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HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 
/2006vP ' My€ua£̂ ?X 
Hallituksen esitys laeiksi kuntalain ja eräiden 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 8 päivänä maaliskuuta 2006 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien 

muuttamiseksi (HE 8/2006 vp). 
 

Lakialoite 
 
Valiokunta on käsitellyt esityksen yhteydessä seuraavan aloitteen: 
 

- LA 123/2004 vp — Toimi Kankaanniemi /kd ym.: Laki kuntalain muuttamisesta, joka 

on lähetetty valiokuntaan käsiteltäväksi 21.10.2004. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- projektipäällikkö Mika Rossi ja lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, sisäasiainministeriö 

- lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö 

- hallintosihteeri Anne Niemi, korkein hallinto-oikeus 

- johtava lakimies Heikki Harjula, Suomen Kuntaliitto 
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- projektipäällikkö Kari Hakari ja päätösvalmistelupäällikkö Ritva Salisma, Tampereen 

kaupunki 

- kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Randell, Turun kaupunki 

- työryhmän vetäjä Pertti Paasio, Kansanvalta 2007 -työryhmä 

- hallituksen puheenjohtaja Martti Jalkanen ja varapuheenjohtaja Erkki Kukkonen, 

Suomen Kuntajohtajat ry 

- professori Heikki Kulia 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Kaarlo Tuori. 
 

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 

- professori Seppo Koskinen. 
 

HALLITUKSEN ESITYS JA LAKIALOITE 

Hallituksen esitys 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntalakia siten, että valtuusto voisi valita kunnan 

johtoon pormestarin sekä apulaispormestareita. Kuntalakiin ehdotetaan otettavaksi 

uusina säännökset luottamushenkilön oikeudesta saada vapaata työstään luottamustoi-

men hoitamiseksi sekä kunnan mahdollisuudesta tukea valtuustoryhmien toimintaa. Li-

säksi ehdotetaan muutettavaksi otto-oikeutta ja kunnan talouden tasapainottamista kos-

kevia säännöksiä. 

Pormestari valittaisiin kunnanjohtajan sijasta. Pormestari ja apulaispormestari oli-

sivat luottamushenkilöitä, jotka valittaisiin enintään valtuuston toimikaudeksi ja jotka 

voitaisiin erottaa epäluottamuksen perusteella. Pormestari toimisi kunnanhallituksen 

puheenjohtajana ja apulaispormestari voisi toimia lautakunnan puheenjohtajana. Por-

mestarimalliin siirtyvässä kunnassa ei tarvitsisi olla apulaispormestareita. Pormestariksi 

ja apulaispormestariksi voitaisiin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole valtuutettu tai 
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vaalikelpoinen kunnanhallitukseen tai lautakuntaan tai jonka kotikunta kyseinen kunta 

ei ole. 

Luottamushenkilöllä olisi oikeus saada vapaata työstään toimielinten kokouksiin 

osallistumista varten. Koska oikeudesta säädettäisiin kuntalaissa, ehdotetaan työsopi-

muslakiin, valtion virkamieslakiin, kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin sekä 

merimieslakiin otettavaksi tarpeelliset viittaussäännökset. Laissa määriteltäisiin val-

tuustoryhmä ja sen toiminnan tukemisen edellytykset. Kunta voisi tukea valtuustoryh-

mien sisäistä toimintaa sekä toimintaa, jolla edistetään kunnan asukkaiden osallistumis-

ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

Otto-oikeutta koskeva säännös mahdollistaisi asian ottamisen johtokunnan käsi-

teltäväksi. Lautakunnalla ei olisi tällöin otto-oikeutta. Lisäksi kunnat voisivat sopia, et-

tei otto-oikeutta olisi kuntien yhteisen toimielimen päätöksiin. 

Talouden tasapainottamista koskevien säännöksien mukaan kunnan, jolla olisi ta-

seessa kertynyttä alijäämää, olisi laadittava tasapainossa oleva tai ylijäämäinen talous-

suunnitelma. Suunnitelma voisi olla enintään neljän vuoden pituinen. Kunnalla olisi vel-

vollisuus laatia erillinen yksilöity toimenpideohjelma alijäämän kattamiseksi, jos taseen 

alijäämää ei saada katetuksi taloussuunnitelmassa. 

Kunnanhallituksen tulisi toimintakertomuksessa tehdä selkoa tasapainotuksen to-

teutumisesta päättyneellä tilikaudella. Tarkastuslautakunnas, olisi arvioitava arviointi-

kertomuksessa tasapainotuksen toteutumista. Lisäksi lautakunnan tulisi arvioida voi-

massa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä ja realistisuutta. 

Lakien ehdotetaan tulevaksi voimaan keväällä 2006. Talousarvio ja taloussuunni-

telma olisi laadittava ehdotuksen mukaisena ensimmäisen kerran vuonna 2006, kun laa-

ditaan kunnan talousarvio vuodelle 2007 sekä taloussuunnitelma. Tilinpäätös ja toimin-

takertomus olisi lisäksi laadittava ehdotetun mukaisesti ensimmäisen kerran tilikaudelta 

2006, jolloin myös tarkastuslautakunnan olisi arvioitava talouden tasapainotusta. 
 

LA 123/2004 vp Laki Kuntalain muuttamisesta 

Aloitteessa ehdotetaan kuntalakia muutettavaksi siten, että kunnan toiminnan johtamista 

varten kunnassa on vaihtoehtoisesti joko päätoimisena luottamushenkilönä toimiva 
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pormestari tai nykyiseen tapaan viranhaltijana toimiva kunnanjohtaja. Kunta itse päät-

täisi, kumpaa johtamismallia se haluaa käyttää. Ehdotetussa pormestarimallissa kunnan-

valtuusto valitsisi pormestarin valtuutetuista valtuuston toimikaudeksi eli neljäksi vuo-

deksi. Jos kunta päätyy pormestarin valintaan, tämä olisi aina kunnanhallituksen pu-

heenjohtaja. Kuntavoisi päättää, että pormestari toimii myös valtuuston puheenjohtaja-

na. Ehdotetulla lailla vahvistettaisiin kunnallista itsehallintoa. Pormestarimallin tavoit-

teena on päätöksenteon valmistelun ja muutoinkin kunnan toiminnan kansanvaltaisen 

johtamisen vahvistaminen. Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan vuoden 2005 alusta 

alkaen. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

1. Laki kuntalain muuttamisesta 
 

Yleistä 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan kuntalakiin (365/1995) sisällytettäväksi säännökset 

pormestarimallista, luottamushenkilön oikeudesta saada vapaata työstään luottamustoi-

men hoitamiseksi sekä kunnan mahdollisuudesta tukea valtuustoryhmien toimintaa. Li-

säksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi otto-oikeutta ja kunnan talouden tasapainot-

tamista koskevia säännöksiä. Esitykseen sisältyvät myös ehdotukset eräiden lakien 

muuttamisesta luottamustoimivapaata koskevien lakiviittausten lisäämiseksi. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen pe-

rusteella hallintovaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valio-

kunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuk-

sin. 
 

Pormestarimalli 

Hallituksen esityksessä ehdotetulla kuntalain muutoksella tuodaan nykyisen kunnanjoh-

tajapohjaisen kunnan johtamisjärjestelmän rinnalle vaihtoehtoiseksi järjestelmäksi niin 
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sanottu pormestarimalli, jossa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa joh-

taa kunnan luottamushenkilö, pormestari. Pormestari toimii myös kunnanhallituksen pu-

heenjohtajana. Pormestarin valitsee kunnanvaltuusto enemmistöpäätöksellä enintään 

valtuuston toimikaudeksi. Pormestarin lisäksi kunnassa voi olla myös apulaispormesta-

reita, jotka valitsee valtuusto. Valtuusto voi erottaa pormestarin ja apulaispormestarin 

enemmistöpäätöksellä, jos hän ei nauti valtuuston luottamusta. 

Valiokunta on kuntalain soveltamisesta annetun selonteon yhteydessä todennut 

mietinnössään, että kunnan johtamisjärjestelmän kehittämiseksi voitaisiin väljentää 

sääntelyä uusien vaihtoehtojen mahdollistamiseksi (HaVM 11/2000 vp). Pormestarimal-

lin käyttöönotosta on kunnissa tehty valtuustoaloitteita ja selvityksiä. Yksi kunta on jo 

aiemmin päättänyt ottaa pormestarimallin käyttöön, jos lainsäädäntö antaa siihen mah-

dollisuuden. Käytössä on myös malli, jossa kunnanhallituksen puheenjohtajuus on ko-

kopäivätoiminen. 

Valiokunta pitää pormestarimallia perusteltuna uutena vaihtoehtona kunnan joh-

tamisjärjestelmään. Ehdotettu pormestarimalli antaa mahdollisuuden vahvistaa poliittis-

ta johtajuutta kunnassa ja tuoda johtamisjärjestelmään nykyistä vahvemman kansanval-

taisen vastuuelementin. Ehdotus myös vahvistaa valtuuston asemaa. 

Olennaista valiokunnan mielestä on, että kunta voi itse päättää, käytetäänkö kun-

nassa kunnanjohtajamallia vai pormestarimallia, ja että kunta voi lain puitteissa tarkem-

min määritellä kunnassa käyttöön otettavan pormestarimallin. Tärkeää on myös, että 

nykyisin käytössä olevat johtamismallit voivat jatkua. ~i~ 

Voimassa olevaan kuntalakiin sisältyvä malli, jonka mukaan valtuuston toimikau-

deksi valittu kunnanjohtaja voisi toimia kunnanhallituksen puheenjohtajana, ei saadun 

selvityksen mukaan ole ollut käytössä yhdessäkään kunnassa säännöksen koko voimas-

saoloaikana. Säännös syntyi aikanaan kompromissina tavoiteltaessa pormestarimallin-

tyyppistä luottamushenkilöpohjaista johtamisjärjestelmää. Nyt ehdotetun pormestari-

mallin myötä voidaan säännöksen poistamista pitää tarkoituksenmukaisena ja johtamis-

järjestelmien selkeyden vuoksi perusteltuna. 

Kuntalakiin esitettyyn uuteen 32 a §:ään sisältyvät muun muassa erityissäännök-

set pormestarin ja apulaispormestarin vaalikelpoisuudesta. Poikkeuksena kuntalain 33 
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§:ssä säädettyihin yleisiin vaalikelpoisuusrajoituksiin pormestariksi ja apulaispormesta-

riksi voidaan valita myös henkilö, jonka kotikunta kunta ei ole. Muut yleiset vaalikel-

poisuusedellytykset, kuten äänioikeus- ja oikeustoimikelpoisuusedellytykset, koskevat 

myös pormestaria ja apulaispormestaria. Valiokunta toteaa, että ehdotetun säännöksen 

mukaan valtuusto voi päättää, että pormestarin ja apulaispormestarin on oltava kyseisen 

kunnan valtuutettu. Tällöin häntä koskee myös kotikuntavaatimus. Pormestariksi ja 

apu-laispormestariksi voidaan ehdotuksen mukaan valita myös henkilö, joka ei ole 

vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Kaiken kaikkiaan pormestarin ja 

apulaispormestarin vaalikelpoisuus muodostuu varsin laaja-alaiseksi ja laki jättää 

kunnalle mahdollisuuden tarkemmin päättää siitä, millaisia lisäehtoja se asettaa 

valittavalle pormestarille ja apulaispormestarille. Valiokunnan mielestä tämä on 

perusteltu ja kunnallisen itsehallinnon huomioon ottava lähtökohta. Valiokunta toteaa, 

että kunnassa asioita käsi- 

 

teltäessä ja niistä päätettäessä tulevat luonnollisesti noudatettavaksi muun muassa 52 

§:ssä säädetyt esteellisyyssäännökset. 

Esityksen mukaan valtuusto päättää pormestarille ja apulaispormestarille makset-

tavasta palkasta ja korvauksista. Pormestarilla ja apulaispormestarilla on oikeus saada 

vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata samoin perustein kuin kunnallinen viranhal-

tija. Valiokunta pitää ilmaisua "palkka" tarkoituksenmukaisena nimityksenä pormesta-

rin ja apulaispormestarin saamasta ansiosta erotuksena muista luottamustoimipalkkiois-

ta. Heidän asemansa on toisenlainen kuin muiden luottamushenkilöiden ja heidän luot-

tamustoimestaan saamansa korvaus poikkeaa muista palkkioista muun muassa siinä, 

että sen perusteella laskettaisiin esimerkiksi kansaneläkelaitoksen maksamat 

äitiyspäivära-ha- ja vanhempainrahakorvaukset. Ilmaisulla on tarkoitus välttää 

tulkintaepäselvyydet sen suhteen, mitkä tulkitaan tuloiksi pormestarin ja 
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apulaispormestarin etuisuuksia laskettaessa. Valiokunta tähdentää, että palkka-termistä 

huolimatta pormestari ja apulais-pormestari ovat kunnallisia luottamushenkilöitä. 

Esityksen mukaan valtuusto voi erottaa pormestarin tai apulaispormestarin kesken 

toimikauden, jos hän ei nauti valtuuston luottamusta. Pormestarin asema poikkeaa 

kunnanjohtajan asemasta olennaisesti siinä, että pormestari on luottamustehtävässä ja 

kunnanjohtaja virkasuhteessa. Pormestarin ja apulaispormestarin erottamista koskevat 

säännökset on sisällytetty perustellusti muiden luottamushenkilöiden erottamista koske-

vaan 21 §:ään ja niissä on otettu huomioon luottamustoimeen liittyvä poliittinen vastuu. 

Valiokunta kiinnittää kuitenkin huomiota hallituksen esityksen perustelujen mainintaan, 

ettei luottamushenkilön osalta tarvitsisi ilmoittaa erottamisen perusteita vastaavasti kuin 

kunnanjohtajan osalta. Valiokunta korostaa päätöksen perustelemista ja hallinnon 

oikeussuojaperiaatteiden huomioon ottamista myös näissä tapauksissa. Valiokunta 

tähdentää, että myös pormestarin ja apulaispormestarin erottamispäätös tulee perustella 

ja pormestarille ja apulaispormestarille tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi ennen erot-

tamispäätöstä hallintolain (434/2003) mukaisesti. Tässä yhteydessä valiokunta toteaa 

myös, että asianosaisilla on luottamussuhteesta aiheutuvissa oikeusriidoissa käytettävis-

sään pääsääntöisesti kunnallisvalitus ja joissain tapauksissa hallintoriitamenettely. 
 

Kunnanjohtajan aseina pormestarimalliin siirryttäessä 

Kuntalakia koskevan lakiehdotuksen 24 §:n 2 momentissa säädetään kunnanjohtajan 

siirtosuojasta ja etujen säilymisestä kunnan ottaessa käyttöön pormestarimallin. Sään-

nöksen mukaan jos kunnanjohtajan virka on täytetty, kunnanjohtaja siirretään hänelle 

soveltuvaan palvelussuhteeseen. Uuteen virkaan tai toimeen siirretyllä kunnanjohtajalla 

on oikeus saada edut samanlaisina kuin kunnanjohtajan virassa. Perustelujen mukaan 

pormestarimalliin siirtyminen ei muodosta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 

(304/2003) 37 §:ssä tarkoitettua taloudellis-tuotannollista irtisanomisperustetta. Lisäksi 

valiokunta painottaa, ettei pormestarimalliin siirtymistä myöskään tule käyttää keinona 

välttää kunnanjohtajan irtisanomista koskeva määräenemmistövaatimus. 

Valiokunta katsoo, että edellä mainittua säännöstä on tarpeen eräiltä osin täsmen-

tää. Valiokunta ehdottaa säännöstä muutettavaksi siten, että siitä selvästi ilmenee, että 
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kunnanjohtajan siirto on mahdollinen vain pormestarimalliin siirryttäessä, että siirrosta 

päättää valtuusto ja että säännöksellä pyritään turvaamaan kunnanjohtajalle vähintään 

entiset palkkaedut. Lisäksi säännöstä on tarpeen tulkintaepäselvyyksien välttämiseksi 

täydentää määräaikaisen kunnanjohtajan siirron osalta. Lisäksi valiokunta ehdottaa 

säännöstä tarkennettavaksi siten, että siinä käytettäisiin palvelussuhde-käsitteen sijasta 

ilmaisuja "virka" ja "työsopimussuhde". Hallituksen esityksen 1. lakiehdotuksen 24 §:n 

2 momentti kuuluu valiokunnan ehdottamassa muodossa seuraavasti: "Jos kunnanjohta-

jan virka on täytettynä pormestarin toimikauden alkaessa, valtuusto päättää kunnanjoh-

tajan siirtämisestä hänelle soveltuvaan toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen. Mää-

räaikainen kunnanjohtaja siirretään jäljellä olevaksi määräajaksi toiseen virkaan tai 

työsopimussuhteeseen. Toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen siirretyllä kunnanjoh-

tajalla on oikeus saada siilien kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat 

kuin kunnanjohtajan virkaan kuuluneet edut." 
 

Valtuustoryhmien tukeminen 

Kuntalakiin esitetyn uuden 15 b §:n perusteella kunta voi valtuustoryhmien toiminta-

edellytyksien parantamiseksi tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpi-

teitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamis-

mahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on yksilöitävä tuen käyttötarkoitus. Valiokunta 

pitää ehdotettua säännöstä tarpeellisena valtuustoryhmien tukemista koskevien peli-

sääntöjen selventämiseksi. Säännöksellä on myös laajempaa merkitystä valtuustotyön ja 

kunnallisen demokratian edistämisen kannalta. 

Valiokunta toteaa, että pykälässä mainittua valtuustoryhmän määrettä "valtuusto-

työskentelyä varten" on käytetty jo voimassa olevassa valtuuston työjärjestystä koske-

vassa 15 §:ssä. Valiokunta pitää tarpeellisena kuitenkin vielä korostaa, että määreen 

mainitseminen laissa ei tee valtuustoryhmää viralliseksi, julkista tehtävää hoitavaksi 

toimielimeksi. Kunnan toimielimistä säädetään kuntalain 17 §:ssä. 

Tässä yhteydessä valiokunta haluaa painottaa informaation ja tiedonkulun merki-

tystä kunnallisen päätöksenteon kannalta sekä valtuuston työskentelyn tehostamiseksi 

että kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteuttamiseksi. 



 

HaVM /2006 vp — HE 8/2006 vp 

 

13 

Valiokunta näkeekin tärkeänä, että pohditaan keinoja, joilla näitä voitaisiin kunnissa ke-

hittää. 
 

Luottamustoimivapaa 

Nykyisin luottamushenkilöllä ei ole Suomessa lain perusteella oikeutta saada työstään 

tai virastaan vapaata luottamustoimen hoitamiseksi. Joidenkin alojen työ- ja virkaehto-

sopimuksissa on asiaa koskevia määräyksiä. Muuta luottamustointa kuin valtuuston jä-

senyyttä on pidetty eräänlaisena kansalaisvelvollisuutena. Valiokunta pitää perusteltu-

na, että lakiin sisällytetään säännökset luottamushenkilön oikeudesta saada vapaata 

työstään luottamustoimen hoitamista varten. Kuntalakiin esitetyn 32 b §:n perusteella 

vapaasta tulee sopia työnantajan kanssa. Siltä osin, kuin kyse on vapaasta kunnan toimi-

elimen kokoukseen osallistumista varten, työnantaja ei voi kieltäytyä myöntämästä va-

paata ilman työhön liittyvää painavaa syytä. 

Ehdotus vahvistaa kunnallisen luottamushenkilön asemaa ja parantaa mahdolli-

suuksia sovittaa yhteen ansiotyötä ja luottamustointa. Valiokunta pitää tärkeänä, että 

tehtävien 

hoitoon, 

esimerkiksi yksinhuoltajienpsaita. v 

Valiokunta ehdottaa 32 b §:n 2 momenttiin tehtäväksi vähäisen kielellisen tarkis-

tuksen siten, että sana "luottamustoimien" muutetaan yksikköön muotoon "luottamus-

toimen". 
 

Asian ottaminen johtokunnan käsiteltäväksi 

Niin sanottua otto-oikeutta koskevaan kuntalain 51 §:ään esitetään sisällytettäväksi 

muun muassa uusi 3 momentti, jonka perusteella kunnan johtosäännössä voidaan mah-

dollistaa asian ottaminen johtokunnan käsiteltäväksi. Asiaan liittyy myös oikaisuvaati-

musta koskevan kuntalain 89 §:n tarkistus. Ehdotus liittyy lähinnä tilaaja-tuottaja-mal-

lin toimivuuteen. Valiokunta ehdottaa 51 §:n 3 momentin muotoilua tarkistettavaksi 

kirjoitusasultaan johdonmukaiseksi pykälän 1 momentissa säädetyn otto-oikeuden 

kanssa. Kuntalain 51 §:n uuden 3 momentin ensimmäinen virke kuuluu valiokunnan 

 

Jlistumista 
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ehdottamassa muodossa seuraavasti: "Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, 

sen puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi 

asian, joka on tämän lain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen 

toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen." 
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Kuntatalouden tasapainottaminen 

Kuntalaissa säädettyjä talouden tasapainottamista koskevia säännöksiä esitetään täs-

mennettäväksi. Muun muassa lain 65 §:ään ehdotetaan uutta 3 momenttia, jonka 

perus- 

teella kunnan, jonka talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ^jää-

mää, on laadittava tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Suunnitelma 

voisi olla enintään neljän vuoden pituinen. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suun-

nittelukautena, kunnalla on velvollisuus laatia erillinen yksilöity toimenpideohjelma ali-

jäämän kattamiseksi. Esityksessä myös terävöitetään kunnanhallituksen ja tarkastuslau-

takunnan tehtäviä talouden tasapainottamisessa. Valiokunta pitää tehtyjä ehdotuksia tar-

peellisina taloudellisissa vaikeuksissa olevien kuntien kustannuskehityksen tasapainon 

aikaansaamiseksi ja mahdollisen alijäämän kattamiseksi. 
 
 
5. Laki merimieslain muuttamisesta 

Hallituksen esitykseen sisältyvässä 5. lakiehdotuksessa merimieslakiin ehdotetaan lisät-

täväksi uusi 32 g §, jossa säädettäisiin luottamustoimivapaata koskevasta viittauksesta 

kuntalain uuteen 32 b §:ään. Eduskunnassa on samanaikaisesti käsiteltävänä hallituksen 

esitys työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta (HE 44/2006 vp), johon 

myös sisältyy ehdotus merimieslakiin lisättävästä uudesta, edellä mainittuun ehdotuk-

seen nähden toisensisältöisestä 32 g §:stä. Työ-ja tasa-arvovaliokunnan 18.5.2006 an-

tamaan mietintöön TyVM 4/2006 vp — HE 44/2006 vp viitaten hallintovaliokunta eh-

dottaa, että hallituksen esitykseen HE 8/2006 vp sisältyvän 5. lakiehdotuksen 32 g §|H| 

2. Laki työsopimuslain muuttamisesta 
 

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
3. Laki valtion virkamieslain muuttamisesta 
 

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
 
 

 

 

[uutetaan32 i §:ksi ja että lakiehdotuksen johtolauseeseen tehdään vastaava 
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4. Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta 
 

Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 
 
 

Lakialoite 

Koska valiokunta on hyväksynyt lakiehdotukset hallituksen esityksen HE 8/2006 vp 

pohjalta, valiokunta ehdottaa, että lakialoitteeseen LA 123/2004 vp sisältyvä lakiehdo-

tus hylätään. 
 

Päätösehdotus 
 

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 
 

että 2.—4. lakiehdotus hyväksytään muuttamat-

tomana, 

että 1. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuna 

(valiokunnan muutosehdotukset) ja 
 

että lakialoite LA 123/2004 vp hylätään. 
 
 
 

Valiokunnan muutosehdotukset 
 
 
 

1. 
Laki 

kuntalain muuttamisesta 
 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

kumotaan 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun kuntalain (365/1995) 70 §, 

muutetaan 21,24, 51, 65, 68, 69, 71 §, 86 §:n 1 momentti ja 89 §:n 2 momentti, 

sellaisena kuin niistä ovat 21 § osaksi laissa 81/2002, 65 § osaksi laissa 

353/2000, 

68 § osaksi laissa 81/2002, 71 § osaksi laissa 1034/2003 ja 86 §:n 1 momentti laissa 

353/2000, sekä 
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lisätään lakiin uusi 15 b, 24 a, 32 a ja 32 b §, seuraavasti: 
 
 

2 luku 
 

Valtuusto 

15 b ja 21

§ (Kuten 

HE) 
 

24 § 
 

Kunnanjohtaja ja pormestari 

(1 mom. kuten HE) 

Jos kunnanjohtajan virka on täytettynä pormestarin toimikauden alkaessa, val-

tuusto päättää kunnanjohtajan siirtämisestä hänelle soveltuvaan toiseen virkaan tai 

työsopimussuhteeseen. Määräaikainen kunnanjohtaja siirretään jäljellä olevaksi 

määräajaksi toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen. Toiseen virkaan tai 

työsopimussuhteeseen siirretyllä kunnanjohtajalla on oikeus saada siihen kuuluvat edut 

sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin kunnanjohtajan virkaan kuuluneet edut. 

(3—5 mom. kuten HE) 
 

24 a ja 32 a 

§ (Kuten 

HE) 

32 b§  

Luottamushenkilön oikeus saada vapaata työstään luottamustoimen hoitamista varten 

(1 mom. kuten HE) 

Kunnan määräämän muun kuin 1 momentissa tarkoitetun luottamustoimen hoita-

mista varten tarvittavasta vapaasta kunnan luottamushenkilön on sovittava työnantajan-

sa kanssa. 
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(3 mom. kuten HE) 
 
 

51 § 

Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi (1 

ja 2 mom. kuten HE) 

Johtosäännössä voidaan määrätä, että johtokunta, sen puheenjohtaja tai kunnan 

viranhaltija voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla 

siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen 

viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida ottaa sen lautakunnan 

käsiteltäväksi, jonka alainen johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä johtokunnan 

että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. 

(4 ja 5 mom. kuten HE) 
 

65, 68,69, 71, 86 ja 89 § 

(Kuten HE) 
 

Voimaantulosäännö

s (Kuten HE) 

Laki 
merimieslain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

lisätään 7 päivänä kesäkuuta 1978 annettuun merimieslakiin (423/1978) uusi 32 i 

§ seuraavasti: 
 

32 i § 
 

Työntekijän oikeus saada vapaata työstään kunnallisen luottamustoimen hoitamista 

varten 
 

(Kuten HE) 
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Voimaantulosäännö

s (Kuten HE) 



 

 

 
 

VALTIOVARAINMINISTERIÖ 

Ha VP */$téMé> i /p/A 

LAUSUNTO HE 8/2006 

VP 

18.5.2006 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunta 
 
 

Lausuntopyyntö 16.5.2006 
 
 
 
 

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI KUNTALAIN JA 
ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA 

Valtiovarairmiinisteriö esittää lausuntonaan edellä mainitusta esityksestä 
seuraavaa. 
 

Esityksen julkistalouden näkökulmasta merkittävimmät muutokset koskevat 
kunnan talouden tasapainottamista koskevia kuntalain säännöksiä. Kunnan, 
jolla olisi taseessa kertynyttä alijäämää, olisi laadittava tasapainossa oleva 
tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Suunnitelma voisi olla enintään neljän 
vuoden pituinen. Kunnalla olisi velvollisuus laatia erillinen yksilöity toi-
menpideohjelma alijäämän kattamiseksi, jos taseen alijäämää ei saada kate-
tuksi taloussuunnitelmassa. 
 

Valtiovarairmiinisteriö pitää maimttuja ehdotuksia välttämättöminä talou-
dellisissa vaikeuksissa olevien kuntien toiminnan ja kustannuskehityksen 
tasapainon aikaansaamiseksi sekä mahdollisen alijäämän kattamiseksi ja 
yleensä kuntien talouden kielteisen kehityksen katkaisemiseksi. Ministeriö 
pitää tärkeänä esityksen perusteluissa todettua näkemystä siitä, että talou-
den tasapainotus edellyttää todennäköisesti palvelurakenteiden uudistamis-
ta. Tällä on puolestaan taloudellisia seurannaisvaikutuksia sekä kuntien että 
valtion taloudenhoidon kannalta. Ministeriö pitää myös perusteltuna esityk-
sen perusteluissa mainittua yhteyttä, jonka mukaan kunnan alijäämän kat-
tamiseksi laadittava suunnitelma voisi olla eräänä edellytyksenä kuntien 
valtionosuuslain 13 §:n mukaisen rahoitusavustuksen saamiseksi. 
 
 

Valtiosihteeri 
kansliapäällikkönä Raimo Sailas 
 
 
 
 
 

budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen 

 



 

 

VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 00023 VALTIONEUVOSTO PUH. (09) 16001 
 

SISÄASIAINMINISTER
IÖ 
Kuntaosasto 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 

KIRJALLINEN VASTINE HE 8/2996 ANNETTUIHIN ASIANTUNTIJALAUSUNTOIHIN 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunta on pyytänyt kirjallisen vastineen hallituksen 
esityksestä 8/2006 annetuissa asiantuntijalausunnoissa esitettyihin muutosesi-
tyksiin. 
 

Lausunnon ovat antaneet 12 tahoa: Oikeusministeriö, Korkein hallinto-oikeus, 
Suomen Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos, Turun kaupunki, Tampe-
reen kaupunki, Vihdin kunta, Suomen Kuntajohtajat ry, professorit Olli Mäen-
pää, Kaarlo Tuori, Seppo Koskinen ja Heikki Kulia. 
 

Valtuustoryhmä ja sen toiminnan tukeminen (15 b §) 
 

Asiantuntijoista Suomen Kuntaliitto, Vihdin kunta, Turun kaupunki sekä pro-
fessorit Olli Mäenpää, Kaarlo Tuori ja Heikki Kulia ovat lausunnoissaan käsi-
telleet valtuustoryhmää ja sen toiminnan tukemista koskevaa ehdotusta. 
 

Suomen Kuntaliitto on katsonut valtuustoryhmän tukemista koskevan sään-
nöksen olevan tarpeen valtuustoryhmien toiminnan tukemisen pelisääntöjen 
selkeyttämiseksi. Professori Kaarlo Tuori on katsonut lausunnossaan, etteivät 
ehdotetut säännökset tukemisesta ole välttämättömiä, koska oikeuskäytäntö on 
nykytilan kuvauksessa esitettyjen oikeustapauksien jälkeen jo väljentynyt vas-
taamaan ehdotettuja säännöksiä. 
 

Vihdin kunta on katsonut, että ehdotettu säännös ryhmien toiminnan tukemi-
sesta edellyttää kuntakohtaista ohjausta ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Se on 
katsonut, että tuen myöntäminen tulisi rajata yleisten toimintaedellytysten ku-
ten kokoustilojen ja kokousteknisten apuvälineiden tarjoamiseen. 
 

Professori Heikki Kulia ja Kaarlo Tuori ovat lausunnossaan kiinnittäneet 
huomiota siihen, että tuen rajat ovat tulkinnanvaraisia. 
 

 



 

 

Professori Olli Mäenpää on lausunnossaan katsonut, että valtuustoryhmän 
määrittely laissa voi herättää kysymyksen, sovelletaanko hallinto-ja julkisuus-
lain sekä virkavastuun säännöksiä ryhmän toimintaan. Mäenpää on esittänyt, 
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että säännöksestä poistettaisiin epäselvyyksien välttämiseksi "valtuustotyös-
kentelyä varten" ilmaisu. 
 

Sisäasiainministeriö katsoo, että valtuustoryhmän toiminnan tukemista 
koskeva ehdotus on perusteltu valtuustoryhmien toiminnan tukemista 
koskevien pelisääntöjen selkeyttämiseksi. Säännöksiin sisältyy tulkinnan-
varaisuuksia asiantuntijalausunnoissa esitetyissä tapauksissa, mutta 
säännöksiä on vaikea tarkentaa kaventamatta tarpeettomasti tukemisen 
mahdollisuuksia. Kunnat joutuvat joka tapauksessa päättämään kunta-
kohtaisesti tarkemmin, miten kukin kunta myöntää tukea valtuustoryh-
mille. 
 

Sisäasiainministeriö pitää tärkeänä, että valtuustoryhmien toimintaa voi-
taisiin tukea sellaisissakin tapauksissa, joissa ne pyrkivät edistämään kun-
nan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Sisäasiain-
ministeriö katsoo lisäksi, että säännöksen aiheuttamat lisäkustannukset 
ovat kuntien päätettäviä eikä laki edellytä tuen maksamista. Kukin kunta 
voi siten omilla päätöksillään rajoittaa tukemisesta aiheutuvia kustannuk-
sia sekä määritellä lain puitteissa tukeen oikeuttavia kustannuksia. 
 

Suomen Kuntaliiton mallin mukaisissa valtuuston työjärjestyksissä on 
valtuustoryhmä määritelty nykyisin ehdotettua säännöstä vastaavasti il-
man, että valtuustoryhmän oikeudellisesta asemasta on syntynyt epäsel-
vyyttä. Valtuustoryhmä ei ole kunnan virallinen toimielin eikä sitä siten 
mainita kuntalain 17 §:ssä. Valtuustoryhmän tehtävänä tulisi olla nimen-
omaan valtuutettujen toimintaedellytyksien tukeminen heidän hoitaessaan 
luottamustointaan. 
 

Pormestarimalli 
 

Lausunnoissa on arvioitu eniten ehdotettua pormestarimallia. Tämän vuoksi 
kirjallinen vastine on jaettu useampaan kohtaan eikä ole tehty pelkästään pykä-
läkohtaisena tarkasteluna. 
 

Pormestarimallia koskeva kokeilulaki 
 

Suomen Kuntajohtajat ry on esittänyt, että pormestarimallista tulisi säätää ko-
keilulaki. 
 

Sisäasiainministeriö katsoo, ettei pormestarimallista tulisi säätää kokeilu-
luonteisena. Pormestarimallia ovat ennen Tampereen kaupunkia selvittä-
neet muutamat kunnat ja tiettävästi ainakin yhdessä kunnassa selvitellään 
parhaillaan mallin käyttöönottoa kunnanjohtajan eläkkellesiirtymi-sen 
jälkeen. 

mailto:etunimi.sukuniTni@intermin.fi
http://www.intermin.fi/
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Pormestarimallin valmisteluun on ryhdytty Tampereen kaupungin aloit-
teen pohjalta, mutta säännöksiä ei ole laadittu vain Tampereen mallin 
mukaisiksi. Valmistelussa on otettu huomioon Tampereen kaupungissa-
kin käydyt keskustelut erilaisista pormestaria koskevista säännöksistä 
(esimerkiksi vaalikelpoisuudesta). Ehdotetut säännökset mahdollistavat 
pitkälti muunkinlaisten pormestarimallien käyttöönoton kuin vain Tam-
pereen tapaisen mallin. Ehdotetuilla pormestaria koskevilla säännöksillä 

on luotu pormestarimalleille puitteet, joiden sisällä kunta voi asettaa lisä-
ehtoja valittavalle pormestarille. 
 

Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimiva kunnanjohtaja ja pormestari-
nimike 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan kuntalaista poistettavaksi säännös, jonka 
mukaan valtuuston toimikaudeksi valittu kunnanjohtaja voisi toimia kunnan-
hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi ehdotetaan, että pormestarinimikettä voisi 
käyttää vain kunnanjohtajan sijasta valittava luottamushenkilö, joka toimii 
kunnanhallituksen puheenjohtajana. 
 

Suomen Kuntaliitto, Turun kaupunki ja professori Kaarlo Tuori ovat esittäneet, 
että kuntalaissa tulisi säilyttää kunnanhallituksen puheenjohtajana toimivaa 
kunnanjohtajaa koskeva säännös. Turun kaupunki on esittänyt, että tällainen 
kunnanjohtaja voisi käyttää pormestarinimikettä. Pormestarinimikettä voisi 
siten käyttää sekä viranhaltija että luottamushenkilö. 
 

Sisäasiainministeriö katsoo, ettei kunnanhallituksen puheenjohtajana 
toimivan kunnanjohtajasäännöksen säilyttämiseen ole tarvetta. Kunta-
laissa nykyisin olevaa mahdollisuutta valita määräaikainen kunnanjohtaja 
kunnanhallituksen puheenjohtajaksi ei ole käyttänyt mikään kunta, 
vaikka tämä mahdollisuus on ollut kuntalaissa yli kymmenen vuotta. Tiet-
tävästi sen käyttöönottoa ei edes ole pohdittu vakavammin missään kun-
nassa. Säännös otettiin kuntalakiin kompromissina. Kuntalakia säädettä-
essä ei ollut vielä poliittista valmiutta säätää pormestarimallista. 
 

Sisäasiainministeriö katsoo, että ehdotetut johtamisjärjestelmät ovat sel-
keitä malleja, joista toinen perustuu poliittiseen johtajuuteen ja toinen vi-
ranhaltijajohtoiseen järjestelmään. Johtamisjärjestelmien selkeyden 
vuoksi pormestarinimikettä ei tulisi ulottaa kunnanhallituksen puheen-
johtajina toimiviin kunnanjohtajiin. Turun kaupungin esitys merkitsisi 
tältä osin sitä, että sekä pormestareita että kunnanjohtajiakin olisi kah-
denlaisia. Erisisältöiset pormestarinimikkeet heikentävät kansalaisten kä-
sityksiä kuntien johtamisjärjestelmistä ja pormestarin asemasta. Esitys 
merkitsi muutoksia myös muihin pormestaria koskeviin säännöksiin ja 
tekisi kuntalaista tältä osin vaikealukuisemman. 
 

Pormestarin ja apulaispormestarin toimikausi 
 

Professori Kaarlo Tuori on esittänyt, että pormestarin toimikausi tulisi sitoa 
valtuuston toimikauteen ja apulaispormestarin toimikausi tulisi olla sama kuin 
pormestarin. Valtuustokauden aikana valittavan pormestarin toimikaudesta 
olisi säädettävä erikseen. 
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Professori Olli Mäenpää on katsonut, että valtuuston toimikauteen sidottu toi-
mikausi voi aiheuttaa epäselvyyksiä vaalikausien välissä. Mäenpää on esittä-
nyt, että laissa säädettäisiin, että pormestarin toimikausi jatkuu, kunnes seu-
raava pormestari on valittu. 
 

Sisäasianministeriö ei näe kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta tarvet-
ta säätää laissa muusta kuin toimikauden enimmäisajasta. 
Ehdotettu säännös antaa kunnille mahdollisuuden päättää pormestarin ja 
apulaispormestarin toimikaudesta. Kirjoitustapa ottaa huomioon myös ne 
tapaukset, joissa pormestarimalliin siirrytään kesken vaalikauden. 
 

Professori Mäenpään esittämä muutosesitys on sisäasiainministeriön mie-
lestä otettu huomioon jo 24 §:n 3 momentissa, jonka mukaan pormestarin 
toimikausi jatkuu kunnes uusi pormestari tai kunnanjohtaja on valittu. 
Pormestariin sovelletaan lisäksi muutoinkin kuntalain 39 §:n säännöstä, 
jonka mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on 
valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. 
Täten pormestari hoitaa tehtäväänsä kunnallisvaalien jälkeen niin kauan 
kuin uusi pormestari tai kunnanjohtaja on valittu. 
 

Pormestarin ia apulaispormestarin asema luottamushenkilönä (32 a §) 
 

Suomen Kuntajohtajat ry on esittänyt, että pormestarin tulisi olla vaalikelpoi-
nen kunnanhallitukseen ja valtuustoon sekä hänen kotipaikkansa tulisi olla se 
kunta, johon hänet valitaan. 
 

Turun kaupunki on katsonut, että pormestarin kotikunta tulisi olla se kunta, jo-
hon hänet valitaan. 
 

Professori Kaarlo Tuori on lausunnossaan katsonut, että ehdotettu säännös 
merkitsisi, ettei pormestariin ja apuiaispormestariin ei sovellettaisi kotipaikka-
vaatimuksen lisäksi muita kuntalain 33 §:ssä säädettyjä luottamushenkilön 
yleisiä vaalikelpoisuusedellytyksiä. Tuori on esittänyt, että pormestarin ja apu-
laispormestarin olisi täytettävä kaikki 33 §:n yleiset kelpoisuusehdot. 
 

Professori Seppo Koskinen on katsonut pormestaria ja apulaispormestaria 
koskevat poikkeukset vaalikelpoisuusrajoitukset perustelluksi pätevien henki-
löiden rekrytoinnin vuoksi. 
 

Ku katsoo, että kyseinen säännös koskee nimenomaan niitä poikkeuksia, 
joita pormestarin ja apulaispormestarin osalta tehdään vaalikelpoisuus-
rajoituksista. Pormestarin ja apulaispormestarin on täytettävä siten muut 
kuntalain 33 §:ssä luottamushenkilölle säädetyt yleiset vaalikelpoisuus-
edellytykset, kuten äänioikeus- ja oikeustoimikelpoisuusedellytykset. 
 

Kotipaikkavaatimusta koskeva poikkeuksen sisäasiainministeriö katsoo 
tarpeelliseksi, jotta pormestareiksi saadaan rekrytoiduiksi päteviä henki-
löitä. Tarkoituksena on, että pormestareista voisi muodostua uusi ammat-
tikunta, joka kuitenkin olisivat selvästi poliittisessa vastuussa toiminnas-
taan. Sisäasiainministeriö huomauttaa, että kunta voi päättää, että por-
mestarin on oltava valtuutettu, jolloin kotikuntavaatimus täyttyy. 
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Kunnanjohtajan asema ja etujen säilyminen pormestarimalliin siirryttäessä (24 
§:n 2 mom) 
 

Professorit Olli Mäenpää ja Kaarlo Tuori ovat katsoneet, että 24 §:n 2 mo-
mentti on liian väljästi muotoiltuja voisi mahdollistaa kunnanjohtajan siirron 
myös muissa kuin pormestaritilanteissa. He ovat esittäneet säännöksen tarken-
tamista tältä osin. 

Turun kaupunki ja Olli Mäenpää ovat esittäneet, että säännöksestä tulisi käydä 
selvästi ilmi, että siirrosta päättää valtuusto. Professori Seppo Koskinen on 
katsonut, että valtuuston siirtoa koskeva päätösvalta tulisi mainita valiokunta-
mietinnössä. 
 

Suomen Kuntajohtajat ry ja Seppo Koskinen ovat esittäneet, että kunnanjohta-
jan siirto voisi olla määräaikainen. Kunnanjohtajalla olisi oikeus palata vir-
kaansa sen jälkeen kuin pormestarimallista on luovuttu. Suomen Kuntajohtajat 
ry on lisäksi esittänyt, että kunnanjohtajan palvelussuhteeseen olisi sovellettava 
siirron jälkeenkin kunnanjohtajaa koskevia säännöksiä. 
 

Kunnallinen työmarkkinalaitos on katsonut, että ehdotuksesta tulisi poistaa 
kokonaan kunnanjohtajan siirtosuojaa koskeva säännös. Lisäksi se on katsonut, 
että kunnanjohtajan palkkaetuihin tulisi pystyä puuttumaan virka- ja työ-
ehtosopimuksen yleisten periaatteiden mukaan siten, että palkka voitaisiin 
myös alentaa tehtäväkohtaisen vaativuustason laskiessa. 
 

Seppo Koskinen on katsonut, että kunnanjohtajan palkkaetujen säilymistä kos-
keva säännös tulisi kirjoittaa samalla tavoin kuin kuntajakolain vastaava sään-
nös, josta käy selvemmin ilmi, että säännöksellä pyritään turvaamaan vähintään 
entiset palkkaedut. 
 

Olli Mäenpää on lausunnossaan katsonut lisäksi, että tulkintaepäselvyyksien 
välttämiseksi laissa tulisi säätää, että määräaikaisella kunnanjohtajalla olisi oi-
keus saada aiemmasta kunnanjohtajan virastaan saamat edut samanlaisina vain 
alkuperäisen toimikauden loppuun. 
 

Professori Heikki Kulia on katsonut, että säännöstä tulisi tarkentaa siten, että 
"palvelussuhde"-käsitteen sijasta säännöksessä tulisi käyttää ilmaisuja virka ja 
työsopimussuhde. 
 

Turun kaupunki on esittänyt, että 2 ja 3 momentin paikkaa tulisi vaihtaa. 
 

Sisäasiainministeriö katsoo, että ehdotettu momenttien järjestys on pa-
rempi kuin Turun kaupungin esittämä. Ehdotetussa 2 momentissa sääde-
tään kunnanjohtajajärjestelmän ja pormestarimallin käyttöönoton suh-
teesta. Momentti liittyy kiinteämmin 1 momenttiin kuin ehdotettu 3 mo-
mentti. 
 

Sisäasiainministeriö katsoo, ettei ole perusteltua soveltaa kunnanjohta-
jaan kunnanjohtajaa koskevia säännöksiä sen jälkeen kuin hänet on siir-
retty toiseen virkaan tai työsopimussuhteeseen. Tällainen säännös tar-
koittaisi käytännössä, ettei kunnanjohtajaa voitaisi sanoa irti missään ti-
lanteissa tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä. 
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Suomen Kuntajohtajat ry:n esityksen tavoitteena on estää mahdolliset 
siirtoon liittyvät väärinkäytökset. Sisäasiainministeriö katsoo, että vää-
rinkäyttömahdollisuudet on jo rajattu vähiin ja kunnanjohtajan asema on 
esityksessä turvattu sangen vahvasti muuhun henkilöstöön nähden. Kun-
nanjohtajalle on ehdotettu säädettäväksi siirtosuoja sekä säilytettäväksi 
hänen palkkaetunsa. 
Kunnanjohtajan siirtosuoja tarkoittaa, että toiseen virkaan tai työsopi-
mussuhteeseen otettua kunnanjohtajaa ei voida irtisanoa tuotannollisilla 
ja taloudellisilla syillä siirron jälkeen välittömästi, ilman, että tämä kat-
sottaisiin harkintavallan väärinkäytöksi. Sisäasianministeriö ei pidä to-
dennäköisenä, että pormestarimalliin siirryttäisiin sillä perusteella, että 
voitaisiin välttää kunnanjohtajan irtisanomista koskeva määräenemmis-
tövaatimus. Pormestarimallin käyttöönotto näyttää kunnissa useimmiten 
kaatuneen siihen, ettei tulevan pormestarin henkilöstä ole päästy yksimie-
lisyyteen. Pormestarimalliin siirtyminen merkitsee myös kaksinkertaisia 
palkkakuluja. 
 

Sisäasiainministeriö katsoo, että kunnanjohtajan asema on tullut riittä-
vällä tavalla turvatuksi sillä, että laissa säädetään siirtosuojasta sekä 
palkkaetujen ja muiden etuuksien säilymisestä. Sisäasiainministeriö ei pi-
dä tarkoituksenmukaisena säätää laissa, että kunnanjohtajalla on subjek-
tiivinen oikeus palata kunnanjohtajaksi pormestarimallista luopumisen 
jälkeen. Tämä tulee jättää kunnan harkittavaksi. Ehdotettu säännös voisi 
tarkoittaa, että kunnanjohtajalla olisi oikeus palata toisista tehtävistä 
hoitamaan kunnanjohtajan virkaa usean vuoden jälkeen. 
 

Sisäasiainministeriö esittää muutoin lausuntojen perusteella, että 24 §:n 2 
momentti muutettaisiin seuraavasti: 
 

Jos kunnanjohtajan virka on täytetty pormestarin toimikauden alkaessa, val-
tuusto päättää kunnanjohtajan siirtämisestä hänelle soveltuvaan toiseen vir-
kaan tai työsopimussuhteeseen. Määräaikainen kunnanjohtajan siirretään 
jäljellä olevaksi määräajaksi uuteen virkaan tai työsopimussuhteeseen. Toi-
seen virkaan tai työsopimussuhteeseen siirretyllä kunnanjohtajalla on oikeus 
saada siihen kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin 
kunnanjohtajan virkaan kuuluneet vastaavat edut 
 
 

Pormestarin ia apulaispormestarin erottaminen epäluottamuksen perusteella 
Oli) 

Professori Seppo Koskinen on katsonut, että pormestarin ja apulaispormestarin 
erottamisesta epäluottamuksen perusteella tulisi säätää samalla tavoin kuin 
kunnanjohtajan irtisanomisesta epäluottamuksen perusteella. Koskinen on li-
säksi katsonut, että pormestarin ja apulaispormestarin erottamiseen olisi esitet-
tävä perusteet kunnanjohtajan erottamisen tapaan. 
 

Tampereen kaupunki on lausunnossaan katsonut, että pormestari ja apulai-
spormestari tulisi olla erotettavissa valtuuston yksinkertaisella enemmistöpää-
töksellä. Tampereen kaupunki on katsonut tämän korostavan valtuuston ase-
maa. 
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Oikeusministeriö on lausunnossaan viitannut perustuslain 18 §:n 3 moment-
tiin, jonka mukaan ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä. 
Lisäksi oikeusministeriö on viitannut perustuslain 21 §:n mukaiseen peruste-
luvelvollisuuteen ja katsonut tämän perusteella, että pormestarille ja apulai-
spormestarille olisi ilmoitettava yleistasoisesti erottamisen syyt. 

Heikki Kulia on katsonut, ettei pormestarin ja apulaispormestarin erottaminen 
epäluottamuksen perusteella ole ristiriidassa perustuslain 18 §:n 3 momentin 
kanssa, koska kyseessä on luottamustehtävä. 
 

Kunnanjohtajan erottaminen epäluottamuksen perusteella edellyttää kuntalain 
25 §:n mukaan, että erottamista kannattaa valtuustossa kaksi kolmasosaa kai-
kista valtuutetuista. Sisäasianministeriö ei pidä ehdotettua rinnastusta kunnan-
johtajan erottamiseen tältä osin perusteltuna, koska ehdotus merkitsisi, ettei 
pormestarin ja apulaispormestarin tulisi nauttia valtuutettu)en enemmistön 
luottamusta, vaan heidän toimintansa voisi perustua vain yhden neljäsosan val-
tuutetuista antamaan kannatukseen. Ehdotettu säännös vahvistaisi pormestarin 
ja apulaispormestarin asemaa ja heikentäisi valtuuston asemaa ja poliittisen 
vastuun toteutumista. 
 

Hallituksen esityksen perusteluissa on esitetty', ettei epäluottamuksen perustei-
ta olisi esitettävä samalla tavoin kuin kunnanjohtajaa irtisanottaessa. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, ettei päätöstä tulisi perustella siten kuin hallintolaki edel-
lyttää. Erottamispäätös tulee perustella ja pormestaria ja apulaispormestaria tu-
lee kuulla ennen erottamispäätöstä hallintolain mukaisesti. 
 

Pormestarin ja apulaispormestarin erottamisesta epäluottamuksen perusteella 
ehdotetaan säädettäväksi luottamushenkilöitä koskevassa erottamissäännök-
sessä (21 §) eikä kunnanjohtajan epäluottamusta koskevassa irtisanomissään-
nöksessä (25 §). Säännökset eroavat kirjoitusasultaan toisistaan siinä, että 
kunnanjohtajaa irtisanottaessa epäluottamuksen perusteella kunnanjohtajalle 
on ilmoitettava ne perusteet, joihin irtisanominen perustuu. Ero perustuu muun 
muassa siihen, että kunnanjohtaja on virkasuhteessa eikä virkasuhdetta voida 
päättää kansainvälisen työjärjestön ILO palvelussuhteen päättämistä koskevan 
yleissopimuksen (SopS 114/1992) vastaisesti. Luottamustoimi ei ole yleisso-
pimuksen tarkoittama palvelussuhde, joten vastaavaa objektiivisten perustei-
den esittämisvelvoitetta ei ole katsottu olevan luottamustoimesta erottamisessa. 
 

Säännösten erilainen kirjoittamistapa on merkinnyt myös oikeuskäytännössä 
sitä, että säännöksiä on tulkittu eri tavoin. Kunnanjohtajan irtisanomispäätök-
sien osalta hallintotuomioistuimet ovat tutkineet, ovatko epäluottamuksen pe-
rusteet olleet riittäviä ja objektiivisesti havannoitavissa. Hallintotuomioistui-
met ovat myös kumonneet irtisanomispäätöksiä sillä perusteella, että ne ovat 
katsoneet perusteet riittämättömiksi. Kunnanhallituksen erottamista koskevissa 
oikeustapauksissa vastaavaa tulkintaa ei ole ollut, vaan on kiinnitetty lähinnä 
huomiota, että päätökseen on liitetty perustelut. Oikeustapauksissa on sel-
vemmin korostunut, että kyseessä on poliittinen vastuun toteutuminen. 
 

jos pormestarin ja apulaispormestarin erottamista koskeva säännös kirjoitetaan 
samalla tavoin kuin kunnanjohtajan irtisanomista koskeva säännös, tarkoittaa 
tämä käytännössä sitä, että hallintotuomioistuimet arvioivat, ovatko epäluot-
tamuksen perusteet riittäviä. Pormestarin ja apulaispormestarin erottamispää-
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tös voi siten tulla kumotuksi hallintotuomioistuimen päätöksellä valtuuston 
enemmistön kannan vastaisesti. 

Sisäasianministeriö katsoo, että pormestarin ja apulaispormestarin erot-
tamista luottamustoimesta tulisi arvioida toisella tavoin kuin kunnanjoh-
tajan irtisanomista epäluottamuksen perusteella. Pormestari ja apulai-
spormestari ovat luottamustoimessa ja heidän poliittisen vastuun toteu-
tumista tulee tulkita toisin kuin viranhaltijana toimivan kunnanjohtajan. 
Päätöksen perusteluvelvollisuuteen voidaan kiinnittää huomiota valio-
kunnan mietinnössä epäselvyyksien välttämiseksi. 
 

Palkka vai palkkio 
 

Useat lausunnonantajat ovat katsoneet, että "palkka"- sanan sijasta tulisi käyt-
tää pormestarin ja apulaispormestarin saamasta korvauksesta "palkkio"-sanaa. 
Lausunnonantajat ovat viitanneet kuntalain 42 §:ään, jonka mukaan luotta-
mushenkilölle maksetaan luottamustoimesta palkkiota. 
 

Kunnallinen työmarkkinalaitos on lausunnossaan katsonut palkka-käsitteen 
perustelluksi, koska pormestarin saamaan ansioon on tarkoitus soveltaa kaikkia 
palkkaa koskevia säännöksiä. 
 

Sisäasiainministeriö katsoo, että korvaukseen liittyvien muihin etuihin 
liittyvien epäselvyyksien välttämiseksi pormestarin ja apulaispormestarin 
saamasta korvauksesta tulisi käyttää palkka-käsitettä erotuksena heidän 
saamistaan muista luottamustoimipalkkioista (esimerkiksi kokouspalkki-
osta). Pormestarin ja apulaispormestarin asema on toisenlainen kuin 
muiden luottamushenkilöiden ja heidän luottamustoimesta saamansa 
korvaus poikkeaa muista palkkioista siinä, että sen perusteella laskettai-
siin esimerkiksi kansaneläkelaitoksen maksamat äityispäivä- ja vanhem-
painrahakorvaukset. Käyttämällä palkka-käsitettä tehdään ero muihin 
palkkioihin ja vältetään tulkintaerimielisyydet, mitkä tulkitaan pormesta-
rin tuloiksi muita etuisuuksia laskettaessa. 
 

Luottamushenkilön oikeus saada vapaata työstään luottamustoimen hoitamista 
varten (32 b §) 
 

Suomen Kuntaliitto, professorit Heikki Kulia, Kaarlo Tuori, Olli Mäenpää ja 
Seppo Koskinen ovat lausunnossaan käsitelleet luottamustoimivapaata koske-
vaa säännöstä. 
 

Suomen Kuntaliitto on katsonut, että säännöksen kaksijakoisuus voi vaikuttaa 
siihen, että järjestelmästä tulee nykyistä joustamattomampi. 
 

Heikki Kulia on katsonut, että luottamushenkilövapaasta tulisi nimenomaan 
säätää kuntalaissa eikä määrätä työ-ja virkaehtosopimuksissa, koska asiaan 
liittyy julkinen intressi. Kaarlo Tuori on pitänyt säännöstä perusteltuna mutta 
katsonut, että työnantajan työstä johtuvan syyn tulkinta tulee aiheuttamaan on-
gelmia. Olli Mäenpää on pitänyt säännöstä perusteltuna. 
 

Seppo Koskinen on lausunnossaan ottanut kantaa pormestarin ja apulaispor-
mestarin oikeuteen saada työstään vapaata luottamustoimen hoitamiseksi sekä 
säännöksen kirjoitusasuun. 



SISÄASIAINMINISTERIÖ 

 

29 

Luottamustoimivapaata koskeva valmistelu on tehty yhdessä työmarkki-
najärjestöjen kanssa. Näissä neuvotteluissa työmarkkinajärjestöjen läh-
tökohtana oli, että toimielinten kokoukset ja muut luottamustoimen hoi-
tamiset tulee asettaa eri asemaan, vapaan tulee perustua sopimiseen eikä 
säännöstä tule kirjoittaa subjektiivisen oikeuden muotoon. Myös työnan-
tajan painavan syyn tulkinnasta työmarkkinajärjestöillä oli yhtenäinen 
käsitys. Neuvotteluissa sivuttiin myös pormestarin ja apulaispormestarin 
asemaa ja katsottiin, ettei ole kohtuullista säätää heille oikeutta saada 
työstään vapaata valtuuston toimikaudeksi ilman, että työnantajan voisi 
estää tämän vain painavilla perusteilla. Työmarkkinajärjestöjen kanta 
otettiin säännöksen pohjaksi, koska sisäasiainministeriössä katsottiin 
säännöksen tulevan soveltamisen edellyttävän, että säännökselle on työ-
markkinajärjestöjen tuki. 
 

Otto-oikeus (51 S) 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että otto-oikeus voitaisiin johtosäännöllä 
antaa myös johtokunnalle ja yhteisen toimielimen päätöksissä voitaisiin otto-
oikeus poistaa kuntien keskinäisin sopimuksin. 
 

Asiantuntijalausunnoissa Suomen Kuntaliitto on epäillyt ehdotetun säännöksen 
tarpeellisuutta katsoen, että se on ristiriidassa nykyisen kuntalain organi-
saatiosääntelyn kanssa. Kuntaliitto on katsonut, että johtokuntien sijasta kunnat 
voisivat tuottaja-tilaaja-organisaatiossa perustaa lautakuntia eikä johtokuntia. 
Lisäksi Kuntaliitto on esittänyt, että 3 momentin sanamuotoa tulisi muuttaa 
siten, että "oikeus ottaa" korvattaisiin sanamuodolla "voivat ottaa". 
 

Turun kaupunki ei ole pitänyt johtokunnan otto-oikeutta koskevaa säännöstä 
tarpeellisena. 
 

Muut lausunnonantajat ovat pitäneet ehdotettuja säännöksiä perusteltuina. 
Tampereen kaupunki on katsonut johtokunnan otto-oikeuden olevan merkittä-
vä tilaaja-tuottaja-mallin käyttöönottoa tukevana uudistuksena. Vihdin kunta 
on katsonut 
 

Sisäasiainministeriö katsoo, että johtokunnan otto-oikeudelle on tarvetta 
kunnissa. Valmistelun yhteydessä Tampereen lisäksi johtokunnan otto-
oikeutta ovat puoltaneet esimerkiksi Oulun kaupunki, jossa Tampereen 
tavoin edetty varsin pitkälle tilaaja-tuottaja-mallin käyttöönotossa. Sisä-
asiainministeriö katsoo, Kuntaliiton ehdottaman sanamuotojen yhtenäis-
tämisen perustelluksi. 
 

Oikaisuvaatimus (89 §> 
 

Suomen Kuntaliitto on ehdottanut, että 3 momentista poistettaisiin "kuntalain" 
sana. Muilla lausunnonantajilla ei ole ollut huomauttamista. 
 

Esitetty muutos koskee rinnakkaistekstiä. Sana on poistettu varsinaisesta pykä-
läehdotuksesta. 
 

Muuta 
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Turun kaupungin lausunnossa on esitetty, että laissa säätää myös kokopäivä-
toimisten tai lähes kokopäivätoimisten luottamushenkilöiden palkkion ja sosi-
aalisten etujen määräytymisperusteista. 
 

Turun kaupungin ehdotus ei ole ollut aiemmin esillä. Sisäasiainministeriö 
katsoo, ettei laki tällä hetkellä estä toimimista kokopäivätoimisena ja osa-
toimisena luottamushenkilönä. Sisäasiainministeriö katsoo, että tällaisen 
henkilön palkkiosta määrääminen kuuluu kunnan itsehallintoon eikä lais-
sa tule määrätä palkkion määräytymisperusteista. Siltä osin kuin Tarun 
kaupungin esitys on tulkittava samanlaiseksi esitykseksi kuin 32 a §:n 3 
momentissa olevat viittaukset saada vuosilomaa, sairauslomaa sekä per-
hevapaata, sisäasiainministeriö katsoo, ettei tällaisia säännöksiä tule to-
teuttaa ilman erillistä valmistelua. Asiasta tulisi säätää kuntalain 42 §:ssä 
eikä 32 a §:ssä. 
 

Turun kaupungin lausunnossa on esitetty, että laissa tulisi säätää yleinen viit-
taus siihen, että pormestariin sovelletaan, mitä säädetään kunnanjohtajasta. 
 

Tältä osin sisäasiainministeriö katsoo, että kuntalaki on tältä osin käyty 
läpi, eikä ole tarvetta kyseisenlaisille muutokselle. 
 

Lisäksi on esitetty, että selkeyden vuoksi olisi mainittava, voiko apulaispor-
mestari toimia pormestarin varahenkilönä. Lisäksi on esitetty, että kunnanjoh-
taja tulisi voida siirtää viran lisäksi myös työsopimussuhteeseen. 
 

Sisäasiainministeriö katsoo, että esitetyt muutokset on huomioitu jo ehdo-
tetuissa säännöksissä tai perusteluissa, joten muutostarvetta ei tältä osin 
ole. 
 
 

Lainsäädäntöneuvos     ^ Aul^VallÄintu 
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Asta: HE 8/2006 vp laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muut-
tamisesta 
 

Kuuleminen perjantaina 5.5.2006 klo 11.15 
 

Kuultava: Pertti Paasio, Kansanvalta 2007 -toimikunnan puheenjohtaja, Turun kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja 
 
 
 

Yleistä 
 
 

Hallituksen esitys poistaa tervetulleena tavalla olennaisia kunnallisen kansanval-
lan toteutumisen esteitä. Sen saattaminen viivytyksittä voimaan on tärkeää. Kun-
talain 1 §:n mukaan "kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuus-
to". Tämä keskeinen säännös on jäämässä ja jäänytkin suurelta osin sisällykset-
tömäksi julistukseksi, koska kunnanvaltuustoille ei ole annettu riittäviä keinoja ja 
välineitä lain määräämän tehtävän toteuttamiseksi. Hallituksen esityksessä on 
tämän ongelman ratkaisemiseksi ehdotettu uudistuksia, joihin ei aikaisemmin ole 
rohjettu mennä. 
 

Kuntalain asettamitta esteittä valtuustot varsinkin suurissa kaupungeissa ovat 
yleisesti delegoineet päätösvaltaansa kunnanhallituksille, lauta- ja johtokunnille 
sekä kasvavassa määrin virkamiehille. Asioiden määrän ja laadunkin vuoksi tämä 
on ollut johonkin mittaan välttämätöntä. Delegoinnissa on kuitenkin edetty ilman, 
että olisi riittävän perusteellisesti pohdittu sen merkitystä kunnallisen demokratian 
toteutumisen kannalta. Valtuustolle ovat jääneet päätettäviksi strategiset ja muut 
suuren mittaluokan asiat. Valtuuston tehtäväksi on delegoinnin jälkeen jäänyt 
"strateginen ohjaus". Sitä, mitä tällä käytännössä tarkoitetaan ja miten valtuusto 
käytännössä tehtäväänsä hoitaisi, ei ilmeisestikään ole riittävällä vakavuudella 
pohdittu. 
 

Valtuustojen keskipitkälle aikavälille hyväksymien strategioiksi nimitettyjen asiakir-
jojen ohjaava vaikutus on verraten vähäinen, eikä niiden hyöty liene hyväksyttä-
vässä suhteessa niiden laatimiseen käytettyihin voimavaroihin. Tämä johtuu to-
dennäköisesti mm, siitä, että strategiatekstit on pyritty sekä laatimaan että hyväk-
symään mahdollisimman laajalla enemmistöllä, mieluiten konsensuksella, jolloin 
tuloksena on ollut sisällön ylimalkaisuus ja käytännössä hyvin vähäinen ohjaus-
vaikutus. Strategiateksteissä on yleisesti keskitytty ihannemallien rakentamiseen 
ja samalla vältetty vaikeiden asioiden riittävän syvällinen problematisointi. 

Valtuustoryhmät kuntademokratian kokonaisuudessa 
 

Suurtenkin kaupunkien valtuustot ovat koolla vain muutaman tunnin kuukaudessa. 
Kokouksissaan valtuusto on sidottu kunnanhallituksen laatimien esityslistojen kä-
sittelyyn. Näin tietenkin tulee ollakin. Kunnallisen demokratian kannalta on kuiten-
kin perusteltua kysyä, riittääkö tämä valtuuston lakisääteisen tehtävän täyttämi-
seksi. Onko valtuusto instituutiona olemassa muulloin kuin kokouksissaan muu-
tamana tunnin ajan kuukaudessa? 



 

 

 

Vastauksena tähän kysymykseen korostuu valtuustoryhmien toiminta ja asema, 
mihin hallituksen esityksessä kiinnitetään korostettua huomiota. Valtuustoryhmät 
edustavat valtuuston työn jatkuvuutta myös kokousten välillä, mikä antaa aivan 
erityisen perusteen luoda lakiperusteinen säädöspohja valtuustoryhmien työsken-
telymahdollisuuksien turvaamiselle. 
 

Valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen liittyvä problematiikka on vuosikymmeni-
en ajan ollut tiiviisti kytkettynä kunnan toimialaa koskeviin lain säädöksiin. Ennen 
vuotta 1977 voimassa olleessa kunnallislaissa kunnan toimiala oli määritelty erit-
täin väljästi. Määritelmän mukaan kunnan on hoidettava itsehallintoonsa kuuluvat 
tehtävät. Samanlainen tulkinta jäi voimaan niin vuoden 1976 kuin 1995 suurissa 
lakiuudistuksissa. Pitäytyminen hyvin yleisessä toimialan määrittelyssä on ollut 
puolustettavaa siksi, että kunnan tehtävien tarkka määrittely suoraan lakitekstissä 
olisi ollut hyvin vaikeaa. Vain itsehallintoon viittaava lakiteksti johti kuitenkin siihen, 
että kunnan toimialaan kuuluvien ja kuulumattomien asioiden määritteleminen ja 
sitä koskevien tulkintojen auktoritatiivinen ratkaiseminen tulivat tuomioistuimen, 
lähinnä Korkeimman hallinto-oikeuden tehtäväksi. Voidaan perustellusti väittää, 
että KHO tällöin omaksui roolin, joka monessa kohdin olisi kuulunut lainsäätäjälle 
eli eduskunnalle. 
 

Korkein hallinto-oikeus on ratkaisuissaan johdonmukaisesti tulkinnut kunnan toi-
mialasäännöstä siten, että poliittisen tai poliittisluonteisen toiminnan tukeminen ei 
kunnalle kuulu. Tämän tulkinnan piirissä olivat pitkään myös poliittisten puoluei-
den valtuustoryhmät. Käytännössä on kuitenkin löydetty muotoja, joilla poliittista 
toimintaa on kunnan varoin tuettu mm. luottamushenkilöiden koulutuksessa. Täs-
täkin syystä hallituksen esitys edustaa modernia näkemystä, jossa kunnallisen 
demokratian toteutuminen asetetaan tärkeäksi tavoitteeksi, ja lakiteksti kirjoitetaan 
tätä tavoitetta palvelevaksi. 
 

Hallituksen esityksen muotoilussa heijastuu varovaisuus, joka pyrkii valtuustoryh-
mien toiminnan tukemisessa verraten suppeisiin perusteluihin. On kuitenkin tär-
keää, että säädöstasolla voidaan kunnallisdemokratian perusedellytykset turvata. 
Hallituksen esitys täyttää tyydyttävästi nämä vaatimukset. 
 

On kuitenkin syytä kiinnittää huomiota siihen, että valtuusto päätöksentekotilan-
teissa on käytännössä erittäin pitkälle riippuvainen siltä informaatiosta, jonka esit-
televä taho, käytännössä kunnanhallitus ja virkamiehet sille antavat. Valtuustolla 
ei eikä riittävässä määrin myöskään kunnanhallituksella ole käytännössä mahdol-
lisuuksia käyttää esittelystä ja esittelijöistä riippumatonta tietoa ja asiantuntemus-
ta. 

Kunnallisen päätöksenteon perusasioita on tietenkin se, että luottamuselimen ja 
luottamushenkilön on voitava luottaa siihen, että esittely on oikea ja juridisesti pi-
tävä. Tämä edellytys koskee kuitenkin vain asian juridista puolta, ei sen sisältöä. 
 

Kun valtuuston asema toimialueellaan ja -alallaan usein rinnastetaan eduskuntaan, 
on merkittävänä erona kuitenkin mm. juuri se, että eduskunta voi käyttää ja 
poikkeuksetta käyttää hallituksesta riippumatonta asiantuntemusta. Kunnissa ei 
käytännössä vastaavaa mahdollisuutta ole. Valtuustoryhmillä tulisi ainakin jossain 
määrin olla mahdollisuus käyttää asiantuntija-apua, joka ei ole sidottu kunnan 
omaan valmistelutyöhön. Tästä aiheutuu jonkin verran kustannuksia, jotka kunnan 
olisi kohtuullista kattaa. 



 

 

 

Ainakin suurimmissa kaupungeissa tulisi olla mahdollista palkata valtuustoryhmille 
esimerkiksi sihteeri, joka huolehtisi käytännön järjestelyistä. Pykälän tai perustelu-
jen muotoilun ei tulisi sulkea pois tätä vaihtoehtoa. 
 

Itsestään selvää on, että kunnan tulisi järjestää valtuustoryhmille toimitilat, jotka 
ovat käytössä muulloinkin kuin vain valtuuston kokousten edellä. 
 

Hallituksen esityksessä valtuustoryhmien tehtäväksi katsotaan mm. kunnan asuk-
kaille järjestettävien informaatio- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen. Tämäkin 
tehtäväkenttä on tärkeä. Olennaisempaa on kuitenkin tarkastella valtuustoryhmien 
asemaa kunnan päätöksenteon kokonaisuudessa. 

 
 

Pormestari vai kunnanjohtaja 
 

Vuoden 1976 kunnallislain kenties merkittävin uudistus oli luopuminen kunnanjoh-
tajan asemasta kunnanhallituksen puheenjohtajana. Haluttiin saattaa voimaan 
kunnalliseen demokratiaan vedoten periaate, ettei poliittista valtaa tuiisi olla vir-
kamiehellä, joka ei ole saanut kansalta vaaleissa valtakirjaa. Muodollisesti kun-
nanjohtajista tuli päättäjien sijasta esittelijöitä. Kunnat saivat hallituksiinsa luotta-
mushenkilöpuheenjohtajat. Varsinkin suurissa kaupungeissa kaupunginhallituksen 
puheenjohtajat nousivat tärkeiksi vaikuttajiksi. 
 

Kunnanjohtajan asemaan uudistus ei kuitenkaan olennaisesti vaikuttanut. Kun-
nanjohtajat, varsinkin suurten kaupunkien kaupunginjohtajat ovat edelleen olleet 
käytännössä suunnan määrääjinä. Tähän on vaikuttanut monta seikkaa. Luotta-
mushenkilöistä koottu kunnanhallitus on riippuvainen virkamiesvalmistelusta. 
Kunnanjohtaja on esimiesasemassa kunnan virkakoneistoon, kun taas poliittisesti 
valittu kunnanhallituksen puheenjohtaja ei ole kenenkään esimies. Virkamiesval-
lan ja poliittisen vallan suhde on tästäkin näkökulmasta ongelmallinen. 
 

Käytännössä varsinkin suurissa kaupungeissa kaupunginhallituksen puheenjohta-
jan tehtäväkenttä on laajentunut niin mittavaksi, ettei sitä kohtuudella voida edel-
lyttää hoidettavan ilman ainakin osittaista oman työajan käyttöä. Hallituksen esi-
tyksessä viitataan perustellusti tähän tosiseikkaan. Työansion menetyksen korva-
uksia kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävien hoitamiseksi on maksettu 
runsaasti. Kysymys ei ole vain luottamustoimeen käytetyn ajan määrästä vaan 

myös siitä, että suurta osaa        tehtävästä on hoidettava virka-aikana. 
 

Turun kaupungissa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona summa, joka 
mahdollistaa luottamustoimen hoitamisen päätoimisesti. Asiallisesti 
 
 

tämä vain kirjaa jo tähänkin asti vallinneen järjestelmän. Olennaista ns. Turun mallissa on se, 
että kaupunginhallituksen puheenjohtajalle on johtosäännössä määrätty tehtäviä, jotka eivät 
ole välittömästi sidoksissa kaupunginhallituksen työhön ja kokouksiin. Kaupunginhallituksen 
puheenjohtajan johtamassa ns. poliittisessa prosessissa on kysymys olennaisesti siitä, että 
valtuustoryhmien puheenjohtajat - ja heidän välityksellään valtuustoryhmät - saavat 
informaatiota hankkeista, jotka ovat tulossa valtuuston päätettäviksi, niin hyvissä ajoin, että 
niihin vielä voidaan vaikuttaa. 
 



 

 

Järjestelmässä, jossa on sekä päätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja että 
kaupunginjohtaja virkamiehenä, on odotettavissa erimielisyyksiä ja kiistoja toimivallasta ja -
alueista. Tätä mallia onkin pidettävä lähinnä siirtymäkauden sovellutuksena. Ainakin 
suurimmissa kaupungeissa on perusteltua siirtyä varsinaiseen pormestarimalliin, jonka 
hallituksen esitys kiitettävällä tavalla mahdollistaakin. 
 

Pormestari olisi vaalikaudeksi valittu poliittinen johtaja, joka samalla todella johtaisi kuntaa ja 
kunnan virkakoneistoa. Pormestari toimisi kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Tämä 
tarkoittaisi, että pormestarille kertyisi runsaasti sekä hallin-nollisjuridista että poliittista valtaa. 
Kysymys ei olisi siitä, että annetaan virkamiehelle poliittista valtaa vaan siitä, että annetaan 
poliittisesti vastuulliselle pormestareille sellaista valtaa, joka nyt on vailla poliittista vastuuta 
toimivilla virkamiehillä. 
 

Julkisessa keskustelussa esillä ollut vaihtoehto, jonka mukaan pormestari tulisi tai voitaisiin 
valita suoralla kansanvaalilla, Tämä malli ei ole käyttökelpoinen monestakaan syystä. Se toisi 
yhdelle ihmiselle liikaa valtaa, liian vahvan aseman suhteessa monijäsenisiin luottamuselimiin, 
ennen kaikkea valtuustoon. Seurauksena olisi jatkuva konflikti valtuuston enemmistön kanssa. 
Tämä olisi odotettavissa joka tapauksessa, aivan erityisesti silloin, jos pormestari valitaan 
erillään kunnallisvaaleista. Pormestarin olisi käytännössä mahdotonta toimia ilman valtuuston 
enemmistön tukea. Siksikin valtuuston on valittava pormestari. 
 

Hallituksen esityksen perusteluissa arvioidaan, että pormestarimallin käyttöönotto synnyttäisi 
uuden poliittisen ammattijohtajuuden. Tämä on näkökulmakysymys. Nykyinen 
virkamieskunnanjohtajajärjestelmä on jo synnyttänyt poliittisluonteista valtaa käyttävän 
ammattijohtajakunnan. Pormestarimalli toisi tähän järjestelmään kansanvaltaisen 
vastuuelementin, joka nykyiseltä puuttuu.. 
 

Apulaispormestarijärjestelmä on johdonmukainen suomalaisessa monipuoluejär-jestelmässä, 
jossa millään puolueella ei ainakaan suurissa kunnissa ei ole enemmistöä. 
 

Hallituksen esityksessä mahdollistettu pormestarimalli muistuttaa Ruotsissa käytännössä 
olevaa järjestelmää, jolle on tyypillistä se, että kunnille on annettu vapauksia luoda itse sopiva 
järjestelmä. Mistään mullistavasta uutuudesta ei siis ole kyse. 
Kannanotot pykälittäin 

 

15 b § Viittaan edellä perusteluista lausuttuun. 21 

§    Ei huomauttamista 

24 §    Onko perusteltua sanoa, että pormestari olisi kunnanhallituksen alainen 
samalla tavalla kuin ilman äänivaltaa oleva kunnanjohtaja nykyisin? Voiko pu-
heenjohtaja olla johtamansa elimen alainen? 
 

Olisiko pormestari mainittava ennen kunnanjohtajaa? Järjestys indikoi arvostusta. 
 

2. ja 3. momentin järjestystä tulisi johdonmukaisuussyistä vaihtaa. 
 

4. momentti: Kun pormestarin vaali suoritetaan ennen kunnanhallituksen vaalia, 
olisiko säädettävä jotain suhteellisuuden toteuttamisesta tällaisessa tapauksessa 
niin, että pormestarin poliittinen ryhmittyminen otettaisiin suhteellisuuden määräy-
tymisessä huomioon, ettei tule yliedustusta, ellei ole tarkoitus, että tulee. 



 

 

 
 

24 a § Tulisiko säätää, että apulaispormestarin tulisi olla kunnanhallituksen jäsen? 
Ellei näin olisi, syntyisi sekaannusta, jos yksi apulaispormestari olisi kun-
nanhallituksen jäsen ja toinen lautakunnan puheenjohtaja. Pormestarikategoriaan 
tuntuisi kuuluvan keskushallnnon jäsenyys. 
 

32 a § Olisiko harkittava, kumpi olisi parempi pääsääntö, kunnan jäsenyys vai ul-
kopuolisuus. HE tekee kunnan jäsenyydestä poikkeuksen. 
 

32 b § Luottamustehtävän hoidon määritteleminen pelkästään kokoukseen osal-
listumiseksi on ongelmallista. 
 

Työnantajan kieltäytyminen tulee voimaan, jos hän on antanut kirjallisen selvityk-
sen, jolloin säännös menettää merkityksensä. Perusteluissa on jossain määrin 
epämääräinen maininta riidan ratkaisutavasta kunkin alan sääntöjen mukaan. Oli-
siko asiasta otettava maininta itse lakitekstiin? 
 

51 § Ei huomauttamista. 
 

65 - 89 § Ei huomauttamista 
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Valiokunnan kuuleminen 18.4.2006 

Kuultava: Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Randell 

Hallituksen esitys kuntalain ym. lakien muuttamisesta 

Turussa käytiin vuosina 2003-2004 laaja keskustelu kaupungin johtamisjär-
jestelmästä. Yhtenä keskeisenä tarkasteltava kysymyksenä oli, miten val-
tuuston ohjausvaltaa ja poliittista johtamista voidaan vahvistaa. Tässä yhtey-
dessä tutkittiin myös eri maissa käytössä olevia pormestarimalleja ja mah-
dollisuutta pormestarimallin käyttöönottoon Turussa. Kaupunginvaltuusto 
teki 26.4.2004 johtamisjärjestelmäpäatöksen, jossa päätettiin kuitenkin tehdä 
ratkaisut voimassa olevan kuntalain puitteissa vahvistamalla kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtajan asemaa. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan tär-
keimmäksi tehtäväksi kuntalain puheenjohtajalle säätämien tehtävien lisäksi 
määrättiin johtosäännöllä poliittisen prosessin johtaminen. Kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtajalle määriteltiin valtuuston hyväksymällä palkkiosään-
nöllä sellainen vuosipalkkio, että puheenjohtajan tehtävän hoitaminen pää-
toimisesti on mahdollista. 
 

Turun kaupungin tiedossa oli, että kuntalakiin on valmiutta valmistella por-
mestarijärjestelmän mahdollistava muutos, mikäli asiaa valmistelleet kau-
pungit sitä esittävät. Tiedossa oli myös, että Tampereen kaupungin valmiste-
lussa tällöin ollut johtamisjärjestelmä tulisi lakimuutosta edellyttämään. 
Jossain määrin yllätys oli kuitenkin se, että lakiehdotuksesta on poistettu ny-
kyisen kuntalain mahdollistama järjestely, jossa valtuuston toimikaudeksi 
virkaan valittu kunnanjohtaja voidaan valita myös kunnanhallituksen pu-
heenjohtajaksi. Turun kaupungin ja allekirjoittaneen mielestä ei ole tarkoi-
tuksenmukaista, että pelkästään Tampereen kaupungin esitykseen pohjautuen 
laaditaan pormestarijärjestelmän mahdollistava säännös, joka samalla tietyiltä 
osin estää muunlaisen johtamisjärjestelmän kehittämisen. 
 

Ilmeisesti siitä syystä, että esitys perustuu varsinaisesti vain Tampereen kau-
pungin esittämään malliin, ehdotus on puutteellinen myös Turun käyttöön ot-
taman mallin näkökulmasta, koskien kunnan johtamiseen osallistuvien hen-
kilöiden sosiaalisten etujen määrittelyä. Totean tästä tarkemmin jäljempänä. 
 

Viittaan Turun kaupunginvaltuuston johtamisjärjestelmäpäatökseen 
26.4.2004 § 105 sekä kaupunginhallituksen 5.12.2005 hallituksen esitys 
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luonnoksesta antamaan lausuntoon. (Liite). 
 

Keskityn muutoin tässä kannanotossani vain kunnanhallituksen puheenjohta-
jan, kunnanjohtajan, pormestarin ja apulaispormestarin asemaan, sekä por-
mestarin valintatapaan. 
 

Ehdotettu lainmuutos mahdollistaa pormestarimallin käyttöönoton. 
Ehdotettu pormestarimalli merkitsee sitä, että kunnassa on joko vir-
kasuhteessa oleva kunnanjohtaja tai luottamustoimessa oleva pormesta-
ri. Malli on sinänsä selkeä. 
 

Ehdotetun kuntalain 24 §:n sisältö ja sen muoto ei ole kaikilta osin kui-
tenkaan Turun kaupungin ja allekirjoittaneen mielestä ole tyydyttävä. 
 

Pormestarimallista ei ole Suomessa kokemuksia. Mielestäni sääntelyn 
tulisi olla melko väljää ja pormestarijärjestelmän käyttöä tulisi voida 
kokeilla suoraan kuntalain nojalla myös muilla kuin ehdotuksen mah-
dollistamilla tavoilla. Päätösvalta valittavasta hallintomallista tulee olla 
kunnan valtuustolla. 
 

Siten ei ole perusteltua poistaa voimassa olevan lain antamaa mahdollisuutta 
siihen, että valtuuston toimikaudeksi virkaan valittu kunnanjohtaja voidaan 
valita myös kunnanhallituksen puheenjohtajaksi. Mikäli tämä mahdollisuus 
säilytetään, kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valitusta kunnanjohtajasta 
olisi perusteltua voida käyttää pormestari nimikettä. Tästä seuraisi, että por-
mestari voisi olla joko luottamushenkilö tai viranhaltija. 
 

Edelleen laissa tulisi mahdollistaa se, että kunnanhallituksen puheenjohtaja 
toimii käytännössä päätoimisena tai lähes päätoimisena luottamushenkilönä. 
Laissa tulisi tältä osin määritellä loinnanhallituksen puheenjohtajalle makset-
tavan palkkion ja sosiaalisten etujen määräytymisperusteet. 
 

Edellä toteamani tarkistusehdotukset edellyttäisivät ehdotetun 24 §:n tarken-
tamista. Lisäksi tulee tarkistaa, onko muutoksella vaikutuksia muihin kunta-
lain säännösten sisältöön. 
 

Säännöksessä tulisi erikseen mainita, että kunnanjohtajan siirtämisestä toi-
seen virkaan tai toimeen päättää valtuusto. Siirron tulisi olla määräaikainen ja 
voimassa siihen asti, kunnes pormestarin toimikausi päättyy tai määräajaksi 
valitun kunnanjohtajan määräaika päättyy riippuen siitä, kumpi ajankohta on 
aikaisempi. 
 

Kunnanjohtajaa ja pormestaria koskevassa pykälässä tulisi selkeästi todeta, 
että kunnassa voi yhtäaikaisesti olla joko luottamushenkilönä toimiva por-
mestari tai virkasuhteessa toimiva kunnanjohtaja, josta siis edellä esitetyn 
kannanoton mukaisesti voitaisiin myös käyttää pormestarin mmikettä, mikäli 
hänet valitaan kunnanhallituksen puheenjohtajaksi. 
 

Säännöksessä olisi myös syytä olla maininta siitä, että mitä kunnanjohtajasta 
on säädetty, koskee myös pormestaria, jos ei erikseen toisin todeta. 



986/2005 

 

Apulaispormestarin osalta olisi selkeyden vuoksi syytä mainita, voiko 
hän toimia pormestarin varahenkilönä tai sijaisena ja 
kunnanhallituksen jäsenenä ja mahdollisesti varapuheenjohtajana. 
 

Mielestäni on hyvä ja kannatettavaa, että pormestarin valitsee valtuusto. 
Samoin on hyvä ja kannatettavaa, että 32 a §:ssä on mahdollistettu 
pormestarin valitseminen myös valtuuston ulkopuolelta. Käytännössä 
pormestarimalliin siirtyminen johtaa käsittääkseni siihen, että 
kunnallisvaaliehdokkaita asettavien puolueiden ym. tulee nimetä 
pormestariehdokkaansa ennen vaaleja. 
 

Mielestäni pormestarimalliin siirtyminen vie lisäksi kuntien johtamista 
kunnallisen parlamentarismin suuntaan, koska pormestari ja 
vähintäänkin hänet valinnut valmutettujen enernmistö mitä 
todennäköisenimin sopivat ohjelmallisista tavoitteista alkavalle 
toimikaudelle. Näin siitä huolimatta, että toimielimet valitaankin 
suhteellisesti. Tämä ei välttämättä ole huono asia, koska se voi lisätä 
hallinnon tavoitteiden läpinäkyvyyttä kuntalaisten suuntaan. 
 

Saman pykäläehdotuksen 3. momentin mukaan pormestarilla ja apulai-
spormestarilla on oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perheva-
paata samoin perustein kuin kunnallinen viranhaltija. Tämä oikeus pi-
täisi säätää myös kunnanhallituksen puheenjohtajalle tai muulle luot-
tamushenkilölle, jolle valtuuston hyväksymällä johtosäännöllä on annet-
tu erityisiä tehtäviä ja joka hänelle maksettavan palkkion perusteella voi 
hoitaa tehtäväänsä päätoimisesti tai lähes päätoimisesti. Muutoin on 
epäselvää, voidaanko näitä etuja myöntää luottamushenkilönä toimival-
le henkilölle. 

Aleksi Randell 
Turun kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja 

LIITE Turun kaupungin lausunto sisäasiairmiinisteriölle luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi kuntalain ym. lakien muuttamisesta 5.12.2005 



 

 

5.12.2005 15983-2005 (020) 
 
 

Sisäasiainmimsteriön kuntaosasto 
PL 26 
00023 VALTIONEUVOSTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lausunnon antaminen sisäasiainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
kuntalain ym. lakien muuttamisesta 

 

Turun kaupunki pitää sisäasiainministeriön laatimaa luonnosta kuntalain 
muuttamiseksi pääosin myönteisenä. 
 

Seuraavassa esitetään kannanotot pykälittäin. 
 

15 b § Valtuustoryhmä ja sen toiminnan tukeminen 
 

Valtuustoryhmien muodostamisesta ei ole mainintaa voimassa olevassa kun-
talaissa. Asia on jätetty kuntien määrättäväksi valtuuston työjärjestyksessä tai 
muussa johtosäännössä. Ehdotuksessa on esitetty mm., että yksikin val-
tuutettu voi muodostaa valtuustoryhmän. Ehdotusta ei ole tältä osin perustel- 
IU X UUJJVUUlli 

 

Perustelujen mukaan kunnan olisi yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti 
myönnettävä kaikille valtuustoryhmille tukea yhtäläisin perustein. Turun 
kaupunki korostaa sitä, että valtuustoryhmien koko joudutaan ottamaan 
huomioon, kun ryhmien käyttöön luovutetaan tiloja, sihteeriapua ja tietoyh-
teyksiä. 

21 § Luottamushenkilön erottaminen kesken toimikauden 

Ei huomauttamista. 

24 § Kunnanjohtaja, pormestari ja apulaispormestari 

Ehdotettu lainmuutos mahdollistaa pormestarimallin käyttöönoton. Ehdotettu 
pormestarimalli merkitsee sitä, että kunnassa on joko virkasuhteessa oleva 
kunnanjohtaja tai luottamustoimessa oleva pormestari. Malli on sinänsä sel-
keä. 
 

Ehdotetun kuntalain 24 §:n sisältö ja sen muoto ei ole kaikilta osin kuiten-
kaan tyydyttävä. 
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Pormestarimallista ei ole Suomessa kokemuksia. Turun kaupungin mielestä 
sääntelyn tulisi olla melko väljää ja pormestarijärjestelmän käyttöä tulisi 
voida kokeilla myös muilla kuin ehdotuksen mahdollistamilla tavoilla. Siten 
ei ole perusteltua poistaa voimassa olevan lain antamaa mahdollisuutta sii-
hen, että valtuuston toimikaudeksi virkaan valittu kunnanjohtaja voidaan va-
lita myös kunnanhallituksen puheenjohtajaksi. 
 

Turussa on vuoden 2005 alusta siirrytty johtamisjärjestelmään, jonka tarkoi-
tuksena on vahvistaa poliittista johtamista. Turussa kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja on käytännössä päätoiminen luottamushenkilö. Vaikka ratkaisu 
on tehty voimassa olevan kuntalain puitteissa, selvyyden vuoksi malli olisi 
syytä todeta myös laissa. 
 

Turun kaupungin mielestä kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valitusta 
kunnanjohtajasta olisi perusteltua voida käyttää pormestarin nimikettä. Tästä 
seuraisi, että pormestari voisi olla joko luottamushenkilö tai viranhaltija. 
Tämä edellyttäisi ehdotetun 24 §:n tarkentamista. Lisäksi tulee tarkistaa, on-
ko muutoksella vaikutuksia muihin kuntalain säännösten sisältöön. 
 

Selkeämpi kirjoitustapa olisi vaihtaa 2. ja 3. momentit keskenään. 
 

Säännöksessä tulisi erikseen mainita, että kunnanjohtajan siirtämisestä toi-
seen virkaan päättää valtuusto. Tarkoituksenmukaista olisi myös, että kun-
nanjohtaja voitaisiin siirtää myös työsopimussuhteeseen. Siirron tulisi olla 
määräaikainen ja voimassa siihen asti kunnes pormestarin toimikausi päättyy 
tai määräajaksi valitun kunnanjohtajan määräaika päättyy riippuen siitä, 
kumpi ajankohta on aikaisempi. 
 

Kunnanjohtajaa ja pormestaria koskevassa pykälässä tulisi selkeästi todeta, 
että kunnassa voi yhtäaikaisesti olla joko luottamushenkilönä toimiva por-
mestari tai virkasuhteessa toimiva kunnanjohtaja, josta siis edellä esitetyn 
kannanoton mukaisesti voitaisiin myös käyttää pormestarin nimikettä, mikäli 
hänet valitaan kunnanhallituksen puheenjohtajaksi. 
 

Säännöksessä olisi myös syytä olla maininta siitä, että mitä kunnanjohtajasta 
on säädetty, koskee myös pormestaria, jos ei erikseen toisin todeta. Esimerk-
kinä mainittakoon 68 §:n 4. momentti, jonka mukaan tilinpäätöksen allekir-
joittaa mm. kunnanjohtaja. 
 

Apulaispormestarin osalta olisi selkeyden vuoksi syytä mainita, voiko hän 
toimia pormestarin varahenkilönä tai sijaisena ja kunnanhallituksen jäsenenä 
ja mahdollisesti varapuheenjohtajana. 
 

32 a § Pormestarin ja apulaispormestarin asema luottamushenkilönä 
 

Pykälässä mahdollistetaan se, että kunnan pormestariksi tai apulaispormesta-
riksi valitaan myös sellainen henkilö, jonka kotikunta kunta ei ole. Tämä so-
pii huonosti luottamushenkilöpormestarin asemaan ja siihen liittyvään poliit-
tiseen vastuuseen. 



 

 

 

Saman pykälän mukaan pormestarille ja apulaispormestarille maksettaisiin 
palkkaa. Koska luottamushenkilöpormestari ei ole virkasuhteessa eikä työ-
suhteessa kuntaan, hänelle maksettava korvaus on palkkiota eikä palkkaa. 
 

32 b § Luottamushenkilön oikeus saada vapaata työstään luottamustoimen 
hoitamista varten 
 

Määräyksen lisääminen kuntalakiin on kyseenalaista. Tällä hetkellä vapaan 
saaminen työstä kunnallisen luottamustehtävän hoitamista varten perustuu 
tavanomaiseen oikeuteen ja noudatettuun käytäntöön. Asiallisena perusteena 
vapaan saamiselle on katsottu olevan se, että luottamustoimesta ei saa kiel-
täytyä kuin eräin poikkeuksin. Mikäli lakiin otetaan ehdotetut määräykset, 
avataan mahdollisuus sille, että työnantajat ryhtyvät rajoittamaan vapaan 
myöntämistä luottamustoimen hoitamista varten erityisesti silloin kun kysy-
mys ei ole suoranaisesta kokoukseen osallistumisesta. 
 

Kuntalakia eduskunnassa säädettäessä hallituksen esitykseen sisältyi ehdotus, 
jonka mukaan luottamustoimesta olisi ehdoton oikeus kieltäytyä. Hallin-
tovaliokunta katsoi kuitenkin lausunnossaan (HaVM 18/94) mm. 
 

" Valiokunnan mielestä kunnallinen luottamustoimi on luonteeltaan kansa-
laisvelvollisuus, josta ei tulisi voida ilman pätevää syytä kieltäytyä. Mikäli 
kieltäytyminen olisi mahdollista täysin vapaasti, tilanne voisi ehkä johtaa 
myös siihen, että työnantajat saattaisivat suhtautua ajan oloon kielteisesti 
luottamustoimen vastaanottamiseen. Valiokunta pitää tärkeänä, että luotta-
mustoimissa ovat edustettuina mahdollisimman laajalti yhteiskunnan eri 
toimintatahot. Ketään ei ole yleensä valittu luottamustoimeen vastoin tahto-
aan. Valiokunta onkin asettunut nykytilan pysyttämisen kannalle... " 
 

Valiokunnan kannanoton jälkeen eduskunta hyväksyi kuntalain 38 §:n tältä 
osin nykymuodossaan, jonka mukaan luottamustoimesta voi kieltäytyä vain 
tietyin rajoitetuin ehdoin tai muusta pätevästä syystä. 
 

Turun kaupunki katsoo, ettei työstä vapaan saaminen ole käytännössä ollut 
merkittävä ongelma, joten säännös tulisi edellä esitetyistä syystä jättää edel-
leen pois kuntalaista. 
 

Mikäli säännös kuitenkin otetaan kuntalakiin, Turun kaupunki katsoo, ettei 
kokouksiin osallistumista ja muuta luottamustoimen hoitoa pidä asettaa eri 
asemaan, vaan vapaan saaminen luottamustoimen hoitamista varten tulee 
kokonaisuudessaan mahdollistaa luonnoksen 1. momentin edellyttämällä so-
pimisella. Ainoastaan silloin, kun luottamustoimen hoitaminen on päätoimen 
luontoinen, ehdotetun 2. momentin määräys voisi olla perusteltu. 
 

Todettakoon vielä, että kuntalain 32 §:ssä on määritelty kunnan luottamus-
henkilöt. Henkilöluetteloon eivät kuulu mm. kuntayhtymän hallituksen jäse-
net. Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voimassa, 
mitä kunnasta säädetään mm. 32 §:ssä. Sen mukaisesti kuntayhtymän halli-
tuksen jäsenet ovat kuntayhtymän luottamushenkilöitä, eivät sen sijaan kun-
nan luottamushenkilöitä, koska kunta ei ole valinnut heitä kuntayhtymän 
toimielimiin. Jotta kuntayhtymän luottamushenkilöillä olisi samat oikeudet 
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kuin kunnan luottamushenkilöillä, tulee 86 §:ää muuttaa jäljempänä esitettä-
vällä tavalla vastaavasti, mikäli 32 b § katsotaan tarpeelliseksi. 
 

51 § Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi 
Mikäli johtokunnalle halutaan antaa otto-oikeus, mitä Turun kaupunki ei pidä 
tarpeellisena, tulee vielä tarkkaan selvittää, mikä on lautakunnan ja johto-
kunnan otto-oikeuden suhde. 
 

Ehdotetun pykälän mukaan johtokunnan otto-oikeus määrätään johtosään-
nöllä. Sanamuoto mahdollistaa sen, että johtokunnalle annettaisiin otto-
oikeus vain tiettyihin päätöksiin. Käytännössä lain soveltamistilanteissa tästä 
saattaa aiheutua ongelmia. Mikäli johtokunnalle annetaan johtosäännöllä ot-
to-oikeus, sen tulisi siten suoraan lain nojalla olla vastaavansisältöinen kuin 
lautakunnan otto-oikeuskin on ja koskea kaikkia ottokelpoisia päätöksiä. 

65 § Talousarvio ja -suunnitelma 

Ei huomauttamista. 

68 § Tilinpäätös 

Ei huomauttamista. 

69 § Toimintakertomus 

Ei huomauttamista. 

71 § Tarkastuslautakunta 

Ehdotettavan 3. momentin mukaan tarkastuslautakunnan on arvioitava talou-
den tasapainotuksen toteutumista tilikaudella. Perusteluluonnoksen mukaan 
arviointitehtävä on tehtävä tilinpäätösvuonna eli jälkikäteen. Lakiehdotusta 
tulee tältä osin täsmentää. 
 

86 § Kuntaa koskevien säännösten soveltaminen kuntayhtymässä 
 

Mikäli kuntalakiin otetaan ehdotettu 32 b §, tulee myös 86 §:ssä olevaan py-
käläluetteloon lisätä 32 b §, jotta kuntayhtymien luottamushenldlöihin sovel-
lettaisiin vapaan saamista luottamustoimen hoitamista varten samoin perus-
tein kuin kunnan luottamushenkilöihin. 
 

89 § Oikaisuvaatimus 
 

Pykälän voimassa olevan muotoilun mukaan johtokunnan päätöksestä teh-
dään oikaisuvaatimus joko lautakunnalle tai kunnanhallitukselle siitä riippu-
en, kumman alainen johtokunta on. Tähän ei ole ehdotettu muutosta. 
 

Mikäli katsotaan, että johtokunta voi käsitellä alaisensa viranomaisen pää-
töksestä tehdyt oikaisuvaatimukset, pitäisi myös johtokunnan omasta päätök-
sestä tehdyt oikaisuvaatimukset tehdä johtokunnalle itselleen jo järjestelmän 
selkeyden vuoksi. Toisessa momentissa oleva maininta "asianomainen toi-
mielin" ei nimittäin ole lain soveltamiskäytännön mukaan tarkoittanut johto-



 

 

kuntaa. Toinen ja ehkä tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto on, ettei 
johtokunnalle anneta lainkaan oikeutta käsitellä oikaisuvaatimuksia. 
Kaupunginhallituksen puolesta 
 
 
 
 

Armas Lahoniitty 
kaupunginjohtaja 
 
 
 
 

Marjo-Riitta Pihlajamäki 
hallmtolakimies 

HE 8/2006 vp 
Seppo Koskinen 
Työ- ja sosiaalioikeuden professori 
(virkaan kuuluu myös virkamiesoikeus) 
Lapin yliopisto 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 

Esitän lausuntonani Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laeiksi kuntalain ja eräiden siihen 
liittyvien lakien muuttamisesta kunnioittaen seuraavan. 
 

Käsittelen lausunnossani etupäässä kahta asiaa: pormestarimalliin siirtymisen yhteydessä muuhun 
tehtävään määrätyn kunnanjohtajan asemaa sekä pormestarin luottamushenkilöasemaa ja erottamista 
ja samassa yhteydessä luottamushenkilöiden, erityisesti pormestarin oikeutta saada vapautusta 
varsinaisesta työstään. 
 

1. Siirretyn kunnanjohtajan asema 
 

Kuntalakia koskevan muutosesityksen 24 §:n 2 momentin mukaan "Jos kunnanjohtajan virka on 
täytetty, kunnanjohtaja siirretään hänelle soveltuvaan palvelussuhteeseen. Uuteen virkaan tai 
toimeen siirretyllä kunnanjohtajalla on oikeus saada siihen kuuluvat edut samanlaisina kuin 
kunnanjohtajan virassa." 
 

Tältä osin päätösvalta kuuluu samalle taholle, joka kunnanjohtajan valitseekin. Tämä olisi hyvä 
mainita valiokuntamietirmössä. 
 

Lakiehdotuksessa ei käsitellä lainkaan sitä, pitääkö kunnanjohtaja siirtää pysyvästi hänelle 
soveltuvaan palvelussuhteeseen vai pitäisikö sen olla määräaikainen, koska pormestarikin valitaan 
määräajaksi. Pormestarin luottamustoimen määräaikaisuuden johdosta jälkimmäinen ratkaisu olisi 
luonteva. Jos näin katsotaan, säännös voisi olla seuraava: "Määräaikainen siirto on voimassa siihen 
saakka, kunnes joko pormestarin toimikausi päättyy tai määräajaksi valitun kunnanjohtajan 
määräaika päättyy." Näin toimien korostuisi kunnanjohtajan siirtämisen erityinen luonne. Häntä ei 
tällöin siirrettäisi kuten ketä tahansa kunnallista viranhaltijaa toiseen palvelussuhteeseen. 



 

 

 

Lakiehdotuksen mukaan pormestari voidaan erottaa, jos hän ei nauti valtuuston luottamusta. Jos 
tällaisessa tilanteessa kunnanjohtaja on siirretty toiseen palvelussuhteeseen, laissa olisi mahdollista 
todeta, että hän tulee erotetun pormestarin sijaan siihen saakka, kunnes uusi pormestari valitaan. 
Toinen vaihtoehto on se, että erotetun luottamushenkilön tilalle vain valitaan mahdollisimman pian 
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noudatetaan ilman edellä mainittua erityissäännöstä. 
 

Säännöksessä mahdollistetaan siirto sekä virkaan että toimeen. Tämä lienee tarkoituksenmukaista, 
koska kunnanjohtajan muu työ voi tarkoituksenmukaisella tavalla liittyä joko virkasuhteeseen tai 
työsuhteeseen. Laissa käytetään tässä kohdin vanhaa terminologiaa toimesta, vaikka sillä 
tarkoitetaan työsopimussuhdetta. 
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Säännösehdotukseen mukaan uuteen virkaan tai toimeen siirretyllä kunnanjohtajalla on oikeus saada 
"siihen kuuluvat edut samanlaisina kuin kunnanjohtajan virassa". Säännös on kirjoitettu siten, että 
siirretty kunnanjohtaja saa uuteen virkaan liittyvät etuudet samanlaisina kuin kunnanjohtajan 
virassa. Jos uuteen virkaan ei sisälly joitakin kunnanjohtajan virkaan liittyviä etuuksia, siirretyllä 
kunnanjohtajalla ei ole näihin oikeutta. Tällainen ratkaisu, jos kyseinen säännös tulee tulkita edellä 
kerrotulla tavalla, on ainakin osin luonteva, koska kunnanjohtajan erityisetuja ei ehkä ole 
mahdollista siirtää muuhun virkaan. Ongelmia käytännössä saattaa aiheutua kunnanjohtajien kanssa 
tehtyjen johtajasopimusten tarkoittamista etuuksista. Ehdotettu säännös saattaa olla mahdollista 
tulkita siten, että siirretty kunnanjohtaja säilyttää johtajasopimuksensa mukaiset etuudet vain, jos 
uudessa virassa on samoja etuja. Tällainen tulkinta on vastoin johtajasopimuksen omia 
tulkintaperiaatteita. 
 

Etuuksien siirtymisen osalta ehdotettu säännös on osin vaikeasti tulkittavissa. Esimerkiksi asiasta 
annetussa yhdessä lausunnossa sanamuodoksi esitettiin seuraavaa: "Uuteen palvelussuhteeseen 
siirretyllä kunnanjohtajalla on oikeus saada siihen kuuluvat edut sellaisina, etteivät ne ole 
epäedullisemmat kuin kunnanjohtajan virkaan kuuluneet vastaavat edut." Jos lainsäätäjän mielestä 
kunnanjohtajalla on oikeus saada myös uuden viran mahdollisesti paremmat etuudet (käytännössä 
voi olla melko harvinaista, vrt. kuitenkin esimerkiksi työaika), silloin tämä sanamuoto on laissa 
ehdotettua osuvampi. 
 

Hallituksen esityksen todennäköisenä tarkoituksena tältä osin on se, että siirretty kunnanjohtaja saa 
pitää entiset etuudet ja hän saa myös uuden palvelussuhteen mukaiset etuudet. Jos tämä on esityksen 
tarkoitus, tämä olisi selkeästi todettava. 
 

Siirretyn kunnanjohtajan asemaa arvioitaessa on otettava huomioon myös se, että ehdotuksen 
mukaan pormestari valitaan vain määräajaksi. Jos käyttöönotetusta pormestarimallista halutaan 
myöhemmin luopua, aikaisemmalla kunnanjohtajalla pitäisi olla oikeus palata virkaansa. Tätä ei ole 
missään todettu. Lakiehdotuksessa ei lähdetä siitä, että kunnanjohtajan virka pitäisi 
pormestarijärjestelmään siirtymisen yhteydessä lakkauttaa. Lakkauttaminen ei välttämättä kaikissa 
tilanteissa olisi edes tarkoituksenmukaista (esimerkiksi silloin, jos halutaan kokeilla 
pormestarijärjesteknää, tai ainakin halutaan mahdollistaa paluu aikaisempaan järjestelmään). 
 

Lisäksi on syytä huomata kunnanjohtajan arkaan asemaan liittyvänä jonkinlaisena uhkatekijänä, että 
lakiehdotuksen hyväksymisen jälkeen virassa oleva kunnanjohtaja voidaan siirtää ilman 
määräenemmistöä muuhun kunnan palvelussuhteeseen, erottaa hänet tämän jälkeen esimerkiksi 



 

 

tuotannollis-taloudellisista syistä ilman määräenemmistöä ja tämän jälkeen kunta voi päättää palata 
kunnanjohtajajärjestelmään sekä julistaa viran haettavaksi. Tältä osin ei voine kuitenkaan muuta 
kuin luottaa luottamushenkilöiden pätevyyteen. 
 
 

2. Pormestarin luottamushenkilöasema ja erottaminen 
 

Pormestari on kuntalakia koskevan muutosesityksen 24 §:n 1 momentin mukaan kunnan 
luottamushenkilö. Tunnetusti luottamushenkilöt voivat olla erilaisia ja eriasteisia. Pormestarin 
kohdalla luottamushenkilöasema on sikäli problemaattinen, että pormestari on korkeassa ja 
merkittävässä asemaa ja vastaa asemaltaan kunnanjohtajaa: 
 

Ehdotuksen 32 a §:n 1 momentin mukaan pormestariksi ja apulaispormestariksi voidaan valita myös 
henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta 
/ 
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kunta ei ole. Tämä ratkaisu on luonteva siitä lähtökohdasta, että pormestariksi tai 
apulaispormestariksi halutaan saada pätevä henkilö. Tällainen henkilö luottamustoimen saatuaan 
suurella todennäköisyydellä muuttaa kuntaan asumaan. 
 

Ehdotuksen 32 a §:n 3 momentin mukaan valtuusto päättää pormestarille ja apulaispormestarille 
maksettavasta palkasta ja korvauksista. Pormestarilla ja apulaispormestarilla on ehdotuksen 
mukaan oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata samoin perustein kuin 
kunnallinen viranhaltija. Koska on tulevaisuuteen nähden hankala tietää, mitä kaikkia etuuksia 
kunnallinen viranhaltija saa, jälkimmäinen säännös voisi kattaa myös muut viranhaltijan kunnalta 
saamat etuudet. 
 

Hallituksen esityksen mukaan pormestarin tai apulaispormestarin olisi sovittava tällaisen 
luottamustoimen hoitamisesta työnantajansa kanssa: 'Työnantaja voisi kieltäytyä antamasta 
vapaata eikä kieltäytymiseen tarvitsisi olla työstä johtuvia painavia perusteita." (HE s. 23.) 
Tällainen järjestelmä on monin tavoin ongelmallinen. Teoriassa asianomaisen oma työnantaja 
voisi kieltää mahdollisesti jopa jo valitun pormestarin toiminnan. Käytännössä tällaisissa 
tilanteissa esimerkiksi pormestariksi hakija joutuu etukäteen hankkimaan työnantajansa 
suostumuksen. Tällainen järjestelmä ei korosta pormestari-instituution tärkeyttä. 
 

Ehdotuksen 32 b §:n 1 momentin mukaan kunnan luottamushenkilöllä on oikeus saada vapaata 
työstään kunnan toimielimen kokoukseen osallistumista varten. Ehdotuksen tämä kohta koskee 
myös pormestaria ja apulaispormestaria. Ehdotuksen mukaan tässä kohdin ei ole kuitenkaan kyse 
luottamushenkilön todellisesta oikeudesta saada vapaata, koska vapaasta tulee sopia työnantajan 
kanssa. 
 

Säännös tulisi kirjoittaa siten, että luottamushenkilöllä on oikeus kyseiseen vapaaseen, ja tämän 
jälkeen todeta, että työnantaja voi työhön liittyvästä painavasta syystä kieltää kyseisen oikeuden 
käytön muilta luottamushenkilöiltä paitsi pormestarilta ja apulaispormestarilta. Sellainen 
järjestelmä, jossa työnantaja voisi kieltää esimerkiksi pormestarin osallistumisen kunnan 
toimielimen kokoukseen, ei voine olla osa esitettyä uudistusta. Jos oikeuden käyttäminen 
edellyttää työnantajan kanssa tehtävää sopimusta, kyse ei ole edes oikeudesta. Työnantajan kielto-
oikeuden osalta on syytä huomata, että hallituksen esityksen mukaan kieltäytymisen syyltä 
edellytetään erityistä painavuutta, kun taas laissa edellytetään vain painavaa syytä. Vaikka tämä 



 

 

kohta esityksestä on valmisteltu työmarkkinajärjestöjen kanssa yhteismumin, lainsäätäjällä on 
aina oikeus tehdä mielestään järkeviä ratkaisuja. 
 

Ehdotuksen 32 b §:n 2 momentissa säädeltäisiin vapaasta muun kuin 1 momentissa tarkoitetun 
luottamustoimen hoitamiseen. Tältä osin ehdotettu järjestelmä on tarkoituksenmukainen eikä 
väheksy kunnallista demokratiaa. 
 

Ehdotuksen 21 §:n 2 momentin mukaan valtuusto voi erottaa pormestarin tai apulaispormestarin 
kesken toimikauden, jos hän ei nauti valtuuston luottamusta. Vaikka tämä järjestelmä vastaa 
luottamushenkilöiden yhteydessä omaksuttuja järjestelmiä, esimerkiksi pormestari on tarkoitettu 
hoitamaan samanlaisia tehtäviä kuin kunnanjohtajakin. Pormestari toimii tällöin kunnanjohtajan 
sijasta. Tätä taustaa vasten saattaa olla epätarkoituksenmukaista, että pormestarin tai 
apulaispormestarin asemaa ei erottamista silmällä pitäen turvata samalla tavoin kuin 
kunnanjohtajaa. 
 

Hallituksen esityksessä todetaan vielä lisäksi se, että luottamushenkilön erottamisen yhteydessä ei 
tarvitsisi ilmoittaa erottamisen perusteita vastaavasti kuten kunnanjohtajan osalta. Tältä osin 

 

riittävää on vain se, että pormestari tai apulaispormestari ei nauti valtuuston luottamusta. Pormestarin 
ja apulaispormestarin yhteydessä voi kuitenkin erottamisen yhteydessä ajankohtaistua se, että 
asianomainen riitauttaa erottamisen. Kyseessä olisi kunnallisvalitus, joka voidaan tehdä 
laillisuusperusteella riitauttamalla luottamuspula. Luottamuspula on kiistatta erottamisen 
oikeudellinen peruste. Yleisestikään ei voida pitää asianmukaisena sitä, että pormestarilla tai 
apulaispormestarilla ei olisi samanlaista valitusoikeutta kuin muilla kunnallisilla viranhaltijoilla 
Erityisesti tässä kysymyksessä näkyy se, että pormestarin ja apulaispormestarin 
luottamushenkilöluonne on erityislaatuinen. 
Luottamushenkilöaseman erityisyys pormestarin ja apulaispormestarin yhteydessä näkyy siinäkin, 
että ehdotuksen 32 a §:n 3 momentin mukaan valtuusto päättää heille "maksettavasta palkasta" ja 
korvauksista. Luottamushenkilöiden yhteydessä on perinteisesti käytetty ilmaisua palkkio. Jos laissa 
käytetään kuitenkin palkka -käsitettä, on mahdollista, että tuomioistuin ei tulkitsisikaan pormestaria 
tai apulaispormestaria luottamushenkilöksi, vaan erityiseksi viranhaltijaksi (luottamusta 
edellyttävässä johtavassa asemassa olevaksi kunnanjohtajatyyppiseksi viranhaltijaksi). Tämän takia 
olisi paikallaan käyttää luottamushenkilön yhteydessä tähän instituutioon liittyviä käsitteitä 
johdonmukaisesti eli tässä yhteydessä palkkiota. Toinen kysymys on lisäksi se, miten verottaja 
suhtautuisi palkan maksamiseen luottamushenkilölle. Perinteisesti verottaja on lähtenyt siitä, että 
luottamushenkilölle maksetaan palkkiota. 
 

Tältä osin totean lopuksi yhteenvetona, että hallituksen esityksessä ei ole luotettavalla tavalla arvioitu 
sitä, onko pormestari tai apulaispormestari oikeudellisesti sitovalla tavalla käsiteltävissä 
luottamushenkilönä. Monet seikat puoltavat sitä, että pormestari olisi ennemmin uusi erityinen 
viranhaltijatyyppi. 
 
 
 

Littoinen 
30.3.2006 
 
 

Scppu Koskinen 
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HALLINTOVALIOKUNNALLE 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laeiksi kuntalain ja eräiden 

siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 8/2006 vp). 
 
 
 

Pormestarimalli 
 

Pormestarimallia samoin kuin luottamushenkilön ja valtuustoryhmien toimintaedellytyksiä koskevien 

ehdotusten tavoitteena on hallituksen mukaan vahvistaa kunnan poliittista johtajuutta (s. 15). 

Pormestarimallin käyttöön otto riippuisi kunnan valtuuston päätöksestä. Pormestari ja 

apulaispormestari olisivat kunnan luottamushenkilöitä, joiden valinta kuuluisi valtuustolle. 

Pormestari korvaisi sekä kunnanjohtajan että kunnanhallituksen puheenjohtajan. Pormestarimallia 

soveltavassa kunnassa ei olisi kunnanjohtajaa, pormestari toimisi kunnanhallituksen puheenjohtajana. 

(24.1 §) Valtuusto voisi erottaa pormestarin tai apulaispormestarin kesken toimikauden, jos hän ei 

nauti valtuuston luottamusta. 
 

Pormestarimallia on syytä sinänsä pitää tervetulleena vaihtoehtona kunnan poliittisen johdon 

järjestämiseksi ja sen poliittisen vastuunalaisuuden lujittamiseksi. Joihinkin säännösehdotuksiin on 

kuitenkin syytä tehdä eräitä reunahuomautuksia. 
 

Uuden järjestelmän ei tulisi monimutkaistaa kunnan hallintoa. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos 

eri elinten toimikaudet poikkeavat toisistaan, eikä eroille ole rationaalista perustetta. Ehdotuksen 24.3 

§:n mukaan pormestari voitaisiin valita enintään valtuuston toimikaudeksi. Selkeintä mielestäni olisi, 

että pormestarin toimikausi olisi sama kuin valtuustonkin (poikkeuksena voi olla tilanne, jossa 

pormestarimalliin päätetään siirtyä kesken vaalikauden). Johdonmukaista niin ikään 
 

\ 



 

 

olisi, että apulaispormestari(t) valittaisiin samaksi toimikaudeksi kuin pormestari. Tästä tulisi säätää 

24a. 1 §:ssä. 
 

Pormestaria ja apulaispormestaria luonnehditaan esityksessä luottamushenkilöiksi. Heihin ei 

kuitenkaan sovellettaisi eräitä keskeisiä luottamushenkilöitä koskevia säännöksiä. Niinpä heidän ei 

tarvitsisi olla kunnan asukkaita, eikä täyttää muitakaan kunnanhallituksen ja lautakunnan jäseniltä 

kuntalain 33 §:n mukaan vaadittavia kelpoisuusehtoja.1 Jos kunnallisten luottamushenkilöiden 

kelpoisuusehdot eivät ole sovellettavina, on vaikea nähdä, miten pormestaria ja apulaispormestaria 

voitaisiin pitää luottamushenkilöinä. Kun pormestarille ja apulaispormestarille myös maksettaisiin 

palkkaa eikä palkkiota, ja heidän sosiaaliset etuutensa määräytyisivät samoin perustein kuin 

kunnallisten viranhaltijoiden, ainoaksi eroksi kunnanhallituksen puheenjohtajana toimivaan 

kunnanjohtajaan näyttävät jäävän väljemmät erottamisperusteet. Pormestarin ja apulaispormestarin 

luottamusmiesominaisuuden vahvistamiseksi, pitäisin tärkeänä, että heidän edellytettäisiin täyttävän 

luottamushenkilön yleiset kelpoisuusehdot kuten kotikuntaa koskevan vaatimuksen. 
 

Kuntalakiehdotuksen 24 §:n 2 momentista ei käy ilmi, että kyse on kunnanjohtajan asemasta 

tilanteessa, jossa pormestarimalliin siirrytään kunnanjohtajan viran ollessa täytettynä. Tätä tarkoittava 

selvennys olisi lisättävä säännökseen, 
 
 
 

Valtuustoryhmien ja luottamushenkilöiden toimintaedellytysten turvaaminen 
 

Valtuustoryhmien järjestäytymisestä kuntalain 15b.l §:ään ehdotettuja säännöksiä voi pitää 

tervetulleina, tunnustavathan ne valtuustoryhmien aseman ja merkityksen valtuuston toiminnassa. 

Valtuustoryhmien tukemisen mahdollistavia säännösehdotuksia perustellaan korkeimman hallinto-

oikeuden 1975 ja 1980 päätöksillä (s. 7). Kunnan toimialaa koskeva oikeuskäytännön toimintalinja on 

vuoden 1980 jälkeen väljentynyt, eikä ole varmaa, ovatko 15b.2 §:ään ehdotetut säännökset 

oikeudellisesti edes välttämättömiä. Perustelujen (s. 20) mukaan tukea ei voitaisi myöntää yksittäisen 

luottamushenkilön vaalitilaisuuksiin, mutta avustus voitaisiin myöntää ryhmän ennen vaaleja 

järjestämään keskustelutilaisuuteen. Rajanveto voi olla vaikea, jopa mahdoton, jos ryhmässä 

esimerkiksi on vain yksi jäsen! 
 

Pidän 32b §:ään ehdotettua säännöstä luottamushenkilön oikeudesta saada vapaata työstään 

luottamustoimen hoitamista varten kunnallisen demokratian mahdollisuuksia lisäävänä. Ongelmia voi 
                     
1 Pormestariksi ja apulaispormestariksi voitaisiin ilmeisesti valita myös holhouksen alainen! 
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kuitenkin synty sen soveltamisessa, erityisesti sen tulkitsemissa, mikä on työnantajan kieltäytymiseen 

oikeutta työstä johtuva paina syy. perustelutkaan eivät tässä suhteessa helpota tulkintaongelmia. 
 
 
 

Muut säännösehdotukset 
 

Otto-oikeutta tai kunnallistaloutta koskeviin säännösehdotuksiin minulla ei ole huomautettavaa. 
 
 

Helsingissä 5.4.2006 

Kaarlo Tuori 

HE 8/2006 laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 

Heikki Kulla 

5.4.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 

Esitän lausuntonani hallituksen esityksestä laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liitty-
vien lakien muuttamisesta kunnioittavasti seuraavan. 
 

Valtuustoryhmä ja sen toiminnan tukeminen (15b §) 
 

Esityksen mukaan valtuutetut voivat muodostaa valtuustotyöskentelyä varten val-
tuustoryhmiä. Säännös on luonteeltaan lähinnä informatiivinen, koska valtuusto-
ryhmän asemaa ja tehtäviä ei säännellä tarkemmin. Sen erikseen toteaminen, että 
ryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu, on paikallaan, koska yleisen kielenkäy-
tön mukaan ryhmään kuuluu useampia henkilöitä. 
 

Lähtökohta on edelleen, että ryhmän tukeminen ei saa olla kunnallista puoluetukea. 
Tukea voidaan antaa vain erikseen yksilöityjen kustannusten kattamiseen muttei 
esimerkiksi vuotuisena kokonaissummana. Tältä osin rajanvedot ovat kuitenkin tul-
kinnanvaraisia. Tukea ei voitaisi myöntää yksittäisen luottamushenkilön vaalitilai-
suuksiin. Kuitenkin yhden luottamushenkilön muodostaessa valtuustoryhmän, täl-
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laisen ryhmän ennen vaaleja järjestämä keskustelutilaisuus rinnastuisi pitkälle 
tämän henkilön omaksi tilaisuudeksi. 
 

Kunnan johtaminen: pormestarijärjestelmä (24 §, 24a §, 32a §) 
 

Kuntalakiin ehdotetaan otettavaksi pormestaria ja apulaispormestaria koskevat 
säännökset. Pormestari ja apulaispormestari ovat luottamushenkilöitä, ja heidät 
valitsee valtuusto. Pormestarimallin käyttöön ottaneessa kunnassa ei ole 
kunnanjohtajaa. Pormestari ja apulaispormestari voidaan valita enintään valtuuston 
toimikaudeksi. 

 

Valtuusto voi erottaa pormestarin ja apulaispormestarin epäluottamuksen perusteel-
la. Pormestareiden palkasta päättää valtuusto. Pormestariksi ja apulaispormestariksi 
voidaan valita muukin kuin valtuutettu, mikäli kunta niin päättää. Valittavan ei tar-
vitse olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen tai lautakuntaan, ja hänen 
kotikuntansa voi olla muukin kuin kyseessä oleva kunta. 
 

Pormestarimalliin siirtyminen ei kuitenkaan ole pakollista, vaan kunta voi edelleen 
pysyä kunnanjohtajamallissa. Ehdotettu 24 § sääntelee rinnakkain pormestarin ja 
kunnanjohtajan asemaa. 
 

Pormestarimalli korostaa luottamushenkilöhallintoa ja poliittista vastuuta. Tämä on 
hyvin sopusoinnussa perustuslain kunnallista itsehallinto koskevien perussääntöjen 
kanssa (PL 121 §). Mahdollisuus luopua virkamieshallintoa painottavasta kunnan-
johtajamallista on tästä näkökulmasta paikallaan. Hallinnon johtamisen kannalta 
pormestarimalli ei kuitenkaan ole ongelmaton. Ehdotuksen mukaan pormestari hoi-
taa ensinnäkin entiset kunnanjohtajan tehtävät kunnan hallinnon, taloudenhoidon ja 
muun hallinnon johdossa. Toiseksi pormestarille kuuluvat kunnanhallituksen pu-
heenjohtajan tehtävät. Tehtäväkenttä on varsin laaja, ja käytännössä pormestari voi-
si keskittyä vain kaikkein tärkeimpiin tehtäviin. On mahdollista, että 
pormestarimalli johtaa byrokraattisen vallan laajenemiseen sekä 
apulaispormestareiden että johtavien virkamiesten suunnalla. 
 

Ehdotuksessa ei ole pormestarin kelpoisuusvaatimuksia eikä muita välittömiä me-
nettelyitä taata pormestarin riittävä johtamistaito ja hallinnollinen ammattitaito. On 
katsottu, että valintatapa ja poliittinen vastuu ovat tässäkin suhteessa riittäviä. Kan-
sainväliset kokemukset viittaavat siihen, että malli on kohtalaisen toimiva. Tosin 
muodollisten kelpoisuusvaatimusten puuttuessa on mahdollista, että pormestari jää 
vain eräänlaiseksi keulakuvaksi, joka ei laajemmin osallistu käytännön 
johtamistyöhön. 
 
Pormestari ei ole kuntaan virkasuhteessa eikä työsuhteessa, vaan pormestarin tehtä-
vä on luottamustehtävä, tosin palkallinen. Pormestarilla ei ole irtisanomissuojaa, 
vaan tehtävä päättyy suoraan lain nojalla toimikauden päättyessä tai valtuuston 
erottamispäätöksellä. Kun otetaan huomioon tehtävän luonne luottamustehtävänä, 
palvelussuhdeturvan puuttuminen ei ole ristiriidassa PL 18.3 §:n 
palvelussuhdeturvan lakisääteisyyttä korostavan sääntelyn kanssa. 
 
Kunnanjohtajan asema siirryttäessä pormestarimalliin (24 §) 
 



 

 

Mikäli kunta siirtyy pormestarimalliin, kunnanjohtaja siirretään hänelle 
soveltuvaan palvelussuhteeseen. Uuteen virkaan tai toimeen siirretyllä 
kunnanjohtajalla on oikeus saada siihen kuuluvat edut samanlaisina kuin 
kunnanjohtajan virassa. 
 

Siirtomekanismi edellyttää, että kunnanjohtaja on siirrettävä uuteen hänelle 
soveltuvaan palvelussuhteeseen. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 
soveltuvuutta arvioidaan oikeusharkinnalla, ja huomiota kiinmtetaan ensi sijassa 
viran tai toimen sijoittumiseen hallinnossa ja tehtävien vastaavuuteen. 
 

Kunnanjohtajan irtisanominen taloudellisella tai tuotannollisella perusteella 
kunnanjohtajan virkasuhteesta ei ole mahdollista, koska kunnanjohtajan virka on 
lakisääteinen. Kunnanjohtajaa ei myöskään voida lyhyen ajan kuluessa irtisanoa 
mainitulla perusteella siitä uudesta palvelussuhteesta, johon hänet on siirretty. 
Tosin viimeksi mainitun palvelussuhteen irtisanominen saattaa joskus myöhemmin 
tulla kyseeseen. Irtisanominen taloudellisella tai tuotannollisella perusteella 
nopeasti siirtämisen jälkeen olisi kuitenkin kiellettyä lain kiertämistä. 
 

Ehdotuksen 24 §:n toinen momentti ei ole kirjoitusasultaan täysin selvä. Ensimmäi-
sessä virkkeessä puhutaan palvelussuhteesta, mutta toisessa virkkeessä virasta tai 
toimesta. Virkamiesoikeudellisesti tarkasteltuna palvelussuhde kattaa sekä määrät-
tyjen tehtävien hoitamisen virkasuhteessa että tietyn perustetun viran hoitamisen. 
Toisin sanoen "virka" viittaa siihen, että kunnanjohtaja siirretään tiettyyn virkaan, 
kun taas ensimmäinen virka mahdollistaa myös siirtämisen hoitamaan tiettyjä tehtä-
viä. Kuitenkin KuntaL 44.2 § edellyttää, että julkisen vallan käyttöä sisältäviä 
tehtäviä varten perustetaan ensin virka, johon viranhaltija otetaan toistaiseksi 
hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä. Viranhaltija voidaan ainoastaan perustellusta 
syystä ottaa virkasuhteeseen virkaa perustamatta. Kim otetaan ehdotettu 24 §.n 2 
momentti kokonaisuudessaan ja 44.2 §, tarkoituksena lienee, että kunnanjohtaja 
voidaan siirtää ainoastaan jo perustettuun virkaan. 
 

Sen ohella kunnanjohtaja on mahdollista siirtää myös työsuhteiseen toimeen. 
Tällöin tehtäviin ei kuitenkaan voi kuulua julkisen vallan käyttöä. Myös tässä 
tilanteessa sopivuusvaatimuksen pitää täyttyä. 
 
Luottamushenkilön oikeus saada vapaata työstään luottamustoimen hoitamista var-
ten (32 b §) 
 

Luottamushenkilön oikeus vapaan saamiseen kunnan toimielimen kokoukseen osal-
listumista varten perustuu sopimusmaihin, jossa henkilö työntekijänä sopii asiasta 
työnantajansa kanssa. Työantajalla on oikeus kieltäytyä sopimisesta ja siten vapaan 
antamisesta ainoastaan työhön liittyvästä painavasta syystä. Luottamushenkilön on 
vastaavasti sovittava työnantajan kanssa osalhstumisesta muun luottamustehtävään 
kuin kokoukseen. Tältä osin työnantajalla ei tarvitse olla kieltäytymiseen mainittua 
painavaa syytä. 
 
Kun otetaan huomioon asiaan liittyvä julkinen intressi, asian sääntely sopii parem-
min lainsäädäntöön ja juuri kuntalakiin kuin työ- ja virkaehtosopimuksiin, joissa tä-
män kaltaisista asioista yleensä sovitaan. Sääntely on ilmeisesti tarkoitettu pakotta-
vaksi, joten ainakaan luottamushenkilönä olevan työntekijän asemaa huonontavista 
ehdoista ei voitaisi sopia työ- tai virkaehtosopimuksin. 
Otto-oikeus (51 §, 89 §) 
 



 

 

Ehdotettu sääntely mahdollistaa asian ottamisen johtokunnan käsiteltäväksi. Lauta-
kunnalla ei ole tällöin otto-oikeutta. Lisäksi kunnat voivat sopia, ettei otto-oikeutta 
ole kuntien yhteisen toimielimen päätöksiin. 
 

Otto-oikeuden laajentamiseen johtokunnalle on riittävät perusteet. Sääntelyssä on 
myös otettu huomioon ne melko mutkikkaat suhteet, joita eri tilanteissa on oi-
kaisuvaatimuksen ja samaa asiaa koskevan otto-oikeuden välillä. 
 
 
 
 

Heikki Kulia 
hallinto-oikeuden professori 
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Anne E. Niemi 31.3.2006 
Korkein hallinto-oikeus 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 

HE 8/2006 vp \^ 

Hallituksen esitys kuntalain ja eräiden 
siihen liittyvien lakien muuttamisesta 
 
 
 
 

1. Yleistä 
 

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset kuntalain muuttamisesta: 
- valtuusto voisi valita kunnan johtoon pormestarin sekä apulaispormestareita 
- luottamushenkilöllä olisi oikeus saada vapaata työstään luottamustoimen hoitamiseksi 
- kunnan mahdollisuus tukea valtuustoryhmien toimintaa. 
Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi otto-oikeutta ja kunnan talouden tasapainottamista koskevia 
säännöksiä. 

Hallituksen esitystä tarkastellaan seuraavassa lähinnä oikeusturvaa koskevien näkökohtien kannalta. 

2. Kunnanjohtaja ja pormestari 

Kunnanjohtajaa ja pormestaria koskevat 21 § 2 mom., 24,24 a ja 32 a §. 

Ehdotuksen mukaan kunnanjohtaja- ja pormestarimallit olisivat vaihtoehtoisia ja toisensa 
poissulkevia johtamisjärjestelmiä. Kunnanjohtaja olisi virkasuhteessa kuntaan ja pormestari olisi 
kunnan luottamushenkilö. Ehdotuksessa on kattavasti otettu huomioon niitä eri tilanteita, joihin uusi 
pormestarimalli vaikuttaisi. 
 

Pormestarimalliin siirtymisen yhteydessä voi eri vaiheissa tulla valituksia kunnassa tehdyistä 
päätöksistä, kuten mallin valinnasta, aikaisemman kunnanjohtajan asemasta sekä uuden-pormestarin 
valinnasta. Näissä tilanteissa kuntalaisten ja asianosaisten muutoksenhakumahdollisuudet tulevat 
hyvin turvatuiksi kuntalain 90 §:n mukaisella kunnallisvalituksella. 
 

Pormestari ja apulaispormestari olisivat luottamushenkilöitä ja heihin sovellettaisiin eräiltä osin 
kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen määräyksiä. Tällöin hallintolainkäytössä sovelletaan 
mahdollisissa erimielisyystilanteissa työ- ja virkaehtosopimuksen määräyksiä, jotka muuten tulevat 
sovellettaviksi tulkintariidoissa työmormoistuimessa. Hallintolainkäytössä on jo tähänastisessa 
oikeuskäytännössä tutkittu hallintoriitana oikeuden saatavuuden perusteella järjestäytymättömän 



 

 

viranhaltijan taloudellista etua koskeva vaatimus, joka edellytti virkaehtosopimuksen tulkintaa. 
Asianosaisilla on siis luottamussuhteesta aiheutuvissa oikeusriidoissa käytettävissään pääsääntöisesti 
kunnallisvalitus ja joissain tapauksissa hallintoriita. Asianosaistenkin kannalta oikeusturva on 
kattava. 
 

Yksityiskohtana voi todeta, että ehdotetun 24 a §:n 2 momentin mukaan apulaispormestarin 
tehtävistä määrätään kunnan johtosäännössä. Sana "kunnan" on tarpeeton, eikä vastaavaa sanaa 
olekaan yksityiskohtaisissa perusteluissa. 
 

3. Luottamushenkilön oikeus saada vapaata työstään 
 

Ehdotuksen 32 b § sisältää uuden säännöksen luottamushenkilön oikeudesta saada vapaata työstään 
luottamustoimen hoitamista varten. Esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on todettu, että 
työnantajan ja työntekijän tai viranhaltijan väliset riidat ratkaistaisiin kunkin palvelussuhteen 
mukaisesti. Järjestely on oikeusturvan kannalta asianmukainen ja selkeyden kannalta on hyvä, että 
asia mainitaan perusteluissa. 
 

4. Valtuustoryhmä ja sen toiminnan tukeminen 
 

Ehdotuksen 15 b § sisältää uuden säännöksen valtuustoryhmien toimintaedellytysten parantamisesta. 
Hallituksen esityksen nykytilan kuvauksessa on selostettu asianmukaisesti korkeimman hallinto-
oikeuden oikeuskäytäntöä valtuustoryhmien toiminnan tukemisesta kunnan toimialan kannalta. 
 

Valmustoiyhmien tukemista koskevat päätökset ovat todennäköisesti sellaisia, että sekä myönteisistä 
että kielteisistä päätöksistä tullaan tekemään jonkin verran kunnallisvalituksia. Oikeuskäytännössä on 
kuitenkin säännönmukaisesti esillä valituksia erilaisten tukien myöntämispäätöksistä, eivätkä 
valtuustoryhmien tukea koskevat päätökset tuo uudentyyppistä asiaa hallinto-ruonrioisTOinuin. 
Valituksia on vaikea ennakoida, mutta esiin saattavat tulla tuen määrälliset rajat ja käyttötarkoitukset 
eli miten pitkälle kunnallista tukea voidaan ulottaa. Toisaalta valitukset voivat koskea myös 
tasapuolisuutta ryhmien välillä. Tuen myöntämistä koskevista päätöksistä on käytettävissä 
säännönmukainen kunnallisvalitus. 
 

5. Otto-oikeus 
 

Esityksessä ehdotetaan kuntalain 51 §:ään lisättäväksi uusi momentti, joka mahdollistaa asian 
ottamisen johtokunnan käsiteltäväksi. Muutoksen vaikutus on otettu huomioon oikaisuvaatimusta 
koskevassa 89 §:ssä. Säännös ei muuta oikeusturvan perusrakenteita nykytilaan verrattuna. 
 

6. Talouden tasapainottamista koskevat säännökset 
 

Esityksessä ehdotetaan muutoksia kuntalain 65,68 ja 69 §:ään, jotka koskevat talousarviota ja 
taloussuunnitelmaa, tilinpäätöstä sekä toimintakertomusta. Talousarvioon liittyviä valituksia tehdään 
melko vähän. Muutoksilla ei ole vaikutuksia muutoksenhakujärjestelmään. 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI KUNTALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN 
LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA (HE 8/2006 VP) 

 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan kuntalakia (365/1995) muutettavaksi 
ensinnäkin siten, että valtuusto voisi valita kunnan johtoon virkasuhteisen 
kunnanjohtajan sijasta luottamushenkilönä toimivan pormestarin sekä apu-
laispormestareita. 
 

Pormestari ja apulaispormestarit valittaisiin enintään valtuuston toimikau-
deksi ja heidät voitaisiin erottaa epäluottamuksen perusteella. Pormestariksi 
ja apulaispormestariksi voitaisiin valita sellainenkin henkilö, joka ei ole 
valtuutettu tai vaalikelpoinen kunnanhallitukseen tai lautakuntaan tai jonka 
kotikunta on jokin muu kunta. 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi luouamushenkitön oikeu-
desta saada vapaata työstään toimielinten kokousten osallistumista varten. 
 

Kuntalaissa säädettäisiin samalla valtuustoryhmistä ja niiden toiminnan tu-
kemisen edellytyksistä. 
 

Otto-oikeuden käytöstä ehdotetaan säädettäväksi siten, että myös johtokunta 
voisi käyttää otto-oikeutta. Kunnat voisivat lisäksi sopia yhteisen toimie-
limensä osalta, että tällaisen toimielimen päätöksiin ei ole otto-oikeutta. 
 

Myös kuntalain kuntatalouden tasapainottamisia koskevia säännöksiä eh-
dotetaan uudistettaviksi. 
 

Oikeusministeriö on aikaisemmin valmistelun kuluessa antamissaan lau-
sunnoissa puoltanut tehtyjä uudistusehdotuksia. Tämän' ehdosta oikeusmi-
nisteriö kiinnittää hallintovaliokunnan huomiota nyt vain kysymykseen sii-
tä, onko pormestarin tai apulaisporrnestarin luottamuspulaan perustuvassa 
erottamisessa syytä vastaavalla tavalla kuin kunnanjohtajan kuntalain 25 
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§:ssä säädetyn luottamuspulaan perustuvan irtisanomisen yhteydessä il-
moittaa luottamuspulan perusteet. 
 

Hallituksen esityksessä lähdetään siitä, että valtuusto voi erottaa pormesta-
rin tai apulaispormestarin kesken toimikauden, jos hän ei enää nauti val-
tuuston luottamusta (21.2 §). Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityk-
sestä tai jos vähintään neljäsosa valtuutetuista on tehnyt sitä koskevan 
aloitteen (21.3 §). 
 

Kuntalain 25 §:n mukaan kunnanjohtajan irtisanominen luottamuspulan 
perusteella edellyttää, että irtisanomista kannattaa kaksi kolmasosaa val-
tuutetuista. Kunnanjohtajaa irtisanottaessa on lisäksi ilmoitettava luotta-
muspulan perusteet. Kuntalain 25 §:n 2 momentin mukaan asiaa valmistel-
taessa kunnanjohtajalle on ilmoitettava, mihin luottamuksen menetys pe-
rustuu ja varattava hänelle tilaisuus tulla kuulluksi. Nyt käsillä olevan hal-
lituksen esityksen mukaan ilmoitettavien perusteiden tulee olla "objektiivi-
sesti tarkasteltuna sellaisia, joiden perusteella irtisanomista voidaan pitää 
oikeutettuna". Kuntalain mukaan luottamuspulan vuoksi tehty irtisanomis-
päätös voidaan panna heti täytäntöön, jolloin kunnanjohtaja voidaan vapa-
uttaa samalla heti tehtäviensä hoidosta. 
 

Hallintovaliokunta on kunnanjohtajan luottamuspulaperusteista irtisano-
mista käsitellessään aiemmin (HaVM 18/1994 vp ja HaVM 8/1996 vp) ko-
rostanut irtisanomispäätöksen riittävää perustelemista sekä hallinnossa 
yleisesti noudatettavien oikeussuojaperiaatteiden huomioon ottamista. Mie-
tinnössään HaVM 18/1994 vp valiokunta totesi, että irtisanomista tai siir-
tämistä muihin tehtäviin koskeva päätös on perusteltava siten, että päätös 
ei loukkaa esimerkiksi tarkoitussidonnaisuus-, suhteellisuus- tai objektivi-
teettiperiaatetta. Hallintovaliokunta on samoin korostanut, että luottamuk-
sen menettämiseen irtisanomisperusteena tulee aina liittyä kunnanjohtajalle 
ilmoitettava asiallinen ja riittävä syy (HaVM 8/1996 vp). 
 

Oikeuskirjallisuudessa (Harjula - Prättälä, Kuntalaki (2004) s. 241) on 
korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöön tukeutuen korostettu, että 
hyväksyttäviä syitä luottamuksen menettämiselle voivat olla esimerkiksi 
puutteet johtamisessa ja asioiden valmistelussa, lukkiutuneet suhteet luot-
tamushenkilöihin, muuhun organisaatioon tai sidosryhmiin taikka puutteet 
kunnan etujen valvonnassa. 
 

Hallituksen esityksen mukaan luottamushenkilönä toimivan pormestarin tai 
apulaispormestarin erottaminen ei edellytä vastaavaa määräenemmistöä. 
Hallituksen esityksessä todetaan, että erotettavalle pormestarille tai apulai-
spormestarille ei olisi myöskään tarpeen ilmoittaa erottamisen perusteita. 
 

Hallituksen esityksen perusteella pormestari ja apulaispormestari toimisivat 
tehtävissään luottamushenkilöinä, joille kuitenkin maksettaisiin tehtä-
västään valtuuston päättämää palkkaa ja muuta korvauksia. Kuntalain 32 a 
§:n 3 momentin mukaan heillä olisi vastaavat oikeudet vuosilomaan, saira-
uslomaan ja perhevapaisiin kuten muilla kunnallisilla viranhaltijoilla. 



 

 

Perustuslain 18 §:n 3 momentin mukaan ketään ei saa ilman lalciin perustu-
vaa syytä erottaa työstä. Perusoikeusuudistukseen johtaneen hallituksen 
esityksen perusteluissa todettiin, että tämä "säännös edellyttäisi, että laissa 
on mainittava työsopimuksen irtisanomisen, purkamisen tai purkautumisen 
mahdollistavat syyt" (HE 309/1993 vp, s. 69/1). Perustuslakivaliokunta on 
sittenimin pitänyt hyvin säännöksen tarkoitusta vastaavana, että siinä mai-
nitun erottamisen ymmärretään tarkoittavan kattavasti työnteon tosiasiallista 
lopettamista toisen palveluksessa (PeVL 11/1996 vp, s. 2/1). 
 

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan hyvän hallinnon ja oikeudenmu-
kaisen oikeudenkäynnin turvaamiin perusoikeuksiin kuuluu oikeus saada 
perusteltu päätös. Tämän perusoikeuden kanssa paremmin linjassa olisi 
ratkaisu, jossa luottamushenkilönä, mutta palkkaeduin toimivalla pormesta-
rilla ja apulaispormestarilla olisi luottamusperusteisessa erottamisessaan 
vastaava oikeus kuin virkasuhteisella kunnanjohtajalla saada tietoonsa ne 
syyt, mihin luottamuksen menettäminen perustuu. Syiden yleistasoin en il-
moittaminen edesauttaisi myös erottamisen mahdollista oikeuskäsittelyä, 
jossa hallintotuomioistuin joutuu ottamaan kantaa päätöksen lainmukaisuu-
teen ja sen osana myös hallinnon oikeussuojaperiaatteiden soveltamiseen. 
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(HE 8/2006 vp) 
 
 

Lausunto kuntalain muuttamisesta 
 
 

Pyyntöönne 23.3.2006 viitaten Vihdin kunta toteaa, että johtuen 
tiukasta valmisteluaikataulusta lausuntoa ei ole käsitelty kunnan-
hallituksessa tai muussa luottamushenkilövalmistelussa, mikä olisi 
asian luonteen huomioon ottaen ollut toivottavaa. Vihdin kunta tuo 
esiin keskisuuren kunnan kannalta seuraavia näkökulmia: 
 
 

1. Valtuustoryhmän ja sen toiminnan tukeminen 
 

Valtuustoryhmien toiminnan tukeminen on perusteltua, jos se pa-
rantaa tiedonkulkua, edistää valtuutettujen osallistumismahdolli-
suuksia ja parantaa päätöksenteon sujuvuutta. Tukimuotoina sove-
liaita ovat esim. valtuustoryhmien ulkoisten toimintaedellytysten pa-
rantaminen kuten kokoustilojen ja kokousteknisten apuvälineiden 
tarjoaminen käyttöön. 
 

Mikäli valtuustoryhmille voitaisiin myöntää tukea erikseen yksilöitä-
viin hankkeisiin, niin yhdenvertaisuusperiaatteen toteuttaminen 
edellyttää kuntakohtaista ohjausta ja se merkitsee myös lisäkus-
tannuksia. Tämän tyyppiseen tukemiseen Vihdin kunta suhtautuu 
varauksellisesti. Soveliaimpana tukimuotona näemme edellä maini-
tut yleisten toimintaedellytysten luomiseen liittyvät tuet. 
 

2. Kunnanjohtaja ja pormestari Pormestarimallille 

asetettavia tavoitteita tulisi olla 1. Pormestarimalli 

- kansanvallan lisääminen 
- kunnallisen demokratian kehittäminen 
- luottamushenkilöiden vastuun ja vaikutusvallan lisääminen 
- yhteisöllisyyden lisääminen 
- kunnalle ja vastuulle kasvojen antaminen 
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- kunnan johtamisjärjestelmän kehittäminen 
- luottamushenkilöiden ja valmistelukoneiston roolien ja työnjaon 

selkeyttäminen 
-johtamisen hallinnollisen laadun ja tehokkuuden parantaminen 
- hallinnon avoimuuden ja valvonnan lisääminen 
- kiinnostuksen lisääminen kunnallisiin asioihin ja kunnallisvaalien 

äänestysaktiivisuuden nostaminen. 
 

Lakiehdotukseen sisältyvä malli, jossa valtuusto valitsee pormesta-
rin valtuustokaudeksi. Pormestari toimii kunnanhallituksen puheen-
johtajana ja johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toi-
mintaa. Mallin voidaan arvioida toteuttavan useita edellä mainittuja 
demokratian kehittämiseen tähtäävistä tavoitteista. 
 

Toisaalta voidaan todeta, että kunnat kamppailevat tällä hetkellä 
suurten taloudellisten ongelmien kanssa. Kunta- ja palveluraken-
neuudistus ei näytä tuovan ainakaan pikaisia ratkaisuja näihin ky-
symyksiin. Tässä tilanteessa korostuu poliittisen johdon kyky asettaa 
pitkän tähtäyksen tavoitteita ja noudattaa niitä päätöksenteossa 
sekä henkiiöstöorganisaation kyky toteuttaa tavoitteita. Poliittinen 
johtaminen ja organisaation johtaminen vaativat osin erilaisia ky-
vykkyyksiä, jolloin haasteeksi nousee palvelujen tuottamisen ja jär-
jestämisen johtaminen. 
 

Näyttäisi siltä, että esitetyn tyyppisestä pormestarimallista muotou-
tuu parhaiten väestöpohjaltaan suurille kunnille soveltuva järjestel-
mä. Pienemmissä kunnissa se tuottaa helposti lisäkustannuksia tai 
vähentää ammatillisen johtamisen osuutta, ellei sekä poliittista että 
ammatillista johtajuutta kyetä esim. pätevyysvaatimuksien kautta 
yhdistämään. 
 

Tehokkuuden ja taloudellisuuden näkökulmasta esitetyn mallin 
vaihtoehtona on järjestelmä, jossa valtuusto valitsee pormestarin, 
joka valmistelee ja koordinoi poliittista päätöksentekoa ja toimii hal-
lituksen puheenjohtajana. Kuntakoosta riippuen pormestari hoitaisi 
luottamustehtäväänsä joko osa-aikaisesti tai kokopäiväisesti. 
 

Mikäli pormestarimalli otetaan kuntalakiin, sen ohella tulee edelleen 
säilyttää vaihtoehtona kunnanjohtajamalli. 
 
 

3. Luottamushenkilön oikeus saada vapaata työstään 
 

Mikäli kokouksia tai muita tapahtumia järjestetään päiväsaikaan, 
syynä poisjäänteihin näyttäisi useammin olevan luottamushenkilön 
oma harkinta töiden kiireellisyydestä kuin työnantajan suoranainen 
kielto. Kunta korvaa luottamushenkilön ansionmenetyksen luotta-
mushenkilötehtävän hoidon ajalta. Jos kokoukset järjestetään ilta-
aikaan, jäävät työstä johtuvat poissaolot vähäisiksi. Luottamushen-
kilön lakiin perustuva oikeus saada vapaata työstään luottamustoi- 
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men hoitoa varten turvaa kuitenkin kaikissa olosuhteissa luotta-
mushenkilöille nykyistä paremmin osallistumismahdollisuudet. 
 
 

4. Otto-oikeuden laajentaminen 
 

Säännös tuo lisää vaihtoehtoja otto-oikeuden käyttöön. Vihdin kun-
nalla ei ole huomautettavaa asian johdosta. 
 
 

5. Talousarvio- ja taloussuunnitelma 
 

Neljän vuoden määräajan ottaminen tasapainotussuunnitelman 
määräajaksi on asiallinen toimenpide ja jäntevöittää suunnittelua. 
Riskitekijät ja ongelmat liittyvät nykytilanteessa tasapainotussuunni-
telman toteuttamiseen. 
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Lausuntopyyntönne 23.3.2006 

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN 
ESITYKSEKSI KUNTALAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN 
MUUTTAMISESTA (HE 8/2006 VP) 

Kunnallinen työmarkkinalaitos esittää yllä mainitusta asiasta 
lausuntonaan seuraavaa: 

Muutosesitys koskee 
1) ns. pormestarimallia, 
2) luottamushenkilöiden oikeutta saada työstään vapaata, 
3) valtuustoryhmien toiminnan tukemista, 
4) otto-oikeussääntelyn muuttamista ja 
5) talouden tasapainottamista koskevaa sääntelyä. 

Kunnallinen työmarkkinalaitos ei ota kantaa edellä kohdissa 3-5 
mainittuihin asiakokonaisuuksiin, vaan viittaa niiltä osin Suomen 
Kuntaliiton lausuntoon. 

Ns. pormestarimalliin liittyvän lakiehdotuksen 24 §:n 2 momentissa on 
säännökset kunnanjohtajan aseman turvaamisesta pormestaria 
valittaessa. Säännösehdotuksessa todetaan mm., että kunnanjohtaja 
siirretään hänelle soveltuvaan virkaan ja että uuteen virkaan siirretyllä 
kunnanjohtajalla on oikeus saada siihen kuuluvat edut samanlaisina 
kuin kunnanjohtajan virassa. Perusteluissa todetaan, että ehdotus 
vastaisi asiasisällöltään kuntajakolain kunnanjohtajan 
palvelussuhdeturvaa koskevaa säännöstä. 

Perusteluissa oleva väite ei täysin pidä paikkaansa. Kuntajakolain 13 
§:n 1 momentin mukaan lakkaavan kunnan päävirassa olevat 
vakinaiset viranhaltijat siirretään laajentuvan tai uuden kunnan 
vastaaviin virka- tai työsopimussuhteisiin heille soveltuviin tehtäviin 
sen mukaan kuin asianomaisten kuntien kesken sovitaan. Mainitun lain 
14 §:n mukaan sillä, joka 13 §:n noja-la on siirretty toisen kunnan 
palvelukseen, on oikeus saada virkasuhteeseensa kuuluvat edut 
sellaisina, etteivät ne ole epäedullisemmat kuin hänelle aikaisemmasta 
palvelussuhteestaan kuuluneet vastaavat edut. Näitä kuntajakolain 
säännöksiä on tulkittu samalla tavalla kuin liikkeen luovutusta koskevia 
vastaavia säännöksiä. Henkilöstö siirtyy uuden työnantajan palveluk-
seen entisin eduin, mutta heti siirron tapahduttua on mahdollista 
toteuttaa laajennettua tai uutta kuntaa koskevat organisaatio- ja 
henkilöstön tehtävämuutokset. Tehtävämuutoksissa tapahtuvat 
tehtävien vaativuuden olennaiset muutokset on otettava huomioon 
tehtäväkohtaisessa palkassa siten, että palkka vastaa muuttuneita 
tehtäviä. Tästä on määräykset kunnallisen yleisen virka-ja 
työehtosopimuksen 2005-2007 II luvun 5 §:n 2 momentissa. Näiden 
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määräysten mukaan, jos tehtävät muuttuvat vähemmän vaativiksi, 
paikkaa voidaan alentaa niin, että se vastaa muuttuneita tehtäviä. 
 
Edellä mainittu kuntajakolakia ja liikkeen luovutusta koskeva 
tulkintaperiaate käy ilmi mm. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja 
pääsopijajärjestöjen 28.3.2006 antamista yhteisistä ohjeista 
henkilökunnan aseman järjestämisestä kuntaliitoksissa. Ohjeet ovat 
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen 10/2006 liitteenä. 
 
Kuntajakolain 15 §:n mukaan lakkaavan kunnan kunnanjohtajan viran 
haltija siirretään hänelle soveltuvaan laajentuvaan tai uuden kunnan 
virkaan ja virkaan kuuluvista eduista on vastaavasti voimassa mitä 14 
§:ssä säädetään. Näin ollen kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot 
määräytyvät samojen periaatteiden mukaan kuin muunkin henkilöstön 
palvelussuhteiden ehdot kuntaliitoksessa. 
 
Lakiehdotuksen 24 §:n 2 momentin säännökset ovat ristiriidassa 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 12 §:n 3 
momentista ja työsopimuslain 2 luvun 2 §:n 3 momentista ilmenevän 
henkilöstön tasapuolisen kohtelun periaatteen kanssa. Lisäksi 
säännökset ovat ristiriidassa voimassa olevan kunnallisen yleisen 
virka- ja työehtosopimuksen palkkausmääräysten kanssa, joiden 
mukaan tehtävien vaativuuden olennainen muutos otetaan huomioon 
tehtäväkohtaisen palkan määrässä. 
 
Edellä mainituilla perusteilla lakiehdotuksesta pitäisi poistaa 24 §:n 2 
momentin säännökset. 
 
Pormestarimallin käyttöönoton valmistelu vie kunnassa siinä määrin 
aikaa, että uudistuksen voimaan tullessa kunnanjohtajan asema ei 
yleensä liene ongelma. Jos kunnanjohtaja kuitenkin olisi virassa 
uudistuksen voimaantullessa, hänelle pitäisi irtisanomisen sijasta 
tarjota hänelle soveltuvaa muuta virkasuhteista tehtävää, jos sellaista 
työtä on kunnassa tarjolla. Uudelleen-sijoitusvelvollisuus olisi voimassa 
siitä lukien, kun kunnanjohtajan viran lakkaaminen on tiedossa. 

Muista luottamushenkilöistä poiketen 32a §:n 3 momentissa käytetään 
palkkion sijasta palkka-käsitettä. Tässä tapauksessa palkka-käsitettä 
voidaan pitää perusteltuna, koska pormestarin ym. saamaan ansioon 
on tarkoitus soveltaa kaikkia palkkaa koskevia säännöksiä. Edelleen 
voidaan pitää perusteltuna, että pormestariin ym. sovellettaisiin 
vuosilomissa, sairauslomissa ja perhevapaissa kunnallista viranhaltijaa 
koskevia säännöksiä ja määräyksiä. 
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Kunnallisella työmarkkinalaitoksella ei ole huomauttamista ns. 
pormestarimallia eikä luottamushenkilön vapaa-ajan saantioikeutta 
koskevien ehdotusten johdosta lukuun ottamatta 24 §:n 2 momentin 
säännöksiä. 
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Hallituksen esitys laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 
(HE 8/2006) 
 
 

Valtuustoryhmä ja sen toiminnan tukeminen (15 b §) 
 

Valtuustoryhmän aseman määrittely kuntalaissa merkitsee ryhmän aseman tiettyä vi-
rallistamista. Tosin valtuustoryhmä ei ehdotetun sääntelyn vuoksi muodostu kunnan 
toimielimeksi, jotka määritellään erikseen kuntalain 17 §:ssä eikä valtuustoryhmälle si-
ten voida myöskään siirtää tehtäviä johtosäännöllä tai lailla. Lakiehdotuksen 15 b §:n 
1 momentin mukaan valtuustoryhmä kuitenkin toimisi "valtuustotyöskentelyä varten". 
Tämä muotoilu kiinnittää samalla ryhmän toimintaan suhteellisen selväpiirteisen julki-
sen tehtävän, mikä puolestaan voi herättää kysymyksen muun muassa hallinto- ja jul-
kisuuslain sekä virkavastuun soveltamisesta ryhmän toimintaan. 
 

Koska tämä ei ole ehdotuksen tarkoitus eikä se ole myöskään aiheellista, olisi selvyy-
den vuoksi mahdollista poistaa säännöksestä tarkentava määre 
"valtuustotyöskentelyä varten". Tällaista täsmennystä ei voitane pitää 
välttämättömänä, koska valtuustoryhmän toiminnan perustehtävä on selvä ilman 
laintasoista sääntelyä. Toisaalta valtuustoryhmän toimintaan voi sen oman harkinnan 
mukaan liittyä muitakin piirteitä, joita ei kunnallisessa demokratiassa ole syytä 
rajoittaa lailla. Mikäli määrettä pidetään tarpeellisena, hallintovaliokunta voisi kiinnittää 
perusteluissaan korostetusti huomiota siihen näkökohtaan, että valtuustoryhmän 
toimiminen "valtuustotyöskentelyä varten" ei missään suhteessa muodosta 
valtuustoryhmästä virallista, julkista tehtävää hoitavaa toimielintä, johon sovellettaisiin 
edellä mainittuja säädöksiä tai virkavastuuta. 
 

Valtuustoryhmien toiminnan tukemista ehdotetulla tavalla voidaan pitää perusteltuna. 
Tuen myöntäminen liittyy ensinnäkin valtuustoryhmien toimintaedellytysten parantami-
seen, joka vahvistaa perustuslain 124 §:ään nojautuvan kunnallisen demokratian 
toteutumista ja saa sitä kautta myös valtiosääntöistä tukea. Toiseksi tuki voi kohdistua 
kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseen, mikä 
tavoite toteuttaa perustuslaissa (PL 2.2 §, 14.3 §, 20.1 §) julkiselle vallalle määriteltyä 
toimeksiantoa. 
 

Kuten perusteluissa todetaan, tuen myöntäminen ei ole täysin harkinnanvaraista, vaik-
ka 15 b §:n 2 momentissa käytetään termiä "voi". Lisäksi on selvää, että päätettäessä 
tuen myöntämisestä on noudatettava perusteluissa nimenomaisesti mainitun yhden-
vertaisuusperiaatteen lisäksi myös muita hallintolain 6 §:ssä määriteltyjä hallinnon oi-
keusperiaatteita. Tukea voidaan siten myöntää yksinomaan hyväksyttäviin tarkoituk-
siin, objektiivisin perustein ja siten, että tuki on oikeasuhteista tavoiteltuun 
päämäärään nähden. 

 

Pormestarimallin käyttöönotto ja se sääntely 
 



 

 

Pormestarimalli 
 

Hallituksen esitys perustuu pormestarimalliin, jonka mukaan pormestaria ei valita suo-
ralla vaalilla vaan välillisesti, valtuuston päätöksellä. Ehdotuksen perusteluissa ei sa-
nottavasti punnita suoran ja välillisen pormestarin vaalitavan välisiä eroja. Suoraan 
pormestarinvaaliin voi liittyä useita ongelmallisia piirteitä, joihin kuuluvat valtuuston ja 
valtuustoryhmien roolin heikentyminen, johtamisen liian vahvan henkilöitymisen mah-
dollisuus sekä yksittäisten vaalikysymysten ylikorostuminen kunnan keskeisten kehit-
tämistavoitteiden sijasta. Toisaalta suora pormestarinvaali saattaa osaltaan myös 
vahvistaa kunnan ylimmän johdon legitimiteettiä ja kuntalaisten välitöntä kiinnostusta 
ja osallistumista, minkä lisäksi se voi konkretisoida poliittista vastuuta. 
 

Hallituksen esityksessä todetaan erilaisten vaihtoehtojen punninnan sijasta välillisen 
vaalin soveltuvan tällä hetkellä paremmin suomalaiseen kunnallishallintoon (s. 16). 
Tätä lähtökohtaa ei voitane pitää mitenkään perusteettomana. Samalla voidaan 
arvioida, että jo valtuuston päätökseen perustuva pormestarimalli merkitsee kunnan 
johtamismallin huomionarvoista, joskin varovaista, uudistamista tai ainakin 
uudistamismahdolli-suutta. Mikäli pormestarimallia kehitetään pidemmälle ja 
esimerkiksi välillisen kansanvaalin suuntaan, mallin toteuttamista olisi ilmeisesti 
suotavaa ensin kokeilla. 

 

Kunnanjohtajan asema pormestarimalliin siirryttäessä (24.2 §) 
 

Pormestarimalliin siirtyminen vaikuttaa kunnanjohtajan asemaan, jos kunnanjohtajan 
virka on siirtymishetkellä täytettynä. Tätä tilannetta sääntelee lähinnä lakiehdotuksen 
24 §:n 2 momentti, jonka mukaan kunnanjohtaja siirretään hänelle soveltuvaan palve-
lussuhteeseen, jos kunnanjohtajan virka on täytetty. Säännös koskee tässä yhteydes-
sä kaikkia kunnanjohtajia ja on siksi liian väljästi muotoiltu. Säännöstä ei myöskään 
ole käytännössä tarkoitettu sovellettavaksi sen sanamuodon mukaisessa laajuudessa. 
Säännöksen muotoilusta huolimatta tarkoituksena ei tietysti ole kaikkien 
kunnanjohtajien siirtäminen toisiin tehtäviin, kun kuntalain muuttaminen tulee 
voimaan. Perustelujen mukaan siirtosäännöstä olisikin tarkoitus soveltaa vain, jos 
kunta siirtyy pormestarimalliin. 
 

Ehdotettu 2 momentin säännös on muutenkin puutteellinen. Säännöksestä ei esimer-
kiksi käy ilmi, mikä toimielin päättää kunnanjohtajan siirtämisestä. Tämä toimivalta ei 
voine kuulua kuin valtuustolle, joka päättää myös pormestarin valinnasta. 
Kunnanjohtaja siirrettäisiin säännösehdotuksen mukaan palvelussuhteeseen, mikä 
tarkoittaa, että siirto voisi kohdistua joko toiseen virkasuhteeseen tai työsuhteiseen 
toimeen. Tämän viran tai toimen ei luonnollisesti välttämättä tarvitse olla uusi. 
Säännöstä on edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen tarpeen ja mahdollista 
täydentää ja selventää näiltä osin esimerkiksi seuraavansuuntaisesta Jos 
kunnanjohtajan virka on täytetty pormestarin toimikauden alkaessa, valtuusto päättää 
kunnanjohtajan siirtämisestä hänelle soveltuvaan toiseen palvelussuhteeseen, 
Toiseen virkaan tai toimeen siirretyllä ... 
 

Ehdotuksen 24 §:n 2 momentin jälkimmäisen virkkeen mukaan pormestarimalliin siir-
tymisen vuoksi toiseen tehtävään siirretyllä kunnanjohtajalla olisi oikeus samanlaisiin 
etuihin kuin kunnanjohtajan virassa. Ehdotettua sääntelyä voidaan pitää lähtökohdil-
taan perusteltuna ja tarpeellisena kunnanjohtajan palvelussuhdeturvan vuoksi. Kun 
on kysymys toistaiseksi nimitetyn kunnanjohtajan asemasta, on perusteltua, että 
myös siirretyn kunnanjohtajan edut säilyvät toistaiseksi. Tämä lähtökohta käykin ilmi 
ehdotetusta 24 §:n 2 momentista. 
 



 

 

Sinänsä aiheellisen palvelussuhdeturvan toteuttaminen ei sen sijaan edellyttäne, että 
määräaikaisen kunnanjohtajan oikeus samanlaisiin etuihin olisi ajallisesti 
rajoittamaton ja seuraisi tällaisena suoraan laista. Tämä voisi johtaa kunnan kannalta 
kohtuuttomaan tilanteeseen, ainakin jos toimikausi olisi jo ollut päättymässä 
pormestarimalliin siirryttäessä. Määräaikaisella kunnanjohtajalla ei toisaalta voi olla 
perusteltuja odotuksia pidemmäksi ajaksi. Olisikin tulkinnanvaraisuuden välttämiseksi 
ilmeisesti perusteltua rajoittaa nimenomaisella lain säännöksellä etujen samanlaisuus 
enintään määräaikaisen kunnanjohtajan alkuperäisen toimikauden loppuun. 

 

Valtuuston toimikaudeksi valitun kunnanjohtajan asema 
 

Hallituksen esityksen mukaan kumottaisiin kuntalain 24 §:n 2 momentin säännös, jon-
ka mukaan valtuuston toimikaudeksi valittu kunnanjohtaja voidaan valita kunnanhalli-
tuksen puheenjohtajaksi. Tämän mahdollisuuden poistamista ei tarkemmin perustella. 
Nykyisen sääntelyn säilyttäminen mahdollistaisi vaihtoehtoisia malleja järjestää 
kunnan johtaminen. Kun se ei myöskään ole aiheuttanut ilmeisiä epäkohtia, 
säännöksen palauttamista kuntalakiin olisi ehkä perusteltua harkita. 

 

Pormestarin toimikausi (24.3 §) 
 

Pormestarin toimikausi olisi 24 §:n 3 momentin mukaan enintään valtuuston 
toimikausi, mutta pormestarin toimikausi jatkuisi siihen saakka, kunnes uusi 
pormestari tai kunnanjohtaja on valittu. Säännös on epäselvä ensinnäkin siinä 
suhteessa, että sen mukaan pormestarin toimikausi voisi olla myös valtuuston 
toimikautta pidempi. Tältä osin sääntely kuitenkin lienee tarpeellinen siirtymätilanteita 
varten. Samalla toimikautta koskeva säännös näyttäisi kuitenkin mahdollistavan 
pormestarin erottamisen pelkästään valitsemalla uusi pormestari, mikä ei liene 
tarkoitus. 
 

Tavoiteltua sääntelyä mahdollisesti selkiyttäisi esimerkiksi 3 momentin viimeisen virk-
keen joustavampi muotoilu: Pormestari voi kuitenkin toimikautensa päätyttyä hoitaa 
pormestarin tehtäviä, kunnes... Näin muotoiltuna pormestarin toiminta ei ilman muuta 
ja automaattisesti esimerkiksi erottamistapauksessa jatkuisi, kunnes uusi pormestari 
on valittu, vaan siirtymäkautena voidaan päättää myös muusta järjestelystä. Tällöin 
pormestari voitaisiin olennaisen luottamuspulan vuoksi erottaa myös välittömästi, jos 
hänen toimintansa jatkamiseen ei olisi kohtuullisia edellytyksiä siirtymäkauden aikana. 

 
Apulaispormestari (24 a §) 

 

Lakiehdotuksessa ei määritellä apulaispormestarin tehtäviä miltään osin, vaan ne 
olisivat kokonaan johtosäännön varassa. Tarkoituksena tosin on, että 
apulaispormestari toimisi lähinnä lautakunnan puheenjohtajana. Lakiesityksen 
perusteella ei kuitenkaan ole millään tavoin mahdollista päätellä apulaispormestarin 
mahdollista muuta roolia ja tehtäviä kunnan johtamisessa, vaan nämä seikat jäisivät 
kuntakohtaisesti päätettäviksi. Kunnallisen itsehallinnon kannalta arvioituna tällaista 
joustavuutta voidaan kylläkin pitää perusteltuna. 

 

Pormestarin vaalikelpoisuus, kotikunta ja palkkio (32 a §) 
 

Ehdotetun 32 a §:n 1 momentin mukaan pormestariin ja apulaispormestariin ei sovel-
lettaisi kuntalain 35 ja 36 §:ssä säänneltyjä vaalikelpoisuusrajoituksia. Tämä merkit-
see, että kunnan keskushallinnossa tai valmistelijana toimivien henkilöiden lisäksi 
vaalikelpoinen pormestariksi olisi myös henkilö, joka on johtavassa asemassa 
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti 



 

 

käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa 
samoin kuin henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja. 
 

Pormestarin tehtävien uskottavan ja puolueettoman hoidon kannalta näin laaja-
alainen vaalikelpoisuus olisi kuitenkin sangen ongelmallista. Ehdotettua sääntelyä ei 
myöskään perustella millään tavoin. Kun vaalikelpoisuuden rajoituksista 
poikkeamiselle ei ilmeisesti ole esitettävissä painavia perusteita, yleisiä 
vaalikelpoisuuden rajoituksia olisi perusteltua soveltaa myös pormestariin ja 
apulaispormestariin. Jos kuitenkin pidettäisiin välttämättömänä sallia esimerkiksi 
kunnan keskushallinnon palveluksessa olevan valinta pormestariksi, mihin 
perusteluissa viitataan, tästä olisi mahdollista lisätä lakiin eri- 
lyioocicii ii IUO. 

 

Pormestaria ei myöskään koskisi kuntalain 33 §:n mukainen yleinen vaalikelpoisuus-
vaatimus, jonka mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on vain henkilö, 
jonka kotikunta kyseinen kunta on. Myöskään tälle poikkeukselle ei esitetä mitään 
perusteluja. Pormestari todennäköisesti pystyy hoitamaan tehtävänsä, vaikka hän ei 
asukaan kunnassa, mutta ehdotettu poikkeus ei sopeudu yleiseen luottamushenkilöitä 
koskevaan kunnallisoikeudelliseen sääntelyyn. Tältä osin merkitystä on myös sellaisil-
la ei-oikeudellisilla näkökohdilla kuin pormestarin toiminnan uskottavuus ja yleinen 
imago, jotka vahvasti puoltavat kotikuntavaatimusta. 
 

Valtuusto päättäisi 32 a §:n 3 momentin mukaan pormestarille maksettavasti "palkas-
ta". Ehdotus on muotoilultaan ristiriidassa sen periaatteellisesti tärkeän lähtökohdan 
kanssa, että pormestari - toisin kuin kunnanjohtaja - on luottamushenkilö eikä palkattu 
viranhaltija. Luottamushenkilöille ei kunnissa muutenkaan makseta palkkaa vaan 
palkkiota, jonka perusteet määritellään kuntalain 42 §:ssä. Säännöksessä ei näin 
ollen ole perusteita käyttää palkka-termiä. 

 

Luottamushenkilön oikeus saada vapaata työstään 
 

Lakiehdotuksen 32 b §:ssä ehdotettu sääntely on hyvin perusteltu. Sen aiheellisuutta 
vahvistaa osaltaan perustuslain 14 §:n 3 momentissa julkiselle vallalle säädetty 
velvollisuus edistää yksilön mahdollisuutta osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. 
Tältä kannalta on perusteltua, että työnantajan kieltäytymismahdollisuus on rajoitettu 
vain työhön liittyviin painaviin syihin. 

 

Otto-oikeus 
 

Ehdotettu otto-oikeuden perustaminen johtokunnille liittyy lähinnä tilaaja-tuottaja-
mallin toimivuuden ja selkeyden parantamiseen. Kuntalain 51 §:ään lisättävää uutta 3 
momenttia voidaan tältä kannalta pitää perusteltuna. Johtokunnan otto-oikeus ei 
perustuisi välittömästi lakiin, vaan edellyttäisi johtosäännössä olevaa määräystä, joten 
johtokuntien otto-oikeus voidaan rajoittaa vain joihinkin johtokuntiin. Tämä ehdotus 
samoin kuin se, että johtokunnan otto-oikeus sulkee pois lautakunnan otto-oikeuden, 
muodostavat selkeän ja samalla joustavan kokonaisuuden. 
 

Otto-oikeus kohdistuu nykyään myös kuntien yhteiseen toimielimeen, mistä on voinut 
aiheutua tarpeettomia ristiriitatilanteita. Ehdotus, jonka mukaan kunnat voivat oikeu-
dellisesti sitovalla tavalla sopia otto-oikeuden rajoittamisesta, on tilannetta 
selkeyttävänä aiheellinen. 

 

Talouden tasapainottaminen 



 

 

 

Tasapainottamisvelvoite on määritelty joustavasti kuntalain 65 §:ään lisättävässä uu-
dessa 3 momentissa. Säännöksen voidaan kuitenkin arvioida muodostuvan riittävän 
tehokkaaksi ja joka tapauksessa nykytilannetta vahvemmaksi velvoitteeksi. Ehdotetul-
la tavalla muotoiltuna se sopeutuu myös kunnallisen itsehallinnon perusvaatimuksiin, 
joiden kannalta sen sijaan esimerkiksi lainakaton lainsäädännöllinen määrittely olisi 
huomattavasti ongelmallisempi vaihtoehto. 
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KANNANOTTO ASIANTUNTIJAKUULEMISESSA KUNTALAIN 
MUUTTAMISEKSI 

 

Hallituksen esityksessä kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamiseksi on Suomen Kuntajohtajat ry:n mielestä muutama 
kohta, jotka esitämme tarkistettavaksi: 
 

Jos pormestarimallin käsittävä kuntalain muutos säädetään, tulisi 
HE:n 24.2 §:ää täydentää vähintäänkin niin, että 

1) pormestarimalliin siirtymisen vuoksi muuhun palvelussuhtee-
seen siirrettyyn ex-kuntajohtajan sovelletaan kuntalain 25 §:ää 
niin kauan kuin hän on siihen kuntaan palvelussuhteessa sa-
moin perustein kuin sitä sovelletaan kuntajohtajaan ja että jos 

2) kunta luopuu pormestarimallista, milloin ex-kuntajohtaja on 
edelleen palvelussuhteessa kuntaan, hänet siirretään suostu-
muksellaan kuntajohtajan virkaan sitä auki julistamatta. 

 

Perusteluiksi esitämme lyhyesti seuraavaa: 
 

Esitys kuntalain muuttamiseksi merkitsee kuntajohtajien asemaan ja 
irtisanomiseen muutoksia. Nykylainsäädännössä kuntajohtaja 
voidaan tietyn valmistelun perusteella irtisanoa vastuusta 2/3 
määräenemmistöllä, mutta tähänkin hänelle on ilmoitettava riittävät 
perustelut. Pormestarimallin käyttöönoton jälkeen virassa ollut 
kuntajohtaja voi tulla erotetuksi pelkillä taloudellisilla syillä ilman, 
että tarvitaan ilmoittaa tarkempia perusteluja ja 2/3 määräenem-
mistöä. 
 

Käytännössä uusi kuntalaki antaisi mahdollisuuden käyttää em. 
menettelyä nykyisen kuntajohtajan erottamiseen, jonka jälkeen 
kunta voisi palata pormestarimallista takaisin kuntajohtajajärjes-
telmään. Mikäli ex-kuntajohtaja on edelleen kuntaan palvelusuh-
teessa, tulisi hänet siirtää suostumuksellaan tähän kunnanjohtajan 
virkaan, jolloin lakiesitykseen ei syntyisi uutta erottamiskäytän-töä ja 
joka heikentäisi kunnanjohtajan asemaa. 
 



 

 

Suomen Kuntajohtajat ry toteaa lisäksi, että lakiesitys on valmisteltu 
kiireellisesti ja pormestariosuus erityisesti Tampereen kau 
pungin tarpeita ajatellen. Valmistelussa ei esimerkiksi kuntajohta-
jien yhdistystä Suomen Kuntajohtajat ry:tä ole käytetty asiantunti-
jana. Yhdistys olisi pitänyt suotavana, että kuntajohtajien asemaa 
oleellisesti koskevaa käytäntöä muutettaisiin vasta riittävän kokei-
lukauden jälkeen, jolloin lakiesitykseen liittyvät käytännön ongelmat 
olisivat ennakolta vältettävissä. 
 

Lisäksi Suomen Kuntajohtajat ry. yhtyy Helsingin kaupungin laki-
valmistelussa antamaan lausuntoon, että valittavan pormestarin 
tulisi olla vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja -valtuustoon sekä 
hänen kotipaikkansa tulisi olla se kunta, johon hänet valitaan. 
 

Suomen Kuntajohtajat ry. 

Martti Jalkanen 
puheenjohtaja 
Kokemäen kaupunginjohtaja 
puh. 040 506 2040 
Erkki Kukkonen 
varapuheenjohtaja 
Järvenpään 
kaupunginjohtaja puh. 05u 
610 86 
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LAUSUNTO EDUSKUNNAN HALLINTOVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ 
KUNTALAIN JA ERÄIDEN MUIDEN LAKIEN MUUTTAMISESTA 
 
 

Tampereen uuden toimintamallin kuvaus 
 

Tampere uudistaa perusteellisesti toimintamainaan vuoden 2007 alusta. 
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Tampereen kaupunki siirtyy tuolloin 
pormestarijärjestelmään, jossa Tampereen kaupungin johtoon valitaan 
luottamushenkilöinä toimivat pormestari ja neljä apulaispormestaria. 
Pormestarin ja apulaispormestareiden valinnan tekee kaupunginvaltuusto 
keskuudestaan. Pormestarin ja apulaispormestareiden toimikausi on 
valtuustokausi, ensimmäinen toimikausi on kuitenkin 2007-2008. Samalla koko 
kaupungin organisaatiossa siirrytään tilaaja-tuottaja-malliin, jossa tilaajina 
toimivat lautakunnat. Lautakuntarakenne uudistetaan asiakaslähtöiseksi. 
 

Pormestarijärjestelmä 
 

Tamperelaiseen pormestarimalliin siirtymisen lähtökohtana oli tarve valtuuston 
poliittisen vallan vahvistamiseen ja poliittisen ohjauksen selkeyttämiseen. 
Johtamisjärjestelmä haluttiin järjestää sellaiseksi, että kaupungin keskeisin 
johtotehtävä on nykyistä selkeämmin poliittisessa kontrollissa ja sille 
vastuullinen. Samalla haluttiin tunnustaa, että kaupungilla on normatiivisin 
valtuuksin ja vastuin varustettu poliittinen johtaja, jonka kautta toteutuu 
edustuksellisen demokratian edellyttämä vastuunjako läpi koko organisaation. 
 

Pormestarijärjestelmää valittaessa tutkittiin lukuisia vaihtoehtoisia 
toteutusmalleja. Tamperelainen pormestarimalli on rakennettu sopivaksi 
toimintamallin kokonaisuudistukseen. Sen lähtökohtana on ns. vahva pormestari 
täydennettynä apulaispormestareilla. 
 

Valtuuston päätöksessä todetaan, että pormestari on päätoiminen 
luottamushenkilö, jonka valtuusto valitsee valtuustokaudeksi keskuudestaan ja 
valtuusto voi erottaa myös hänet, jos luottamus on menetetty. Pormestari toimii 
kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Pormestarin rinnalla ei toimi 
kaupunginjohtajaa, vaan kaupunginhallituksessa esittelijöinä toimivat 
pormestarin lisäksi konsernihallinnon johtajat. Pormestari johtaa sekä tilaaja-että 
tuottajaorganisaatioita. 
 

Tampereen mallissa apulaisporm.estarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä, 
jotka valtuusto valitsee valtuustokaudeksi keskuudestaan ja valtuusto voi erottaa 
myös heidät, jos luottamus on menetetty. Apulaispormestarit ovat lautakuntien 
puheenjohtajia. Apulaispormestarit vastaavat yhdessä muun lautakunnan 
kanssa palveluiden tilaamisesta. Tilaajalautakuntien esittelijöinä toimivat 
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tilaajatoiminnasta vastaavat viranhaltijat. Apulaispormestarit eivät myöskään ole 
kaupunginhallituksen jäseniä. 
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Tilaaja - tuottaja-malli 
 

Merkittävä osa Tampereen toimintamallin uudistusta on siirtyminen tilaaja -
tuottaja-malliin. Tilaaja-tuottaja-mallissa tilaaja ja tuottaja on kyettävä 
erottamaan toisistaan. Tampereen mallissa eriyttäminen toteutetaan siten, että 
tilaajana toimivat kaupunginhallituksen alaiset lautakunnat, jotka vastaavat 
palveluiden järjestämisestä ja tilaamisesta. Tuottajana toimivat 
kaupunginhallituksen alaiset, lautakunnista riippumattomat johtokunnat. Tämä 
riippumattomuus mahdollistaa entistä paremmin palveluiden tilaamisen myös 
muilta kuin kaupungin omilta organisaatioilta. Jako tilaajalautakuntiin ja 
tuottajajohtokuntiin on selkeä myös kuntalaisiin päin. 
 

Uudistukseen liittyy myös lautakuntarakenteen uudistaminen 
asiakaslähtöiseksi. Uudet lautakunnat ovat lasten ja nuorten palveluiden 
lautakunta, osaamis- ja elinkeinolautakunta, toimintakykyä ja terveyttä 
edistävien palveluiden lautakunta, sivistystä ja elämänlaatua edistävien 
palveluiden lautakunta, ikäihmisten palveluiden lautakunta sekä 
yhdyskuntapalveluiden lautakunta. Lautakunnan jäsenet valitaan valtuutetuista 
ja varavaltuutetuista ja lautakuntien puheenjohtajina toimivat 
apulaispormestarit. 
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Esitys lainsäädännön muuttamiseksi 
 

Toimintamallin uudistaminen edellyttää useita lainsäädännön muutoksia. 
Kuntalain muutos tarvitaan pormestarimallia varten sekä tilaaja - tuottaja-mällin 
sujuvuutta varten. Muutokset kansanterveyslakiin ja sosiaalihuoltolakiin 
tarvitaan lautakuntarakenteen uudistamiseksi asiakasprosessien mukaisesti. 
 

Tampereen kaupunki on tehnyt sisäasiainministeriölle ja sosiaali- ja 
terveysministeriölle aloitteet kuntalain, kansanterveyslain ja sosiaalihuoltolain 
muuttamiseksi, jotta lainsäädäntö mahdollistaisi edellä kuvatun Tampereen 
kaupunginvaltuuston 18.5.2005 päättämän uuden toimintamallin. 

 
 

Hallituksen esityksen yleinen arviointi 

 
Hallituksen esityksen mukaiset kuntalain muutosehdotukset mahdollistavat 
Tampereen kaupungin päättämän pormestarimallin. Samoin ne edistävät 
tilaaja-tuottaja-malliin siirtymistä. Tampereen kaupungilla ei ole huomautettavaa 
esityksestä. 

 
 

Esityksen avainkohtien arviointi Tampereen päättämän toimintamallin näkökulmasta 
 

Tampereen toimintamallin uudistuksen keskeisenä tavoitteena on 
kaupunginvaltuuston strategisen ohjausvallan kasvattaminen ja poliittisen 
johtamisen selkeyttäminen. Tämän tavoitteen edistämiseksi Tampere päätti 
ottaa käyttöön mallin, jossa pormestarin valitsee kaupunginvaltuusto ja jossa 
pormestari on suoraan vastuullinen kaupunginvaltuustolle. Valtuuston asemaa 
korostaa myös se, että pormestari ja apulaispormestarit ovat erotettavissa 
yksinkertaisella enemmistöllä. Samasta syystä pormestarin valinta haluttiin pitää 
kaupunginvaltuustolla eikä ehdottaa valintaa tehtäväksi esimerkiksi suoralla 
kansanvaalilla. 
 

Tampere korostaa myös pormestarin vahvaa asemaa kaupungin poliittisena ja 
operatiivisena johtajana. Emme näe tässä mallissa mahdollisena, että 
pormestarin rinnalla toimisi kaupunginjohtaja, vaan tuemme esityksen mukaista 
mallia, jossa kunnanjohtaja ja pormestari ovat vaihtoehtoiset ja toisensa 
poissulkevat johtamisjärjestelmät. 
 

f 
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Lakiesityksen mukainen johtokunnan otto-oikeus on merkittävä tilaaja-tuottaja-
mallin aitoa käyttöönottoa tukeva uudistus. Tällä tavalla tilaaja ja tuottaja 
voidaan paremmin eriyttää kaupungin organisaatiossa ja samalla vahvistaa 
tuotanto-organisaatioiden tilaajalautakunnista riippumatonta poliittista ohjausta. 
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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 

Hallituksen esitys (8/2006 vp) kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien 
muuttamisesta 

 
Suomen Kuntaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. 

 
Muutosesityksen pääsisältö 

 

Esitetyt muutokset koskisivat seuraavia asiakokonaisuuksia: 

• Ns. pormestarimallia: Lakiin otettaisiin kunnan johtamisen vaihtoehdoksi ns. pormestarimalli. 
Pormestari korvaisi kunnanjohtajan ja korostaisi poliittista johtajuutta. Pormestari voitaisiin valita 
enintään valtuustokaudeksi ja hän toimisi kunnanhallituksen puheenjohtajana. Lpkiesitys 
mahdollistaisi myös apulaispormestarit. 

• Valtuustoryhmien toiminnan tukemista: Valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi 
kunta voisi tukea valtuustoryhmien toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät 
kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. 

• Luottamushenkilön oikeus saada työstään vapaata: Lakiin otettaisiin säännös kunnan 
luottamushenkilön oikeudesta saada palkatonta vapaata siviilityöstään luottamustoimen hoitamisen 
ajaksi. Luottamushenkilön ja työnantajan olisi sovittava asiasta eikä työnantaja voisi ilman työhön 
liittyvää painavaa syytä kieltäytyä sopimasta työntekijän osallistumisesta kunnan toimielimen 
kokoukseen. Säännösehdotus asettaisi toimielimen kokoukset erityisasemaan verrattuna muihin 
luottamustoimiin. 

Kaikilla edellä mainituilla muutoksilla pyrittäisiin vahvistamaan kunnan poliittista johtajuutta. 

 



 

 

• Otto-oikeussääntelyn muuttamista: Kuntalain 51 §:ään otettaisiin säännös, jonka mukaan 
johtosäännössä voitaisiin määrätä, että johtokunta voisi käyttää otto-oikeutta sen alaisen 
viranomaisen päättämässä asiassa. Lähtökohta olisi, että johtokunnan otto-oikeus syrjäyttäisi 
lautakunnan otto-oikeuden. 

Lisäksi otto-oikeutta rajoitettaisiin kuntien yhteisen toimielimen asioissa, jos asianomaiset kunnat 
ovat niin sopineet. 

Talouden tasapainottamista koskevaa sääntelyä: Talouden tasapainottamista koskevia velvollisuuksia 
täsmennettäisiin muun muassa niin, että kunnanhallituksen ja tarkastuslautakunnan tehtäviä talouden 
tasapainotuksen toteuttamisessa terävöitetään. 
 
Pormestarimallia ja johtokunnan otto-oikeutta koskevat muutosesitykset perustuvat Tampereen kaupungin 
aloitteeseen. Luottamushenkilön ja valtuustoryhmien asemaa sekä otto-oikeutta kuntien yhteisessä 
toimielimessä koskevat ehdotukset ovat taas ns. demokratiaprojektin tekemiä aloitteita. Kunnan talouden 
tasapainottamista koskevat ehdotukset perustuvat sisäasiainministeriön työryhmän selvitykseen. Hallituksen 
esitys on valmisteltu sisäasiainministeriössä virkatyönä. 

 
Yleisiä huomioita muutosesityksestä 

 
Kuntalakiin esitettävät muutokset perustuvat käytännön tarpeisiin. 
 
Pormestarimalli on räätälöity Tampereen kaupungin tarpeita varten, mutta tulisi olemaan myös muiden 
kuntien käytettävissä. 

Lain muutoksella poistettaisiin mahdollisuus nykyiseen "poliittiseen kunnanjohtajaan" eli 
mahdollisuus valita vaalikaudeksi valittu kunnanjohtaja kunnanhallituksen 
puheenjohtajaksi. Vaikka missään kunnassa sitä ei ole otettu käyttöön, on vielä kuitenkin 
syytä harkita senkin säilyttämistä yhtenä poliittisen johtamisen mallina. 

Myös luottamushenkilön oikeus saada työstään vapaata kunnallisen luottamustehtävän hoitamiseen on aika 
ajoin ollut esillä. Kun asiasta nyt säädettäisiin laissa, se vahvistaisi kunnallisen luottamushenkilön 
oikeudellista asemaa ja niin muodoin demokratiaa. Sääntely olisi kaksijakoinen siten, että toimielimen 
kokoukset on asetettu erityisasemaan verrattuna muihin luottamustehtäviin. Kokoukseen osallistumisen 
estäminen vaatisi työnantajalta työhön liittyviä painavia syitä. Muiden luottamustehtävien vaatimasta 
vapaasta olisi sovittava. 

 
Sääntelyn keinotekoiselta tuntuva kaksijakoisuus voi vaikuttaa sii- 
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uuden sääntelyn tarkoitusperät toteudu. 
 
Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukeminen on myös ollut epäselvä ennen kaikkea oikeuskäytännön 
tiukan suhtautumisen vuoksi. Nimenomaisella lain säännöksellä selvennettäisiin valtuustoryhmien 
toiminnan tukemisen pelisääntöjä. 

Myös talouden tasapainottamista koskevien säännösten täsmentäminen on osoittautunut tarpeelliseksi. 
Ennen kaikkea suunnittelukauden epämääräisyys nykyisessä laissa vaatii sääntelyn täsmentämistä. 

Otto-oikeussääntelyn muuttamisen kohdalla voidaan myös esittää epäilyjä sääntelyn tarpeellisuudesta. 
Kuntalain luottamushenkilöorganisaatiota koskevat säännökset on selkeästi rakennettu niin, että 
lautakunnat toimivat organisatorisesti kunnanhallituksen alaisina ja johtokunta, joka on tarkoitettu ennen 
kaikkea vastaamaan liikelaitos- ja muusta laitostyyppisestä toiminnasta, toimisi joko suoraan 
kunnanhallituksen tai lautakunnan alaisuudessa. Kunta voi itse arvioida johtokunnan organisatorisen 
aseman. 

Muutos, jossa johtokunnalle annettaisiin otto-oikeus, olisi ristiriidassa kuntalain nykyisen 
organisaatiosääntelyn kanssa ja vaarana olisi entistä suurempi sekavuus 

kunnan toiminnan organisoinnissa. Jos kunnassa halutaan siirtyä ns. tilaaja-tuottaja -
malliin, minkä vuoksi muutosta ollaan nyt tekemässä, yksinkertaisempi ratkaisu olisi 
nimetä tuottaja -toiminnasta vastaavat toimielimet esimerkiksi tuottaja -lautakunniksi, 



 

 

jolloin sillä olisi jo nykyisen lain mukaan otto-oikeus alaistensa viranomaisten tekemiin 
päätöksiin. 
 
Vaikka otto-oikeuden antaminen johtokunnalle perustuisikin johtosäännön määräyksiin 
eli käyttöönotosta päättäisi kunta itse, organisaatiosääntelyn selkeys kärsisi ja otto-
oikeusjärjestelmä tulisi entistä monimutkaisemmaksi. Kunnan sisällä sekavuutta voisi 
aiheuttaa myös se, jos osalla johtokuntia olisi otto-oikeus ja osalla ei. Johtokunnan 
otto-oikeussääntely vaatii muutoksia myös oikaisuvaatimussään-telyyn. 

 

Pykäläkohtaiset kommentit 

Lakiteknisesti esitämme seuraavat kommentit. 

51 § 
Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi 

Viittaamme pykälän nykyiseen sanamuotoon. Aiemmin käytettyä terminologiaa ei ole 
syytä muuttaa johtokunnan otto-oikeuden kohdalla. Pykälän nykyisen 1 momentin 
mukaan kunnanhallitus ym. "voivat ottaa", nyt johtokunnalle ym. ollaan pykälän 3 
momentissa antamassa "oikeus ottaa". 

 
89 § 
Oikaisuvaatimus 

Muutettavan momentin pykäläviittauksessa sana "kuntalain" lienee tarpeeton. 
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Heikki Harjula 
johtava lakimies 


