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Päätös erityisen kuntajakoselvityksen toimittamisesta sekä kuntajakoselvittäjien asettamisesta 

Kuntarakennelain (1698/2009) 15 §:n mukaan kuntajaon muuttamista koskevan asian laajuuden 

tai vaikeuden johdosta taikka muusta perustellusta syystä ministeriö voi määrätä toimitettavaksi 

erityisen kuntajakoselvityksen, jota varten ministeriö asettaa kyseessä olevia kuntia kuultuaan 

yhden tai useamman kuntajakoselvittäjän.  

Erityinen kuntajakoselvitys voidaan määrätä toimitettavaksi 

1) ministeriön aloitteesta; 

2) kunnan esityksestä; tai 

3) jos vähintään 20 prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista tekee esityksen erityisen kun-

tajakoselvityksen toimittamisesta. 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a §:ssä tarkoitetussa menettelyssä ol-

lutta erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevaa kuntaa koskeva erityinen kuntajakoselvi-

tys voi tulla vireille myös mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetun arviointiryhmän ehdotuk-

sesta.  

KUNTARAKENNELAKI 

Kuntarakennelain 1 a luvussa (478/2013) säädetään kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta. 

Luvussa määritellään perusteet, joiden mukaan kunnalla on velvollisuus selvittää kuntien yhdis-

tymistä yhdessä muiden kuntien kanssa. Selvitysperusteet koskevat palveluiden edellyttämää vä-

estöpohjaa (4 c §), työpaikkaomavaraisuutta, työssäkäyntiä ja yhdyskuntarakennetta (4 d §) sekä 

kunnan taloudellista tilannetta (4 f §). 

Ilmajoen, Isonkyrön, Jalasjärven ja Kuortaneen kunnat sekä Alavuden, Kauhavan, Kurikan ja 

Lapuan kaupungit ovat selvitysvelvollisia palveluiden edellyttämän väestöpohjan perusteella. Ja-

lasjärven kunta on selvitysvelvollinen myös kunnan taloudellista tilaa koskevan talousperusteen 

täyttymisen vuoksi. 

Ilmajoen kunta täyttää lisäksi työssäkäyntiperusteen ja työpaikkaomavaraisuutta koskevan selvi-

tysperusteen. Kuntarakennelain 4 d §:n 3 momentin mukaan työssäkäyntiperusteen tai yhdyskun-

tarakenneperusteen perusteella yhtenäisen alueen muodostavien kuntien tulee selvittää yhdisty-

mistä yhdessä. Toisin sanoen kuntarakennelain mukaan Ilmajoen kunnan ja Seinäjoen kaupungin 

on selvitettävä yhdistymistä yhdessä. Ilmajoen kunta on ilmoittanut ministeriölle marraskuussa 

2013, että se ei aio osallistua kuntarakennelain edellyttämiin selvityksiin. 

Isonkyrön kunta osallistuu valtiovarainministeriön 20.3.2014 päätöksen mukaisesti Korsnäsin, 

Laihian, Maalahden, Mustasaaren ja Vöyrin kuntien sekä Kaskisten, Kristiinankaupungin, Närpi-

ön ja Vaasan kaupunkien välillä toimitettavaan erityiseen kuntajakoselvitykseen. Isonkyrön kunta 

on kuitenkin valtuustonsa 30.5.2013 päätöksellä ilmoittanut valtiovarainministeriölle, että se 

osallistuu kuntarakennelain tarkoittamaan yhdistymisselvitykseen sekä Seinäjoen kaupungin että 

Vaasan kaupungin kanssa. 
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MINISTERIÖN ALOITE 

Hallitus on osana kehyskannanottoaan keväällä 2013 todennut, että se varautuu asettamaan suu-

rimmille kaupunkiseuduille erityiset kuntajakoselvittäjät vuoden 2013 aikana. Näistä kahdeksalla 

seudulla on jo käynnissä joko kuntien oma selvitys tai ministeriön erityinen kuntajakoselvitys. 

Hallitus linjasi 21.1.2014, että neljälle kaupunkiseudulle, jossa kaupunkiseudun kattavia selvityk-

siä ei ole käynnissä (Kuopio, Oulu, Seinäjoki ja Vaasa) varaudutaan aiemman linjauksen mukai-

sesti asettamaan erityiset kuntajakoselvitykset kevään 2014 aikana. 

Ottaen huomioon kuntarakennelain mukaiset selvitysperusteet, hallituksen linjaukset sekä sen, et-

tä kuntarakennelain edellyttämä selvitys Ilmajoen kunnan ja Seinäjoen kaupungin välillä ei ole 

käynnistynyt, valtiovarainministeriö katsoo perustelluksi käynnistää kuntarakennelain 4 luvun 

mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen Seinäjoen kaupunkiseudulla. 

 

KUULEMINEN 

Kuntarakennelain 15 §:n mukaan valtiovarainministeriön on kuultava asianomaisia kuntia ennen 

erityisen kuntajakoselvityksen määräämisestä alueelle. Valtiovarainministeriö pyysi 17.4.2014 

kirjeellään Alavuden kaupungilta, Ilmajoen kunnalta, Isonkyrön kunnalta, Jalasjärven kunnalta, 

Kauhavan kaupungilta, Kuortaneen kunnalta, Kurikan kaupungilta, Lapuan kaupungilta ja Seinä-

joen kaupungilta lausuntoa osallistumisesta kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityiseen kunta-

jakoselvitykseen liitteenä olleen selvitysmääräysluonnoksen mukaisesti.  

Valtiovarainministeriö pyysi samassa yhteydessä kunnilta lausuntoa kuntajakoselvittäjistä. Val-

tiovarainministeriö esitti tehtävään maakuntaneuvos Raimo Harjusta sekä HTM, MBA Jouko 

Luukkosta. 

Kuntajakoselvitykseen lähtisivät lausuntojensa perusteella Alavus, Isokyrö ja Seinäjoki. Kuorta-

ne ei suoraan ilmoita kantaansa.  

Ilmajoen kunta ilmoittaa, että se ei osallistu kuntarakennelain 4 luvun mukaiseen erityiseen kun-

tajakoselvitykseen eikä edelleen hyväksy lausuntopyynnössä mainittuja kuntajakoselvittäjiä ja 

ettei Ilmajoen kunta aseta edustusta mahdollisiin valmistelu- tms. työryhmiin ja toteaa, ettei pu-

he- tai mitään muutakaan valtaa voi kukaan käyttää Ilmajoen kunnan puolesta työryhmissä. Jalas-

järvi, Kauhava ja Lapua ilmoittavat, etteivät ne halua osallistua esitettyyn selvitykseen. Kurikka 

ilmoittaa lausuntonaan, että se ei osallistu erityiseen kuntajakoselvitykseen, koska se on hyväk-

synyt yhdistymissopimuksen Jalasjärven kunnan kanssa. 

Ilmajoen kunta on kuulluista kunnista ainoa, joka vastustaa tehtävään esitettyjä kuntajakoselvittä-

jiä. 

PÄÄTÖS  

Valtiovarainministeriö määrää kuntarakennelain 15 §:n perusteella toimitettavaksi erityi-

sen kuntajakoselvityksen Ilmajoen, Isonkyrön ja Kuortaneen kuntien sekä Alavuden ja 

Seinäjoen kaupunkien välillä. Samalla ministeriö asettaa kuntajakoselvittäjiksi tehtävään 

maakuntaneuvos Raimo Harjusen sekä HTM, MBA Jouko Luukkosen. 

Ilmajoen kunnan tulee kuntarakennelain 4 d § 3 momentin mukaan työssäkäyntiperusteen täytty-

essä selvittää yhdistymistä yhdessä Seinäjoen kaupungin kanssa. Muut selvitykseen asetetuista 

kunnista eivät ole lausunnoissaan vastustaneet selvitykseen osallistumista. 

Tehtävä 

Selvittäjien on suoritettava kuntarakennelain 16 §:ssä tarkoitettu erityinen kuntajakoselvitys.  

Selvityksen tulee tuottaa tiedot, joiden perusteella voidaan arvioida edellytyksiä yhdistää edellä 

mainitut kunnat tai osa kunnista yhdeksi tai useammaksi kunnaksi.  
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Selvityksen tulee kuntarakennelain 4 b §:n 3 momentin mukaisesti sisältää vähintään suunnitel-

man hallinnon ja palvelujen järjestämisestä sekä palvelujen tuottamisesta selvitysalueella, selvi-

tyksen yhdistymisen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan, selvityksen taloudellisesta tilantees-

ta, arvion asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä lähidemokratian toteutumi-

sesta sekä yksityiskohtaisen arvion kuntien yhdistymisen eduista ja haitoista.  

Jos kuntajakoselvittäjät katsovat selvityksen perusteella kuntajaon muuttamisen tarpeelliseksi, 

heidän on tehtävä muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustoille ehdotus kuntajaon muutta-

misesta. Selvittäjien on liitettävä ehdotukseensa kuntarakennelain 8 §:ssä tarkoitettu yhdistymis-

sopimus. Tarvittaessa selvittäjät voivat esittää ministeriölle kunnallisen kansanäänestyksen järjes-

tämistä kuntarakennelain 16 §:ssä säädetyllä tavalla. 

Toimikausi 

Selvitystyö alkaa 1.8.2014 ja päättyy selvityksen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 30.1.2015 

mennessä.    

Selvitystyön organisointi  

Selvittäjät toimivat virkavastuulla, ja heillä on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oike-

us saada viranomaisilta tehtävänsä suorittamista varten tarpeelliset kuntien ja kuntakonserniin 

kuuluvien yhteisöjen hallintoa ja taloutta koskevat tiedot sekä muuta apua. 

Selvittäjät ja asianomaiset kunnat voivat asettaa selvittäjiä paikallisessa asiantuntemuksessa ja 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa avustavan neuvotteluelimen ja valmisteluryhmiä.  

Selvittäjien yhteyshenkilö valtiovarainministeriössä on neuvotteleva virkamies Anu Hernesmaa. 

Selvitystyön rahoitus 
 

Selvitys rahoitetaan valtiovarainministeriön talousarvion momentilta 28.90.31.4. 

MUUTOKSENHAKU 

Kuntarakennelain 15 §:ssä tarkoitettuun ministeriön päätökseen, joka koskee erityisen kuntaja-

koselvityksen määräämistä, ei kuntarakennelain 55 §:n 2 momentin mukaan saa erikseen hakea 

muutosta. 

Valtiovarainministeriö 

Kunta- ja aluehallinto-osasto 
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