varmistamiseksi. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnat vastaavat alueiden käytön 
suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Kun-
nat ohjaavat kaavoituksella toimintojen sijoittamista ja ovatkin siis keskeisessä 
rooli aiesopimuksen maankäytön toimenpiteiden toteuttamisessa. Valtio voi 
tukea kaupunkiseudun yhteisvastuullisen asuntopolitiikan saavuttamista eri-
laisin tukitoimin. 

Aiesopimusten liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden painopiste 
on kestävämpien liikennemuotojen kuten joukko- ja kevyen liikenteen edistä-
misessä. Liikenteen toimenpiteiden toteutumisen turvaamiseksi aiesopimuk-



81
seen on tärkeää kirjata toteuttamis- ja kustannusvastuutaho. Vastuutaho voi 
olla valtio, kunta tai sopimuksen mukaisesti jokin muu taho. 

 Keskeisenä menettelyn haasteena on sovittaa aiesopimuksen toimenpiteet 
valtion suunnittelujärjestelmään ja valtakunnalliseen kokonaisuuteen. Suuret 
liikenteen kehittämishankkeet viedään hallituskauden alussa laadittavan liiken-
nepoliittisen selontekomenettelyn käsittelyyn. Maaliskuussa 2008 hallitus luo-
vutti eduskunnalle ensimmäisen liikennepoliittisen selonteon. Tarkoituksena 
on muodostaa liikennepoliittisen selonteon antamisesta pysyvä käytäntö, mikä 
tarkoittaa, että vaalikauden alussa hallitus linjaa pitkän aikavälin liikennepoli-
tiikan suunnan. Selonteko sisältää sekä vaalikauden väyläinvestointiohjelman 
että pitkän tähtäimen liikenteen ja infrastruktuurin kehittämis- ja investoin-
tiohjelman. Selonteon tavoitteena on pitkäjänteisen liikennepolitiikan laati-
minen, niin että kokonaisvaltainen liikennejärjestelmän kehittämistarkastelu 
ulottuisi jopa 10–15 vuoden päähän. Liikennepoliittinen selonteko on alustava 
kannanotto tulevien vuosien hankkeiden toteuttamisesta ja sillä on selvä yhteys 
hallitusohjelmaan sekä kehysvalmisteluun.

Valtion liikenneinvestointien rahoitus tapahtuu pääsääntöisesti valtion 
talousarviossa esitetyillä vuosittaisilla määrärahoilla. Viime kädessä päätök-
set hankkeiden toteuttamisesta ja rahoittamisesta tehdään normaalissa talous-
arviomenettelyssä. Suurten kehittämishankkeiden toteuttaminen edellyttää 
eduskunnan myöntämää valtuutta ja määrärahaa. Hankkeille myönnetään 
valtuus ja hankkeiden menot budjetoidaan valtion talousarvioon. Liikenteen 
kehittämishankkeita on viime vuosina rahoitettu myös ulkopuolisten osapuo-
lien rahoituksella sekä jälki- ja tilapäisrahoituksella. 

Aiesopimuksessa on tärkeää kuvata, mitkä ovat välittömästi toteutettavia 
toimenpiteitä ja mitkä ovat pitkän tähtäimen hankkeita. Liikenteen osalta rahal-
lista panostusta vaativat toimenpiteet voidaan jakaa toiminta- ja taloussuunni-
telmakauteen, hallituskauden toimenpiteisiin ja pitkän aikavälin hankkeisiin. 
Pienemmät liikenteen kehittämishankkeet voidaan toteuttaa mm. ELY-keskus-
ten tai kuntien itsensä toimesta. 

Yksi keskeisimmistä aiesopimusmenettelyn haasteista on, kuinka sopimus-
osapuolet saadaan sitoutumaan yhdessä laadittuun sopimukseen ja toteutta-
maan aiesopimukseen kirjatut toimenpiteet. Erityisesti suurempien liikenteen 
toimenpiteiden toteutumisen varmistaminen on haasteellista hankkeiden pää-
töksenteko- ja rahoitusjärjestelmästä johtuen. 

4  Aiesopimusmenettelyn pilotointi kaupunkiseuduilla

Aiesopimuksen laatimiseen tähtääviä neuvotteluja on käyty vuoden 2010 
aikana valtion ja Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseutujen kuntien 
välillä. Kaupunkiseudusta riippuen neuvotteluosapuolet ovat olleet joko virka- 
tai luottamushenkilöitä. Valtion puolelta neuvotteluihin ovat osallistuneet 



82
aiemmin mainittujen ministeriöiden ja muiden tahojen virkamiehet.  Aieso-
pimusprosessi on ollut kaupunkiseuduilla erilainen johtuen niiden erilaisesta 
suunnitteluvaiheesta ja -kulttuurista. Neuvottelut jatkuvat edelleen kaupun-
kiseutujen kanssa. 

4.1  Aiesopimusmenettely Tampereen kaupunkiseudulla

Kaupunkiseudun kuntien välinen suunnitteluyhteistyö 

PARAS -hankkeen edellyttämänä Tampereen seudulla laadittiin kaupunki-
seutusuunnitelma vuonna 2007. Suunnitelman vauhdittamana seudulla ryh-
dyttiin laatimaan seudun yhteistä maankäytön rakennemallityötä, jonka 
toteuttamisen ohjevuotena on 2030. Rakennemallityö on kuntien yhteiseen 
yleiskaavoitukseen rinnastettavaa suunnittelutyötä, vaikka lopputuloksena 
ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen sitova kuntien yhteinen yleis-
kaava. Rakennemallin on kuitenkin tarkoitus antaa suuntaviivoja sekä kun-
tien yleiskaavoille että Pirkanmaan maakuntakaavalle. 

Tampereen seudun rakennemallia on laadittu kahdeksan kunnan (Tampere, 
Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Vesilahti, Ylöjärvi ja Oriveri) 
alueelle ja sen suunnittelutyötä koordinoi Tampereen kaupunkiseudun kuntayh-
tymä. Rakennemallin hankekokonaisuuteen kuuluvat maankäytön ohella pal-
veluverkkosuunnitelma, asuntopolitiikka, elinkeinostrategia, ilmastostrategia 
sekä liikennejärjestelmäsuunnitelma (TASE 2025). Hankekokonaisuuden osa-
tehtäviä on laadittu samanaikaisesti ja rinnakkain vuosina 2008–2010. Raken-
nemallityön taustalla on ollut ajatus MAL -sopimuksen laatimisesta yhdessä 
valtion ja seudun kuntien kesken. Sekä rakennemallityön, liikennejärjestelmä-
työn että ilmastostrategian tarkoituksena on ollut yhdistää eri prosessien aika-
tauluja ja synkronoida suunnitelmia paremmin yhteen. 

Aiesopimusprosessi 

Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion väliset aiesopimusneuvottelut 
käynnistyivät keväällä 2010. Neuvotteluja on käyty virkamiesvetoisesti valtion 
ja seudun kuntien edustajien välillä. 

Neuvotteluiden edetessä on osapuolten yhteistyönä valmisteltu aiesopimus-
luonnosta, johon on kirjattu luvussa 3 kuvattuja aiesopimuksen rakenteellisia 
elementtejä.  Tampereen osalta sopimuksen keskeisiksi tavoitteiksi on määri-
telty seuraavat asiat, joita valtio ja kunnat yhdessä edistävät:
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•  tukea Tampereen kaupunkiseudun elinvoimaisuutta, yhdyskuntarakenteen 

eheyttämistä ja kestävän kasvun periaatteiden toteutumista
•  tukea kuntien maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun ja toteu-

tuksen yhteistyötä 
•  vahvistaa Tampereen seudun kuntien ja valtion välistä kumppanuutta 

MAL-yhteistyössä
•  lisätä resurssien käytön vaikuttavuutta Tampereen kaupunkiseudun han-

kekokonaisuuden 2030 toimeenpanossa

Tavoitteena on, että Tampereen seudun kuntien ja valtion välinen aiesopi-
musluonnos valmistuu aiesopimusmenettelyä käsittelevän esittelyn yhteydessä 
syksyllä 2010. Aiesopimusluonnosta on käsitelty sekä liikenne- ja viestintämi-
nisteriön että ympäristöministeriön johtoryhmissä. Ministeriöiden puollettua 
aiesopimusluonnoksen sisältöä, sopimus siirtyy kaupunkiseudun kuntien päät-
tävien elimien käsittelyyn. Tavoitteena on, että sopimus voidaan allekirjoittaa 
syksyn 2010 kuluessa. 

4.2  Aiesopimusmenettely Turun kaupunkiseudulla

Kaupunkiseudun kuntien välinen suunnitteluyhteistyö 

Turun seudulla maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteen sovittava kuntien 
välinen rakennemalliyhteistyö on prosessin alkuvaiheessa. Kaupunkiseudun 
kuntien ja valtion välisissä neuvotteluissa on kuitenkin päätetty, että kaupun-
kiseudun rakennemallityön ja aiesopimuksen valmistelu tapahtuvat samanai-
kaisesti ja vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Valtio-osapuolen on tarkoitus 
toimia mukana rakennemallityön ohjauksessa. 

Rakennesuunnitelman valmistelu on käynnistetty Paras-hankkeen myötä 
kootussa MAL-ryhmässä ja suunnitelmaa on käsitelty PARAS-ohjausryhmässä. 
Rakennemallisuunnitelman laatimiseen ovat päättäneet osallistua kaikki työs-
säkäyntialueen kunnat (Turku, Naantali, Raisio, Kaarina, Lieto, Paimio, Sauvo, 
Tarvasjoki, Aura, Rusko. Nousiainen, Mynämäki ja Masku) sekä Varsinais-
Suomen liitto. Työn valmisteluun kutsutaan mukaan myös Varsinais-Suomen 
ELY-keskus. 

Rakennemallityön tausta-aineiston kerääminen on käynnistynyt ja työn 
laatimisesta vastaa konsultti. Turun kaupunkiseudun rakennemallityön tavoi-
tevuosi on 2035. Suunnitelman on määrä valmistua vuoden 2011 kuluessa. 
Rakennemallin toteutuminen edellyttää kuntien yhdessä laatimaa toimenpide-
ohjelmaa. Tällä hetkellä Turun seudulla on käynnissä neuvottelut seudullisen 
joukkoliikennejärjestelmän ja joukkoliikenneorganisaation perustamisesta. 
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Aiesopimusprosessi 
Turun seudulla aiesopimusmenettelyä koskevissa neuvotteluissa on ollut 
mukana koordinaatioryhmä, johon kuuluvat Turun seudulta Paras- ohjaus-
ryhmän puheenjohtajat ja esittelijä sekä Paras -hankkeen MAL-työryhmän 
puheenjohtajat. Lisäksi neuvotteluosapuolena ovat olleet mukana valtion edus-
tajat. Neuvotteluihin on osallistunut sekä viranhaltijoita että luottamushen-
kilöitä. 

Aiesopimusprosessin hahmottaminen ja määrittäminen on tärkeää työn 
käynnistymisen kannalta. Työn ensisijaisena tavoitteena on määritellä aieso-
pimusosapuolten yhteinen tahtotila, aiesopimuksen keskeiset yleisluonteiset 
tavoitteet sekä se, mihin sopimuksella pyritään ja mitä sillä halutaan saavuttaa.  
Yhteisten tavoitteiden löydyttyä prosessi voi jatkua siten, että neuvotteluosa-
puolten kesken pyritään löytämään ne tarvittavat suunnittelutoimenpiteet, joilla 
tavoitteet maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseksi saavutetaan. 

Aiesopimuksen sisällön määrittelyssä käytetään hyväksi olemassa olevaa 
seudullista tietoa sekä asumisen, maankäytön ja liikenteen työryhmän valmiste-
lussa olevan ja ensi vuoden jälkipuoliskolla valmiiksi tulevan Turun kaupunki-
seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen rakennemallin tietoja sitä mukaan, 
kun niitä on käytettävissä. 

Turun kaupunkiseudulla varsinaisen aiesopimuksen valmistelua ei ole tois-
taiseksi aloitettu. Prosessi edellyttää seudun omien em. suunnitelmien valmis-
tumista. Sen sijaan Turun kaupunkiseudun kanssa on neuvoteltu kuntien väli-
sestä MAL -työstä ja prosessin etenemisestä MAL -aiesopimuksen laatimiseen 
yhdessä valtion kanssa. Aiesopimuksen laatiminen kytketään liikennepoliitti-
sen selonteon valmisteluun. Neuvottelut aiesopimusprosessin täsmentämiseksi 
jatkuvat seudun ja valtion kesken.

4.3 Aiesopimusmenettely Oulun kaupunkiseudulla

Kaupunkiseudun kuntien välinen suunnitteluyhteistyö 

Oulun seudulla kuntien välistä suunnitteluyhteistyötä on harjoitettu jo usei-
den vuosien ajan. Seitsemän kuntaa kattava yhteistä yleiskaavaa koskeva sopi-
mus laadittiin vuonna 2002. Oulun seudulla on tällä hetkellä voimassa kym-
menen kuntaa (Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulun-
salo, Oulu, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä) kattava yleiskaava, joka vahvis-
tettiin vuosina 2005 ja 2007. Liikennejärjestelmäsuunnittelua on tehty osana 
kuntien yhteistä yleiskaavaprosessia.

Edellinen maankäytön ja liikenteen aiesopimus on laadittu Oulun seudulla 
vuonna 2009. Vuoden 2009 aiesopimuksessa keskeisenä tavoitteena on edis-
tää seudullista maankäytön ja liikennejärjestelmän vuorovaikutteista kehittä-
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mistä yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sopimus on laadittu 
vuosille 2009–2012.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun näkökulmasta Oulun 
seudulla on tapahtumassa merkittäviä rakenteellisia muutoksia vuoden 2013 
alusta lähtien, kun Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii yhdistyvät. 
Uuden Oulun alueella on tarkoitus rakentaa strateginen yleiskaava kaupungille. 
Kaupunkiseudun suunnitteluyhteistyössä on tärkeää, että kuntaliitoksen ulko-
puolelle jäävät kunnat integroidaan osaksi kaupunkiseudun MAL-yhteistyötä.

Aiesopimusprosessi

Aiesopimusneuvottelut Oulun kaupunkiseudulla käynnistettiin syksyllä 2010. 
Aiesopimusta koskeva alue on Oulun seutu, jota vastaava alue on ollut läh-
tökohtana myös seutuyhteistyössä ja kaupunkiseutusuunnitelmassa. Aiesopi-
muksen piiriin otetaan mukaan myös Yli-Iin kunta, joka on päättänyt liittyä 
vuoden 2013 alusta lähtien uuteen Oulun kuntaan. MAL-aiesopimuksen val-
misteluun osallistuvat seudun kuntien ja ministeriöiden edustajien lisäksi Lii-
kennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä maakunnan liitto.

Oulun seudulle laadittavan aiesopimuksen tavoitteet, toimenpiteet ja aika-
taulu tullaan määrittämään aiesopimusprosessin kuluessa. Keskeisenä tavoit-
teena MAL-asioiden lisäksi on määritellä Oulun seudun rooli toisena valta-
kunnan keskuksena, jolla on laaja vastuu pohjoisen kehittämisestä. Erityisesti 
tähän seutu toivoo kumppanuutta valtionhallinnon kanssa. 
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