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KUNTAJAON MUUTOKSET JA VUODEN 2012 KUNNALLISVAALIT
1. YLEISTÄ
Kuntajakolain (1698/2009) 3 §:n mukaisesti kuntajaon muuttamisella tarkoitetaan:
1) kuntien yhdistymistä siten, että kuntien lukumäärä muuttuu:
- yksi tai useampi kunta lakkaa ja yhdistyy olemassa olevaan kuntaan;
- kaikki asianomaiset kunnat lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta;
- kunnan alue jaetaan kahden tai useamman kunnan kesken siten, että jaettava kunta lakkaa; ja
2) kunnan osan siirtämistä toiseen kuntaan siten, että kuntien lukumäärä ei muutu.
Kuntien yhdistymisen tuloksena syntynyttä kuntaa kutsutaan kuntajakolaissa kaikissa tilanteissa
uudeksi kunnaksi.
Kuntajaon muuttamisesta säädetään lailla tai siitä päättää valtioneuvosto yhdistyvien kuntien
yhteisestä esityksestä 1 . Valtiovarainministeriö voi päättää kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos minkään muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto ei sitä vastusta 2 .
Kuntajaon muutosta koskeva päätös on määrättävä tulemaan voimaan kalenterivuoden alusta
lukien ja siitä on tehtävä päätös edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä.
Jos kuntajaon muutoksen voimaantuloa edeltävänä vuonna toimitetaan kunnallisvaalit, ne toimitetaan uutta kuntajakoa noudattaen. Liitteessä 1 luetellaan ne kuntajaon muutokset, jotka tulevat
voimaan 1.1.2013. Siten kaikkien liitteessä mainittujen kuntien osalta vuoden 2012 kunnallisvaalit toimitetaan uutta kuntajakoa noudattaen.
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Kuntien yhdistymisestä voidaan päättää valtuuston vastustuksesta huolimatta, jos valtiovarainministeriön asettaman kuntajakoselvittäjän ehdotus kuntien yhdistymisestä on saanut enemmistön kannatuksen yhdistymistä vastustaneessa kunnassa toimitetussa kansanäänestyksessä (18 § 2 momentti).
2
Kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää myös valtuuston vastustuksesta huolimatta, jos 19 §:n 2
momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät.
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2. KUNTAJAON MUUTOSTEN VAIKUTUKSISTA VUODEN 2012 KUNNALLISVAALEIHIN
Seuraavassa esitetään kuntajaon muutosten vaikutus vuoden 2012 kunnallisvaalien toimittamiseen kahdessa eri tapauksessa:
- Kunnat yhdistyvät kokonaisina kuntina siten, että kuntien lukumäärä muuttuu (=> luku 2.1.)
- Kuntajaon muuttaminen siten, että a) kunnan alue jaetaan kahden tai useamman kunnan kesken
niin, että jaettava kunta lakkaa ja kuntien lukumäärä muuttuu tai b) kunnan osa siirretään toiseen
kuntaan siten, että kuntien lukumäärä ei muutu (=> luku 2.2.).

2.1. KUNTIEN YHDISTYMINEN KOKONAISINA KUNTINA
Tässä tarkoitetaan niitä 1.1.2013 voimaan tulevia kuntajaon muutoksia, joissa
-yksi tai useampi kunta lakkaa ja yhdistyy olemassa olevaan kuntaan; tai
-kaikki asianomaiset kunnat lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta.
Esimerkki 1: Nilsiän kunta liitetään Kuopion kaupunkiin.
Esimerkki 2: Haukiputaan kunta, Kiimingin kunta, Oulun kaupunki, Oulunsalon kunta ja Yli-Iin
kunnat lakkautetaan ja niiden tilalle perustetaan Oulun kaupunki.
Yhdistymishallitus ja sen tehtävät
Kunnat tekevät kuntien yhdistymisestä yhdistymissopimuksen, jota on noudatettava siitä lukien
kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat sopimuksen hyväksyneet. Yhdistyvien kuntien valtuustot valitsevat yhdistymishallituksen yhdistymissopimuksessa sovitulla tavalla. Yhdistymishallituksen toimikausi alkaa, kun yhdistyvien kuntien valtuustot ovat kuntien yhdistymisesitystä koskevan päätöksen jälkeen valinneet hallituksen jäsenet ja varajäsenet 3 . Yhdistymishallitus on siis
toimivaltainen tekemään päätöksiä vaikka valtioneuvoston päätöstä kuntien yhdistymisestä ei
vielä olisikaan annettu. Yhdistymishallituksen toimikausi päättyy, kun uuden kunnan kunnanhallitus on valittu.
Yhdistymishallitus
- asettaa keskusvaalilautakunnan 4 , vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat,
- päättää äänestysaluejaosta sekä
- määrää kunnan yleiset ennakkoäänestyspaikat.
Keskusvaalilautakunnan asettaminen
Yhdistymishallituksen on asetettava keskusvaalilautakunta mahdollisimman pian. Oikeusministeriö suosittelee, että lautakunta asetettaisiin viimeistään 2.7.2012. Keskusvaalilautakunnan kokoonpano määräytyy vaalilain (714/1998) 13 §:n mukaisesti eli lautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on oltava
vähintään viisi. Sekä jäsenten että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava uuden
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Jos valtioneuvosto on tehnyt yhdistämispäätöksen 18 §:n 2 momentin nojalla (valtuusto vastustaa, kansanäänestyksessä kuntalaisten enemmistö kannattaa), yhdistymishallitus on asetettava viipymättä valtioneuvoston päätöksen
jälkeen.
4
Lakkautettavien kuntien keskusvaalilautakunnat ovat muodollisesti olemassa vuoden 2012 loppuun saakka, mutta
niillä ei ole käytännössä toimintaa sen jälkeen kun yhdistymishallituksen asettama keskusvaalilautakunta on asetettu. Lakkautettavien kuntien keskusvaalilautakuntien työn päättämisestä ei tarvitse tehdä erillistä päätöstä.
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kunnan alueella (eli kaikkien lakkautettavien/liittyvien kuntien alueella) edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Poliittista edustavuutta on siis arvioitava nimenomaan uuden
kunnan alueen kokonaisuus huomioon ottaen. Yhdistymishallituksen asettama keskusvaalilautakunta aloittaa työnsä välittömästi ja suorittaa tavanomaiset vaalilaissa mainitut keskusvaalilautakunnan tehtävät. Keskusvaalilautakunnan toimikausi päättyy tammikuussa 2013, kun uuden kunnan valtuusto asettaa uuden keskusvaalilautakunnan vaalikaudelle 2013-2016.
Äänestysaluejako
Yhdistymishallitus tekee ja ilmoittaa maistraatille äänestysaluejakoa koskevan päätöksen normaalisti vaalilain 8 §:n 1 ja 2 momenttia noudattaen viimeistään 30.4.2012. Jos kuitenkin yhdistymishallitus ottaa kantaa äänestysaluejakoon vasta 1.5.-30.6.2012 välisenä aikana, sen on vain
tarkistettava uuden kunnan äänestysaluejako siten, että varsinaisia äänestysaluejaon muutoksia ei
tehdä, vaan lakkautettavissa kunnissa olevat äänestysalueet säilyvät sellaisinaan, mutta niiden
numerointi yhtenäistetään. Numerointi voidaan suorittaa siten, että suurimman kunnan äänestysalueet saavat esimerkiksi numerot 1-8, toiseksi suurimman kunnan äänestysalueet esimerkiksi
numerot 9-13 ja niin edelleen. Yhdistymishallituksen on myös päätettävä, että kaikki ne uuden
kunnan asukkaat, joita ei ole merkitty minkään kiinteistön kohdalle, merkitään suurimman (vanhan) kunnan yhteen äänestysalueeseen. Mitään äänestysaluejakoa koskevia päätöksiä ei voi tehdä enää 30.6.2012 jälkeen. Yhdistymishallituksen tulee ilmoittaa äänestysaluejaon tarkistukset
maistraatille välittömästi tai viimeistään 6.7.2012, koska maistraatin on rekisteröitävä väestötietojärjestelmään uuden kunnan rakennuksille ja asukkaille uudet kunta- ja äänestysaluenumerot
elokuun puoleen väliin mennessä.
Yleiset ennakkoäänestyspaikat
Yhdistymishallituksen on päätettävä uuden kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista niin hyvissä ajoin, että keskusvaalilautakunta ehtii merkitä ennakkoäänestyspaikkojen tiedot vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään 10.8.2012 klo 12 mennessä. Suositeltavaa on, että päätös
tehdään viimeistään 21.6.2012.
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen
Yhdistymishallituksen on asetettava uuden kunnan jokaiselle äänestysalueelle vaalilautakunta
sekä vähintään yksi vaalitoimikunta koko kuntaa varten. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien
kokoonpano määräytyy normaalisti vaalilain 15 §:n mukaisesti. Sekä lautakuntien jäsenten että
varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava uuden kunnan alueella (eli kaikkien lakkautettavien kuntien alueella) edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Poliittista edustavuutta on siis arvioitava nimenomaan uuden kunnan alueen kokonaisuus huomioon
ottaen.
Valittavien valtuutettujen lukumäärä
Vaalilain 145 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on laadittava kuulutus siitä, kuinka monta
valtuutettua vaaleissa valitaan. Lähtökohtaisesti tämän osalta toimitaan siten, että lakkautettavien
kuntien väestötietojärjestelmän mukaiset asukasmäärät tilanteen 31.5.2012 mukaan lasketaan
yhteen ja saadun asukkaiden kokonaismäärän perusteella todetaan kuntalain 10 §:n taulukosta,
kuinka monta valtuutettua uuteen kuntaan valitaan. Yhdistyvät kunnat voivat kuitenkin yhdistymissopimuksessa sopia, että ensimmäisen kokonaisen kunnallisvaalikauden ajaksi valtuutettuja
valitaan uudessa kunnassa enemmän kuin mitä kuntalain 10 §:ssä säädetään. Kuntien on ilmoi-
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tettava tämä kuntalain 10 §:stä poikkeava valtuutettujen määrä oikeusministeriölle viimeistään
2.7.2012.
Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot
Keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava yhteystietonsa vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään 10.8.2012 klo 12 mennessä.
Valitsijayhdistyksen perustajajäsenten kelpoisuus
Vaalilain 150 §:n mukaan valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään 10 äänioikeutettua kunnan asukasta. Tältäkin osin kuntana pidetään uutta kuntaa, joten valitsijayhdistyksen
10 jäsentä voivat tulla mistä tahansa lakkautettavasta kunnasta.
Äänioikeus ja vaalikelpoisuus
Äänioikeus ja vaalikelpoisuus määräytyvät uuden kuntajaon mukaisesti. Väestörekisterikeskuksen 7.9.2012 väestötietojärjestelmässä olevan tilanteen mukaisesti perustamassa äänioikeusrekisterissä otetaan huomioon uusi kuntajako. Myös kuntalain (365/1995) 34 §:ssä tarkoitettuja vaalikelpoisuuden esteitä tarkastellaan uuden kuntajaon eli 1.1.2013 –tilanteen valossa.
Ehdokastiedot
Oikeusministeriön laatimia lomakkeita vaalilain 153 §:n mukaista ehdokkaan suostumusta ja
vakuutusta varten täytetään usein jopa hyvinkin aikaisessa vaiheessa ennen vaaleja, jolloin kuntaliitoksia koskevia valtioneuvoston päätöksiä tai edes valtuustojen päätöksiä ei ole vielä muodollisesti tehty. Tästä syystä ehdokas on saattanut merkitä lomakkeeseen kunnakseen lakkautettavan kunnan, vaikka tarkoitus on merkitä siihen uuden kuntajaon mukainen kunta. Vaaliasiamiehen onkin syytä tarkistaa ehdokashakemukset ennen niiden jättämistä myös näiltä osin. Jos
kuitenkin lomakkeeseen jää lakkautettavan kunnan nimi, keskusvaalilautakunnan ei liene syytä
tämän takia jättää ehdokasta ottamatta ehdokaslistojen yhdistelmään jos muutoin voidaan varmistua siitä, että hän on suostunut ehdokkaaksi nimenomaan uuden kunnan valtuustoon.
Ehdokaslistojen yhdistelmä otsikoidaan uuden kuntajaon mukaisesti. Yhdistelmässä olevissa
ehdokkaiden tiedoissa ei mainita mitään kuntatietoa, ei myöskään lakkautettavia kuntia.
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2.2. KUNNAN OSAN SIIRTÄMINEN TOISEEN KUNTAAN
Tässä tarkoitetaan niitä 1.1.2013 voimaan tulevia kuntajaon muutoksia, joissa
-kunnan alue jaetaan kahden tai useamman kunnan kesken niin, että jaettava kunta lakkaa ja kuntien lukumäärä muuttuu 5 ; ja
-kunnan osa siirretään toiseen kuntaan siten, että kuntien lukumäärä ei muutu.
Kunnan keskusvaalilautakunta
Kunnan keskusvaalilautakuntana toimii molemmissa tilanteissa kunnan osan vastaanottavan
kunnan (eli sen kunnan, johon lakkautettava kunta tai kunnan osa liitetään) keskusvaalilautakunta 6 . Vastaanottavan kunnan valtuuston on kuitenkin valittava keskusvaalilautakuntaan siirrettävältä alueelta yksi tai useampia jäseniä ja varajäseniä, jos siirrettävän alueen asukasluvun suhde
kunnan asukaslukuun tätä edellyttää. Jotta lisäjäseniä valittaisiin, tulisi siirrettävän alueen asukasluvun olla merkittävä suhteessa laajenevan kunnan asukaslukuun. Esimerkiksi pelkästään
yksittäisten kiinteistöjen tai tilanosien taikka vastaavien asukasluvultaan vähämerkityksellisten
alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen ei edellytä lisäjäsenten valitsemista keskusvaalilautakuntaan 7 . Sekä lisäjäsenten että (lisä)varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa liitoksessa mukana olevien kuntien edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä. Tasaarvolain (609/1986) 4 a §:n säännöksiä tulee tarkastella ottaen huomioon keskusvaalilautakunnan laajentunut kokoonpano. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.
Äänestysaluejako
Vastaanottavan kunnan valtuuston on päätettävä, muodostaako siirrettävä alue oman äänestysalueensa (tai omat äänestysalueensa) vai liitetäänkö se (tai ne) osaksi jotakin jo olemassa olevaa
äänestysaluetta. Jos valtioneuvoston päätös kuntajaon muuttamisesta annetaan jo niin hyvissä
ajoin, että valtuusto ehtii tehdä ja ilmoittaa päätöksen äänestysaluejaosta ja äänestysalueiden
numeroinnista maistraatille viimeistään 30.4.2012, päätös tehdään normaalissa vaalilain 8 §:n 1
ja 2 momentin mukaisessa järjestyksessä. Jos valtioneuvoston päätös annetaan ajalla 1.5.30.6.2012, valtuuston on tehtävä äänestysaluejakopäätös viipymättä ja ilmoitettava siitä maistraatille välittömästi tai viimeistään 6.7.2012, koska maistraatin on rekisteröitävä väestötietojärjestelmään kunnan rakennuksille ja asukkaille uudet kunta- ja äänestysaluenumerot elokuun puoleen väliin mennessä.
Jos siirrettävät alueet muodostavat yhden tai useamman nykyisen kokonaisen äänestysalueen ja
jos valtioneuvoston päätös annetaan ajalla 1.5.-30.6.2012, valtuuston on vain tarkistettava uuden
kunnan äänestysaluejako siten, että varsinaisia äänestysaluejaon muutoksia ei tehdä, vaan liitettävät äänestysalueet säilyvät sellaisinaan, mutta uuden kunnan äänestysalueiden numerointi yhtenäistetään. Numerointi voidaan suorittaa siten, että kun vastaanottavan kunnan omien äänestysalueiden numerot ovat esimerkiksi 1-8, suurimman siirrettävän alueen äänestysalueet saavat
numerot 9-11, toiseksi suurimman alueen äänestysalueet numerot 12-13 ja niin edelleen.
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Tällaisia kuntajaon muutoksia ei toteuteta 1.1.2013 lukien.
Lakkautettavien kuntien keskusvaalilautakunnat ovat muodollisesti olemassa vuoden 2012 loppuun saakka, mutta
niillä ei ole käytännössä toimintaa sen jälkeen kun valtioneuvosto on päättänyt kuntajaon muutoksesta. Lakkautettavien kuntien keskusvaalilautakuntien työn päättämisestä ei tarvitse tehdä erillistä päätöstä.
7
Yksi tapa määritellä asiaa on jakaa laajenevan kunnan asukasmäärä viidellä (keskusvaalilautakunnan jäsenten
määrällä) ja verrata saatua lukua liitettävän alueen tai alueiden asukasmääriin.
6
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Kunnan osan luovuttavan kunnan valtuusto voi tehdä kuntaliitoksesta aiheutuvat muutokset äänestysaluejakoonsa ja/tai sen numerointiin vastaavasti. Jos siirrettävä alue muodostaa kokonaisen äänestysalueen, riittänee pelkkä numeroinnin tarkistus. Jos taas alue on osa jotakin äänestysaluetta, kunnanhallitus voi joko säilyttää äänestysalueen jäljelle jääneen osan omana äänestysalueenaan (jolloin ei tarvita mitään päätöstä) tai tehdä päätöksen sen liittämisestä johonkin toiseen äänestysalueeseen. Näissäkin tapauksissa valtuuston tulee ilmoittaa äänestysaluejaon tarkistukset maistraatille välittömästi ja viimeistään 6.7.2012, koska maistraatin on rekisteröitävä väestötietojärjestelmään kunnan rakennuksille ja asukkaille uudet kunta- ja äänestysaluenumerot
elokuun puoleen väliin mennessä.
Vaalilautakuntien asettaminen
Jos kunnan äänestysalue tai äänestysalueet siirretään vastaanottavaan kuntaan sellaisenaan, vastaanottavan kunnan kunnanhallitus asettaa kaikki vaalilautakunnat tavanomaiseen tapaan. Siten
vaalilautakuntien kokoonpanossa tulee ottaa huomioon sekä jäsenten että varajäsenten poliittinen
edustavuus koko kuntaa tarkastellen eli sen mukaan, mitkä äänestäjäryhmät esiintyivät edellisissä kunnallisvaaleissa liitoksessa mukana olevissa kunnissa. Poliittista edustavuutta on siis arvioitava koko uuden kunnan alueella.
Jos kuntajaon muutos johtaa vastaanottavassa kunnassa uuden äänestysalueen muodostamiseen
siten, että joku olemassa oleva äänestysalue laajenee käsittämään kuntaan siirrettävää aluetta,
vastaanottavan kunnan kunnanhallituksen on asetettava kyseisen äänestysalueen vaalilautakuntaan yksi tai useampia lisäjäseniä, jos siirrettävän alueen asukasluvun suhde kunnan asukaslukuun tätä edellyttää. Lisäjäsenten määrän pohtimisessa voidaan ottaa ja tasa-arvolain soveltamisessa otetaan huomioon, mitä edellä todettiin keskusvaalilautakunnan osalta.
Vaalitoimikunnan asettaminen
Vastaanottavan kunnan kunnanhallitus asettaa vähintään yhden vaalitoimikunnan huolehtimaan
laitos- ja kotiäänestyksistä. Vaalitoimikunnan jäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan koko
uuden kunnan alueella.
Yleiset ennakkoäänestyspaikat
Vastaanottavan kunnan kunnanhallituksen on päätettävä kunnan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista. Kunnan aluetta (laajentuva kunta ja liitettävä kunta/alue) on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Päätös on tehtävä niin, että keskusvaalilautakunta ehtii merkitä ennakkoäänestyspaikkojen tiedot vaalitietojärjestelmän pohjatietojärjestelmään 10.8.2012 klo 12 mennessä.
Valittavien valtuutettujen lukumäärä
Vaalilain 145 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on laadittava kuulutus siitä, kuinka monta
valtuutettua vaaleissa valitaan. Tämän osalta toimitaan siten, että vastaanottavan kunnan ja siihen siirrettävän kunnan osan väestötietojärjestelmän mukaiset asukasmäärät tilanteen 31.5.2012
mukaan lasketaan yhteen ja saadun asukkaiden kokonaismäärän perusteella todetaan kuntalain
10 §:n taulukosta, kuinka monta valtuutettua kuntaan valitaan.
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Valitsijayhdistyksen perustajajäsenten kelpoisuus
Vaalilain 150 §:n mukaan valitsijayhdistyksen perustamiseen tarvitaan vähintään 10 äänioikeutettua kunnan asukasta. Tältäkin osin kuntana pidetään koko uuden kunnan aluetta, joten valitsijayhdistyksen 10 jäsentä voivat tulla joko vastaanottavasta kunnasta tai siihen siirrettävästä kunnan osasta taikka molemmista.
Muuta
Äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden sekä ehdokastietojen osalta viitataan, mitä luvussa 2.1. esitetään.
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3. MUUTOKSENHAKU KUNTAJAON MUUTTAMISPÄÄTÖKSESTÄ
Valtioneuvoston tai valtiovarainministeriön päätös
Valtioneuvoston päätökseen kuntien yhdistymisestä, joka on tehty kuntien yhteisen esityksen
mukaisena, ei saa hakea muutosta.
Muutosta saa hakea 8 valittamalla korkeimmalta hallinto-oikeudelta silloin kun:
- valtioneuvosto on hylännyt kuntien yhteisen esityksen kuntien yhdistymisestä. Valitusoikeus
on muutoksen kohteena olevalla kunnalla, sen jäsenellä ja yhdistymishallituksella;
- valtioneuvoston päätös on tehty kuntajakolain 18 §:n 2 momentin mukaisesti eli valtuuston
vastustuksesta huolimatta. Valitusoikeus on muutoksen kohteena olevalla kunnalla ja sen jäsenellä;
- valtioneuvosto tai valtiovarainministeriö on päättänyt kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan. Valitusoikeus on muutoksen kohteena olevalla kunnalla ja sen jäsenellä;
- valtioneuvosto tai valtiovarainministeriö on hylännyt esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan. Valitusoikeus on esityksen tekijällä.
Valtioneuvoston tai valtiovarainministeriön päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on
saanut lainvoiman, jollei korkein hallinto-oikeus kiellä täytäntöönpanoa.
Valtuuston päätös
Valtuuston päätökseen, jolla esitetään kuntajakoa muutettavaksi, saa hakea muutosta valittamalla
kuntalaissa säädetyllä tavalla. Päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön ennen sen lainvoimaiseksi tuloa, jollei hallintotuomioistuin kiellä täytäntöönpanoa 9 .

________________

LIITTEET:
LIITE 1: VUODEN 2013 ALUSTA VOIMAAN TULEVAT KUNTAJAON MUUTOKSET
LIITE 2: MÄÄRÄAIKOJA 28.10.2012 TOIMITETTAVISSA KUNNALLISVAALEISSA
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Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun kuntajaon muuttamista tarkoittava päätös on julkaistu Suomen
säädöskokoelmassa tai muuttamisesityksen hylkäämistä tarkoittava päätös on saatettu sen tekijöiden tietoon.
9
Siuntion valtuusto päätti 21.12.2011 liittyä uuteen Lohjaan (yhdessä Lohjan, Karjalohjan ja Nummi-Pusulan kanssa). Valtuuston päätöksestä valitettiin Helsingin HAO:een, joka määräsi 17.2.2012 päätöksen täytäntöönpanokieltoon. Lohjan ja Nummi-Pusulan valtuustojen uusi päätös 23.5.2012 ei enää koskenut Siuntiota.
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LIITE 1

VUODEN 2013 ALUSTA VOIMAAN TULEVAT KUNTAJAON MUUTOKSET

1.1. Kuntaliitokset, joissa kunta lakkaa ja yhdistyy toiseen kuntaan
Uusi kunta
(vastaanottava kunta)

Lakkaavat kunnat

Päätökset

Alavuden kaupunki

Töysän kunta

VNp 14.6.2012/300

Kiteen kaupunki

Kesälahden kunta

VNp 14.6.2012/304

Kuopion kaupunki

Nilsiän kunta

VNp 14.6.2012/301

Lohjan kaupunki

Karjalohjan kunta
Nummi-Pusulan kunta

VNp 28.5.2009/390
VNp 20.6.2012/323

Mikkelin kaupunki

Ristiinan kunta
Suomenniemen kunta

VNp 20.6.2012/324

Raahen kaupunki

Vihannin kunta

VNp 20.6.2012/322

Sastamalan kaupunki

Kiikoisten kunta

VNp 28.6.2012/

Savonlinnan kaupunki

Kerimäen kunta
Punkaharjun kunta

VNp 14.6.2012/302

Vaasan kaupunki

Vähänkyrön kunta

VNp 14.6.2012/303

1.2. Kuntaliitokset, joissa kaikki asianomaiset kunnat lakkaavat ja ne yhdistetään perustamalla uusi kunta
Uusi kunta

Lakkaavat kunnat

Päätökset

Oulun kaupunki

Haukiputaan kunta
Kiimingin kunta
Oulun kaupunki
Oulunsalon kunta
Yli-Iin kunta

VNp 7.10.2010/866

10

1.3. Yhteenveto
Verrattuna tilanteeseen 1.1.2012, yhteensä 10 kuntajaon muutosta, jotka koskevat 26 kuntaa 10 .
Kuntien määrä vähenee 16:llä. Kuntia on 1.1.2013 lukien Manner-Suomessa 304 ja Ahvenanmaan maakunnassa 16.

10

Maakuntarajan ylittäviä kuntajaon muutoksia kaksi: Kiikoinen (Satakunnasta Pirkanmaalle) ja Suomenniemi
(Etelä-Karjalasta Etelä-Savoon).
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LIITE 2
MÄÄRÄAIKOJA 28.10.2012 TOIMITETTAVISSA KUNNALLISVAALEISSA
Järjestysnumerot oikealla olevassa sarakkeessa osittavat, monentenako päivänä ennen vaalipäivää tai vaalipäivän jälkeen toimenpide on suoritettava. Kursiivilla merkitty ne toimenpiteet, jotka
koskevat vain kuntajaon muutoksen kohteena olevia kuntia.
Toimenpide

Ajankohta

Kuntajaon muutos: Yhdistymishallituksen toimikauden aloittaminen

Heti kun kuntien valtuustot ovat
valinneet yhdistymishallituksen

Äänestysaluejaon muutos tehtävä ja ilmoitettava
maistraatille

Maanantai 30.4.2012

Valittavien valtuutettujen lukumäärä määräytyy
väestötietojärjestelmässä olevan kunnan asukasluvun mukaan

Torstai 31.5.2012 kello 24

Kuntajaon muutos: Valtioneuvoston tai valtiovarainministeriön päätökset kuntajaon muutoksesta
viimeistään tehtävä

Perjantai 29.6.2012
(viimeistään)

Kuntajaon muutos: Yhdistymishallituksen asetettava (uuden) kunnan keskusvaalilautakunta taikka laajentuvan kunnan valtuuston asetettava keskusvaalilautakuntaan lisäjäseniä

Maanantai 2.7.2012
(viimeistään)

Kuntajaon muutos: Äänestysaluetietojen tarkistukset viimeistään ilmoitettava maistraatille

Perjantai 6.7.2012
(viimeistään)

Kunnan tehtävä päätökset kotimaan yleisistä ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän äänestyspaikoista sekä merkittävä ne ja keskusvaalilautakunnan yhteystiedot VAT:in pohjatietojärjestelmään

Päätös: Perjantai 3.8.2012
Merkintä VAT:iin: Perjantai
10.8.2012 klo 12 mennessä

Oikeusministeriön ilmoitus keskusvaalilautakunnille puoluerekisteriin merkittyjen puolueiden
nimenkirjoittajista

Maanantai 10.9.2012
(viimeistään)

VaaliL

48.

Väestörekisterikeskus perustaa äänioikeusrekiste- Keskiviikko 12.9.2012
rin
[Tietolähde: väestötietojärjestelmä 7.9.2012 kello 24]

46.

Äänioikeusrekisterin nähtävillä pito maistraateissa aloitetaan

41.

Maanantai 17.9.2012

12

Vaaliasiamiehet antavat ehdokashakemukset keskusvaalilautakunnille

Tiistai 18.9.2012 ennen kello 16
(viimeistään)

40.

Keskusvaalilautakunnat laativat ehdokaslistojen
yhdistelmät

Torstai 27.9.2012

31.

Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortit äänioikeutetuille

Torstai 4.10.2012
(viimeistään)

24.

Äänioikeusrekisteri lainvoimainen

Tiistai 16.10.2012 kello 12

12.

Ennakkoäänestys kotimaassa

Keskiviikko 17.10.2012 –
tiistai 23.10.2012

11. – 5.

Ennakkoäänestys ulkomailla

Keskiviikko 17.10.2012 –
lauantai 20.10.2012

11. – 8.

Vaalipäivä

Sunnuntai 28.10.2012

Keskusvaalilautakunnat suorittavat äänten tarkas- Maanantai 29.10.2012
tuslaskennan

1.

Keskusvaalilautakunnat vahvistavat vaalien tuloksen kunnissa

Keskiviikko 31.10.2012 kello 18

3.

Valtuuston toimikausi alkaa

Tiistai 1.1.2013

