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ESITYS EURAJOEN JA LUVIAN KUNTIEN YHDISTYMISESTÄ
Yhdistymisesityksen vireillepanosta ja valmistelusta, kuntajaon muuttamisen edellytyksistä sekä kuntajaon muuttamisesta päättämisestä säädetään kuntarakennelaissa
(1698/2009).
Kuntien yhdistymisen vireillepano ja valmistelu
Yhdistymisen vireillepano ja yhdistymisesityksen sisältö
Kuntarakennelain 5 §:n mukaan esityksen kuntien yhdistymisestä tekevät muutoksen
kohteena olevien kuntien valtuustot yhdessä. Kuntien tekemä esitys on toimitettava
ministeriölle. Ministeriö voi panna kuntien yhdistymisen vireille määräämällä toimitettavaksi lain 4 luvussa tarkoitetun erityisen kuntajakoselvityksen.
Eurajoen kunnanvaltuusto on 23.3.2015 ja Luvian kunnanvaltuusto on 30.3.2015
päättänyt hyväksyä yhdistymissopimuksen ja esityksen kuntien yhdistymiseksi. Eurajoen ja Luvian kuntien muodostama yhdistymishallitus on päättänyt 9.6.2015 esittää valtioneuvostolle kuntajaon muuttamista siten, että Luvian kunta yhdistetään Eurajoen kuntaan 1.1.2017 lukien. Yhdistymisen jälkeen uuden kunnan nimi on Eurajoki. Uuden kunnan vaakunasta päättää yhdistymishallitus.
Valtiovarainministeriölle 16.6.2015 saapuneessa yhdistymisesityksessä on kuntarakennelain 6 §:n mukaisesti perusteltu kuntajaon muuttamisen tarve ja selvitetty, miten kuntarakennelain 4 §:ssä säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät.
Esitykseen on liitetty kuntien valtuustojen yhtäpitävät päätökset kuntien yhdistymisesityksestä niihin liittyvine asiakirjoineen. Esitystä on täydennetty 3.8.2015 lain
8 §:ssä tarkoitetulla yhdistymissopimuksella.
Eurajoen ja Luvian kunnat katsovat yhdistymistä koskevassa esityksessään, että esitetty muutos on kuntarakennelain 2 §:n mukaisten tavoitteiden mukainen ja täyttää
lain 4 §:n asettamat kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kuntien valtuustot ovat
päätöksissään todenneet, että Eurajoen ja Luvian kuntien alueista syntyvän uuden
kunnan voidaan tehdyn selvityksen perusteella katsoa muodostuvan toiminnallisesta
kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta.
Kunnat toteavat yhdistymistä koskevissa valtuustojensa päätöksissä, että yhdyskuntarakenteen toimivuus paranee yhdistymisen myötä erityisesti liittyvien kuntien välillä.
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Yhdistymisesityksen valmistelu kunnissa
Yhdistymisesityksen valmistelussa kunnat ovat huolehtineet kuntarakennelain 7 §:n
1 momentin mukaisesti kuntien asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista (kuntalain 410/2015 5 luku) sekä varanneet vaikuttamismahdollisuuden
henkilöille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin kuntien yhdistymisellä voi olla huomattava vaikutus (hallintolain 434/2003 41 §).
Kuntalaisia on kuultu mm. kuntalaistilaisuudessa Luvialla 5.3.2015. Lisäksi Luvian
kunnan äänioikeutetuille asukkaille on järjestetty kunnan mahdolliseen yhdistymiseen ja yhdistymissuuntaan liittyvä kuntalaiskysely 11.2.2015 - 13.3.2015. Vastanneista 67 % katsoi, että kunnan tulisi valita yhdistyminen jonkin naapurikunnan
kanssa. Itsenäisenä säilymistä piti parhaana vaihtoehtona 27 % vastanneista. Kysyttäessä mahdollisen kuntaliitoksen suuntaa vastanneista 66 % valitsi suunnaksi Eurajoen kunnan ja 30 % Porin kaupungin.
Esityksen valmistelu on toteutettu yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa
siten kuin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa
laissa säädetään.
Eurajoen ja Luvian kunnanhallitukset ovat kuntarakennelain 7 §:n 2 momentin mukaisesti varanneet kuntiensa asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautuksen ehdotuksesta kuntien yhdistymisesitykseksi.
Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymissopimusluonnos liitteineen on ollut nähtävillä
ko. kunnissa 11.2.2015 - 12.3.2015 välisenä aikana. Eurajoen kunnalle on jätetty
kaksi huomautusta, joissa on kannatettu yhdistymissopimuksen hyväksymistä. Luvian kunnalle ei ole jätetty huomautuksia.
Valtuustojen tekemät päätökset kuntien yhdistymisestä ovat lainvoimaisia.
Valtuutettujen määrä
Eurajoen ja Luvian kunnat ovat yhdistymissopimuksessaan sopineet, että uuden kunnan valtuusto on 35 valtuutettua ensimmäisellä valtuustokaudellaan. Valtuuston tavoitteena on aloittaa toimintansa välittömästi kuntavaalien vahvistamisen jälkeen
loppusyksystä 2016.
Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki
Kuntien yhdistymisen taloudellisesta tuesta säädetään kuntarakennelain 9 luvussa.
Lain 42 §:n mukaan kuntien yhdistyessä syntyvälle uudelle kunnalle maksetaan yhdistymisavustusta, jos kuntien yhdistyminen tulee voimaan viimeistään vuonna 2017.
Lain 43 §:n 1 momentin mukaan yhdistymisavustuksen perusosa määräytyy yhdistymisessä mukana olevien kuntien lukumäärän ja asukasmäärän perusteella. Kunnan
asukasmääränä käytetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 80 §:n 6 kohdan mukaista kunnan asukasmäärää kuntajaon muutoksen voimaantulovuotta edeltävän vuoden alussa. Kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki selviää, kun väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain mukainen asukasluku 31.12.2015
on selvillä. Suuntaa-antavana tietona voidaan todeta, että 31.12.2014 Eurajoen kun-
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nan asukasmäärä oli 5 954 ja Luvian kunnan 3 340 asukasta. Kuntien yhteenlaskettu
asukasmäärä oli siten 9 294 asukasta ja yhdistymisavustuksen perusosan määrä olisi
tällä asukasmäärällä 2 000 000 euroa.
Lain 43 §:n 2 momentin mukaan yhdistymisavustuksen lisäosaa maksetaan kuntajaon
muutoksessa, jossa on mukana kunta tai kuntia, jonka kunnan rahoituksen riittävyyttä
tai vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut täyttävät vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:
1) kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä alittuvat kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009)
63 a §:n mukaisen erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksenä olevat raja-arvot;
2) kunnan viimeisessä hyväksytyssä ja kahdessa sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a §:ssä tarkoitetuista erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksenä olevista kuudesta raja-arvosta täyttyy neljä; tai
3) kunnan viimeisessä hyväksytyssä tilinpäätöksessä taseen kertynyt alijäämä asukasta kohti on vähintään 500 euroa ja kahdessa sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä taseessa on kertynyttä alijäämää.
Lisäosa on 150 euroa 2 momentissa tarkoitetun edellytyksen täyttävän kunnan asukasta kohden ja enintään miljoona euroa yhdistymistä kohden.
Eurajoen ja Luvian kunnat eivät täytä vuoden 2014 tilinpäätösten perusteella yhdistymisavustuksen lisäosan maksamista koskevia edellytyksiä.
Lain 44 §:n mukaan jos vuosina 2014–2017 voimaan tuleva kuntien yhdistyminen
vähentää uuden kunnan valtionosuuksia verrattuna yhdistyvien kuntien yhteenlaskettuihin valtionosuuksiin, ministeriö myöntää uudelle kunnalle vähennyksen johdosta
kuntien yhdistymisen voimaantulovuotena ja sitä seuraavina vuosina vuoden 2019
loppuun saakka valtionosuuksien vähenemisen korvausta.
Vuotuinen korvauksen määrä saadaan vertaamalla uudelle kunnalle kuntien yhdistymisen voimaantulovuodelle maksettavia valtionosuuksia ja kotikuntakorvauksia niihin vastaaviin valtionosuuksiin ja kotikuntakorvauksiin, jotka yhdistyville kunnille
olisi maksettu yhdistymisen voimaantulovuonna, jos kunnat eivät olisi yhdistyneet.
Korvausta laskettaessa otetaan huomioon verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus sekä käyttökustannuksiin myönnettävä valtionosuus ja muu rahoitus, joista säädetään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetussa laissa, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (1705/2009) sekä vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa (632/1998). Ministeriö laskee korvauksen määrän mainittujen lakien
mukaisten valtionosuuksien myöntämisestä vastaavien ministeriöiden antamien tietojen perusteella.
Jos korvausta saa useampi kuin yksi kunta, korvaus jaetaan kuntien kesken kuhunkin
kuntaan siirtyvien asukkaiden määrien mukaisessa suhteessa. Kunkin kunnan osuus
lasketaan euromäärästä, joka kunnalle olisi maksettu korvauksena, jos lakkaava kun-
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ta olisi liitetty kokonaan asianomaiseen kuntaan. Kunnan asukasmääränä käytetään
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun
lain 80 §:n 6 kohdan mukaista kunnan asukasmäärää kuntajaon muutoksen voimaantulovuotta edeltävän vuoden alussa.
Ministeriö maksaa korvaukset yhdistymisavustuksen yhteydessä.
Päätöksessä sovellettava lainsäädäntö
Kuntajaon kehittämisen tavoitteet
Kuntarakennelain 2 §:n mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta
muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla
on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan
asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta.
Kuntajaon muuttamisen edellytyksenä lain 4 §:n mukaan on, että muutos edistää
2 §:ssä tarkoitettuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita.
Kuntajaon muuttamisen edellytykset
Kuntarakennelain 4 §:n mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää
2 §:ssä tarkoitettuja kuntajaon kehittämisen tavoitteita sekä parantaa:
1) kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä;
2) alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita;
3) alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai
4) alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta.
Kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden osalta lain 4 luvussa tarkoitetun erityisen kuntajakoselvityksen perusteella toisin päätä. Erityisellä kuntajakoselvityksellä pyritään siihen, että kunta muodostuisi yhdestä alueesta.
Edellä mainitulla alueella tarkoitetaan yhden tai useamman kunnan tai niiden osan
muodostamaa aluetta, johon kuntajaon muutos vaikuttaa. Kuntajaon muuttamisen
edellytyksiä arvioidaan myös alueen tulevan kehityksen kannalta.
Kuntajakoa muutettaessa tulee pyrkiä kielellisesti yhteensopiviin alueisiin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön oikeudet saada palveluja omalla kielellään
samanlaisten perusteiden mukaan. Kuntajakoa muutettaessa tulee ottaa huomioon
saamelaisten kielelliset oikeudet sekä saamelaisten oikeus alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä saamelaisten kieltä ja kulttuuria
koskeva itsehallinto saamelaisten kotiseutualueella.
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Valtioneuvoston toimivalta
Kuntarakennelain 21 §:n mukaan valtioneuvosto päättää kuntajaon muuttamisesta tai
sitä koskevan esityksen hylkäämisestä. Ministeriö voi päättää kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto ei ole sitä
vastustanut, tai hylätä esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan, jos muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto on sitä vastustanut.
Ratkaisun edellyttämä toimivalta kuuluu valtioneuvoston yleisistunnolle.
Päätöksenteon edellytykset kuntien yhdistyessä
Kuntarakennelain 18 §:ssä on säädetty päätöksenteon edellytyksistä kuntien yhdistyessä. Valtioneuvosto voi päättää kuntien yhdistymisestä yhdistyvien kuntien valtuustojen yhteisestä esityksestä. Kuntien esitys kuntien yhdistymisestä voidaan hylätä, jos
kuntajaon muuttaminen olisi ilmeisesti vastoin 4 §:ssä säädettyjä kuntajaon muuttamisen edellytyksiä.
Oikeudellinen ja hallinnollinen jaotus
Kuntarakennelain 35 §:n mukaan jos kunta tai kuntia yhdistyy olemassa olevaan kuntaan, kunnan alue jaetaan kahden tai useamman kunnan kesken tai kunnan osa siirretään toiseen kuntaan, aiheuttaa päätös kuntajaon muuttamisesta, jollei erikseen toisin
päätetä, vastaavat muutokset oikeudellisessa ja hallinnollisessa jaotuksessa samasta
ajankohdasta.
Kuntarakennelain 20 §:n mukaan ennen kuin kuntajaon muuttamisesta päätetään,
ministeriön on selvitettävä, miten muutos vaikuttaa valtion alue- ja paikallishallintoon ja Euroopan unionin toiminnassa noudatettaviin aluejakoihin.
Kuntien kielellinen asema
Kielilain (423/2003) 5 §:n 4 momentissa säädetään, että jos kuntajakoa muutetaan,
on samalla päätettävä muutoksen vaikutuksesta kuntien kielelliseen asemaan. Kielilain 5 §:n 2 momentin mukaan kunta on säädettävä kaksikieliseksi, jos kunnassa on
sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita ja vähemmistö on vähintään kahdeksan
prosenttia asukkaista tai vähintään 3 000 asukasta. Kaksikielinen kunta on säädettävä
yksikieliseksi, jos vähemmistö on alle 3 000 asukasta ja sen osuus on laskenut alle
kuuden prosentin. Kunnan valtuuston esityksestä valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää kunta kaksikieliseksi, vaikka kunta muuten olisi yksikielinen.
Jos kaksikielinen kunta tulee kuntajaon muutoksen johdosta osaksi sellaista uutta
kuntaa, joka 2 momentin nojalla olisi säädettävä yksikieliseksi, on uusi kunta kuitenkin kaksikielinen. Tällaisen kunnan kielellistä asemaa ei voida muuttaa 1 momentin
nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella.
Eurajoen ja Luvian kunnat ovat kielilain 5 §:n perusteella suomenkielisiä kuntia.
31.12.2014 väestötietojen mukaan Eurajoen kunnassa ruotsinkielisten asukkaiden
osuus on noin 0,17 % ja Luvian kunnassa noin 0,6 %. Kielilain raja-arvot kunnan
kaksikielisyydelle eivät siten täyty.
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Muutoksenhakukielto
Kuntarakennelain 55 §:n mukaan kuntien yhteisen esityksen mukaiseen valtioneuvoston päätökseen kuntien yhdistymisestä ei saa hakea muutosta.
Esittelijän esitys
Esitän kunnioittavasti valtioneuvostolle, että valtioneuvosto päättää lakkauttaa
Luvian kunnan ja yhdistää sen Eurajoen kuntaan 1.1.2017 kuntien yhteisen yhdistymissopimuksen mukaisesti.
Uusi Eurajoen kunta on suomenkielinen kunta ja se kuuluu valtion alue- ja paikallishallinnon sekä Euroopan unionin toiminnassa noudatettavien aluejakojen
osalta samoihin alueisiin kuin nykyinen Eurajoen kunta.
Esityksen perustelut
Eurajoen ja Luvian kunnat katsovat yhdistymistä koskevassa esityksessään, että esitetty muutos on kuntarakennelain 2 §:n mukaisten tavoitteiden mukainen ja täyttää
lain 4 §:n asettamat kuntajaon muuttamisen edellytykset. Kuntien valtuustot ovat
päätöksissään todenneet, että Eurajoen ja Luvian kuntien alueista syntyvän uuden
kunnan voidaan tehdyn selvityksen perusteella katsoa muodostuvan toiminnallisesta
kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta.
Luvian kunnan taloudellinen tilanne on haasteellinen. Erityisesti erikoissairaanhoidon suuret kustannukset ja koulukeskuksen sisäilmaongelmat ovat kaventaneet kunnan taloudellista liikkumavaraa. Kunnan taloudelliset haasteet edellyttäisivät erittäin
raskaita toimenpiteitä, jotta toiminta itsenäisenä kuntana saataisiin jälleen kestävälle
pohjalle.
Aikaisempien tilinpäätöstietojen mukaan Luvian kunnan tilikauden tulokset ovat olleet miinusmerkkisiä ja tilikaudet alijäämäisiä vuodesta 2011 alkaen. Samanaikaisesti
taseen kertynyt ylijäämä väheni ja muuttui alijäämäiseksi jo vuonna 2012. Tämän
jälkeen alijäämä on kasvanut vuosittain ja vuoden 2014 lopussa sitä oli 1,6 milj. euroa eli 477 €/asukas. Alijäämän kasvun syynä ovat olleet negatiiviset vuosikatteet,
jotka ovat johtuneet toimintamenojen verorahoitusta suuremmasta kasvusta. Vuosi
2014 oli tästä poikkeus, mutta tämä johtui kunnan saamasta 470 000 euron suuruisesta harkinnanvaraisesta valtionosuuden korotuksesta. Tämän ansiosta Luvian vuosikate oli juuri ja juuri positiivinen (noin 33 000 euroa). Ilman harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta tilikauden tulos olisi ollut huomattavasti heikompi.
Luvian kunta on viime vuosina korottanut useasti kunnallisveroprosenttia, ja merkittävää muutosta tuotossa on tapahtunut vain korotusten ansiosta. Vuosi 2014 muodostaa tässäkin poikkeuksen, sillä ko. vuodelle korotettiin kunnallisveroprosenttia
0,75 prosenttiyksikköä, mutta kunnallisveron tuotto kasvoi vain 0,2 prosenttia. Kunnallisvero on muodostanut Luvian verotuloista noin 90 prosenttia ja sen tuottoa on vaikea enää kasvattaa, koska veroprosentti on jo 20,50 %. Lisäksi kunta on
väestöään menettävä ja ikärakenteeltaan vanhentuva, jolloin kunnallisveroprosentin
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korotuksilla ei enää ole saatavissa aikaisempaa veroprosenttien noston vaikutusta.
Yhteisöverolla ja kiinteistöverolla on pieni merkitys kunnan taloudelle, eikä niitä
muuttamalla saada verotuloja merkittävästi lisättyä.
Luvian kunnan lainamäärä on kasvanut tasaisesti vuodesta toiseen ja sitä oli vuoden
2014 lopussa noin 7,4 milj. euroa eli 2 208 euroa/asukas. Vaikka lainaa ei ole yli koko maan keskiarvon, niin sen rasitusta ja riskiä kunnan taloudelle mittaavat omavaraisuusaste ja suhteellinen velkaantuneisuus ovat heikentyneet selvästi vuodesta toiseen. Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan kunnan omavaraisuusaste oli laskenut
33,6 %:iin ja suhteellinen velkaantuneisuus oli noussut 51,9 %:iin. Omavaraisuutta
kuvaavan tunnusluvun perusteella Luvian kunnan oman pääoman ja vieraan pääoman
välinen suhde on erittäin heikko.
Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistyminen estää Luvian talouden kriisiytymisen ja
turvaa palvelujen järjestämisen. Luvian kunnan yhdistymisellä taloudellisesti vahvaan Eurajoen kuntaan ei ole merkittävää vaikutusta Eurajoen kunnan talouteen.
Eurajoen ja Luvian kunnat kuuluvat toiminnallisesti eri vaikutusalueisiin työssäkäynnissä, asioinnissa, yhdyskuntarakenteessa ja osittain myös kuntayhteistyössä.
Näin arvioituna uusi Eurajoen kunta ei muodostu kuntarakennelain 2 §:n mukaisesta
työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta. Yhdistymisellä voi
tästä syystä olla yhdistyviä kuntia laajemman alueen tulevan kehityksen ja alueen
kokonaisedun kannalta haitallisia vaikutuksia. Eurajoen ja Luvian kuntien valtuustot
ovat kuitenkin yhdessä esittäneet kuntajaon muutosta. Lisäksi Luvian kunnan asukkaiden enemmistö kannattaa kuntalaiskyselyn mukaan yhdistymistä Eurajoen kuntaan. Luvian kunnan taloudellinen kehitys ja kunnan asukkaiden lakisääteisten palveluiden turvaaminen tulisivat todennäköisesti jollakin aikavälillä edellyttämään Luvian kunnan yhdistymistä toiseen kuntaan.
Uusi Eurajoen kunta on elinvoimainen ja alueellisesti eheä kokonaisuus, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta. Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistyminen parantaa lain 4 §:n mukaisista
edellytyksistä erityisesti Luvian kunnan taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen
järjestämisestä ja tuottamisesta ja sillä on tästä johtuen Luvian kunnan asukkaiden
palveluja ja elinolosuhteita sekä alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia parantavia vaikutuksia. Kokonaisarvion perusteella Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistyminen ei ole ilmeisesti vastoin kuntarakennelain 4 §:ssä säädettyjä kuntajaon muuttamisen edellytyksiä.

