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1. Ärendets tidigare handläggning

1.1. Helsingfors stadsfullmäktiges framställning 

Helsingfors stadsfullmäktige har 21.6.2006 beslutat göra en framställ-
ning till statsrådet om ändring av kommunindelningen. Stadsfullmäktige 
har 26.6.2006 till statsrådet gjort en framställning om att de områden av 
Sibbo kommun och Vanda stad vilka närmare framgår av beslutet skall 
införlivas med Helsingfors stad.

Det område av Sibbo kommun som i framställningen föreslås bli införli-
vat med Helsingfors stad omfattar ungefär 50 km² på fastlandet, och på 
området bor ungefär 3 500 personer. Västerkullaområdet i Vanda stad, 
som i framställningen föreslås bli införlivat med Helsingfors stad, omfat-
tar ungefär 200 hektar och där bor ungefär 30 personer. 

1.2. Kommunindelningsutredarens förslag

Inrikesministeriet har 26.9.2006 med stöd av 6 § 2 mom. och 8 § i 
kommunindelningslagen beslutat att en särskild utredning skall verkstäl-
las om ändring av kommunindelningen genom kommundelssammanslag-
ning mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad. Samtidigt 
har ministeriet som  kommunindelningsutredare tillsatt politices magister 
Pekka Myllyniemi.
 
Kommunindelningsutredaren har 30.11.2006 till inrikesministeriet 
överlämnat en utredning och ett förslag om ändring av kommunindel-
ningen mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad.

Arealen av det område som föreslås bli överfört från Sibbo kommun till 
Helsingfors stad är ungefär 30 km² och där bor ungefär 2 000 personer. 
Arealen av det område som föreslås bli överfört från Vanda stad till 
Helsingfors stad är 2,181 km² och där bor ungefär 30 personer. 

I sitt förslag har kommunindelningsutredaren konstaterat bland annat att 
han har bedömt problemen med samhällsstrukturen i huvudstadsregionen 
och konstaterat att området inte utvecklats österut. Vid planering och 
planläggning måste man tänka årtionden framåt, så nu är det nödvändigt 
att besluta om man skall avgöra utvecklingen för bara några år eller år-
tionden framåt. Försöken att lösa utvecklingen österut förhandlingsvägen 
har inte lett till några resultat. Med tanke på en balanserad utveckling av 
stadsstrukturen i huvudstadsregionen är det nödvändigt att öppna en ny 
tillväxtriktning österut. En förlängning av stadsstrukturen 
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österut skulle skapa ny utvecklingspotential även för näringsverksamhet 
som utnyttjar Nordsjö hamn samt för Helsingfors nuvarande bostadsdo-
minerade östra stadsdelar. Med tanke på hela regionen borde hela den 
kommersiella-industriella utvecklingskorridoren från Nordsjö hamn till 
Aviapolis i Vanda utnyttjas bättre än tidigare. På så sätt kunde de för fin-
ländska förhållanden exceptionella förutsättningar som huvudhamnen 
för utrikeshandeln och metron erbjuder för utvecklingen av hela regio-
nens näringsliv utnyttjas fullt ut. Ett centralt mål för samhällsstrukturen i 
huvudstadsregionen är att trygga en hållbar utveckling. Den byggda 
miljöns fysiska form samt markanvändningen och dess utveckling be-
finner sig då i en nyckelposition. En välplanerad, tät stadsstruktur gör det 
möjligt att organisera kollektivtrafik och möjliggör sålunda en hållbar ut-
veckling. Med tanke på en hållbar utveckling anses åter en splittrad 
stadsstruktur vara synnerligen skadlig, eftersom den leder till att trafiken 
bygger på privatbilism.

Som juridisk motivering till sitt förslag har kommunutredaren kon-
staterat bland annat att anslutningen av en del av Sibbo till Helsingfors 
framför allt kan motiveras med att samhällsstrukturens funktionsdug-
lighet främjas. Samhällsstrukturens funktionsduglighet granskas då i ett 
bredare perspektiv än på det område som ansluts. Granskningen gäller 
samhällsstrukturens funktionsduglighet i hela huvudstadsregionen och 
Helsingforsregionen.

Det är också uppenbart att Sibbo inte har resurser att utveckla områdena 
i närheten av Helsingfors och Vanda ens i det fall att kommunens mål-
sättningar börjar motsvara utvecklingsbehoven i området. Den nuva-
rande kommunindelningen gör det svårare att nå målen för boendet, 
trafiksystemet och näringslivet i huvudstadsregionen. Genom en ändring 
i kommunindelningen kan samhällsstrukturens funktionsduglighet främ-
jas på det sätt som kommunindelningslagen förutsätter.

Då det har konstaterats att en partiell sammanslagning kan motiveras, 
men att en ändring inom de gränser för invånarantalet eller arealen som 
anges i 5 § 1 mom. i kommunindelningslagen inte är tillräcklig med tan-
ke på dessa mål, måste det bedömas om målen kan uppnås genom en 
mera omfattande partiell sammanslagning och om i 5 § 2 mom. i 
kommunindelningslagen avsedda ”vägande förutsättningar” finns för en 
sådan sammanslagning.

Utvecklingen i Helsingforsregionen och huvudstadsregionen är av
betydelse inte bara för området självt utan också för hela landets konkur-
renskraft och utveckling. En utveckling av Helsingfors 
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samhällsstruktur österut och en överföring av de områden som utveck-
lingen förutsätter från Sibbo och Vanda till Helsingfors kan motiveras 
särskilt med de grunder i anslutning till främjande av kommunernas 
funktionsförmåga och verksamhetens lönsamhet samt förbättrande av 
verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området som anges i 3 § i 
kommunindelningslagen. Ändringen i kommunindelningen kan moti-
veras med avseende på kommunerna i hela området och hela landet. På 
lång sikt främjar en kommundelssammanslagning också ordnandet av 
service för invånarna i området och förbättrar levnadsförhållandena i 
området på det sätt som anges i 3 § i kommunindelningslagen. 

Eftersom mer än fem procent av Sibbos befolkning bor på det område 
som föreslås bli överfört från Sibbo till Helsingfors, bör överföringen i 
enlighet med 5 § 2 mom. i kommunindelningslagen kunna motiveras 
med särskilt vägande i 3 § i kommunindelningslagen nämnda förutsätt-
ningar. I sitt förslag har kommunindelningsutredaren konstaterat att sär-
skilt vägande förutsättningar kan anses föreligga, eftersom en balanserad 
utveckling av samhällsstrukturen i Helsingfors och huvudstadsregionen 
är nödvändig med tanke på områdets och hela landets utveckling. Sålun-
da kräver ett vägande allmänt intresse att kommundelssammanslag-
ningen verkställs.

Enligt 1 § i kommunindelningslagen utvecklas kommunindelningen så 
att kommunområdenas enhetlighet och samhällsstrukturens funktions-
duglighet främjas. I och med den lagändring som träder i kraft vid in-
gången av 2007 skall en kommun dessutom bestå av ett pendlingsområ-
de eller någon annan sådan funktionell helhet som har ekonomiska och 
på personalresurserna grundade förutsättningar att ansvara för ordnandet 
och finansieringen av servicen. I förslaget konstateras att de bostads- och 
arbetsplatsområden som planerats i sydvästra Sibbo och Västerkulla-
området kommer i vart fall att utgöra en del av Helsingfors i samhälls-
strukturellt och funktionellt avseende, varför det är motiverat att även 
administrativt genomföra planeringen av markanvändningen, boendet 
och trafiken som en del av Helsingfors. 

Kommunindelningsutredaren har även konstaterat att hans förslag beak-
tar proportionalitetsprincipen, som förutsätter att man inte överför ett 
större område än vad särskilt vägande förutsättningar kräver. Av denna 
anledning har utredaren i sitt förslag stannat för ett mindre område än 
vad Helsingfors stad har föreslagit. Också verkningarna för Sibbos in-
vånartal är betydligt mindre än i Helsingfors stads framställning. 
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Inom det område som förslaget omfattar finns också Sibbo storskog, som 
har betydande naturvärden. Dess naturvärden utgör en viktig och natur-
lig utgångspunkt för planeringen. Området för Sibbo storskog kan dock 
avgränsas endast i samband med planeringen av den framtida markan-
vändningen på området. I Helsingfors har man en lång tradition när det 
gäller att infoga naturvärden i en tät stadsstruktur. Vid en ändring i 
kommunindelningen måste man också beakta kommunindelningen som 
regional grund för invånarnas självstyrelse. Utredaren har i sitt förslag 
också beaktat att Sibbo efter ändringen skall vara en livs- och funktions-
duglig kommun, som har ekonomiska och på personalresurserna 
grundade förutsättningar att ansvara för att ordna och finansiera ser-
vicen.

1.3. Utlåtanden om kommunindelningsutredarens förslag

Nylands lantmäteribyrå har i sitt 12.12.2006 daterade utlåtande tolkat 
gränserna för det aktuella området inom marginalen för den exakthet 
med vilken Myllyniemis karta är ritad. På Finska vikens havsområden 
har platsen för gränsen tolkats så, att den föreslagna kommungränsen i 
högre grad än på kartan över landområdena anpassats till gällande 
bygränser eller fastighetsgränser. Efter karttolkningarna har lantmäteri-
byrån inte med hänsyn till registerföringen eller  lantmäteribyråns verk-
samhetsområde i övrigt några anmärkningar eller kommentarer till det 
aktuella förslaget. 

Kommunfullmäktige i Sibbo har i sitt 9.3.2007 daterade och 17.4.2007 
kompletterade utlåtande motsatt sig kommunindelningsutredarens 
förslag. En stor majoritet av invånarna i Sibbo vill att sydvästra Sibbo 
förblir en del av kommunen. Sydvästra Sibbo bör utvecklas genom 
frivilliga samarbetsavtal om markanvändningen. Sibbo kommunfullmäk-
tige har i augusti 2006 beslutat att som strukturmodell för Sibbo general-
plan 2025 välja ett alternativ som utgår från att befolkningen årligen 
ökar med i genomsnitt 6 procent. Kommunens eget alternativ genererar 
flera bostäder i huvudstadsregionen än vad Helsingfors stad kunde erbju-
da i sydvästra Sibbo. Enligt kommunfullmäktige i Sibbo strider 
gränsändringsförslaget mot grundlagen, kommunallagen, kommunindel-
ningslagen och Europeiska stadgan om lokal självstyrelse. Med beak-
tande av Sibbo kommuns servicestruktur främjar kommunindelnings-
utredarens förslag om ändring av kommungränsen inte på något sätt vare 
sig Sibbo kommuns funktionsförmåga eller verksamhetens lönsamhet, 
utan försämrar tvärtom väsentligt bägge.  

Stadsfullmäktige i Vanda har i sitt 5.3.2007 daterade utlåtande kon-
staterat att kommunindelningsutredarens förslag till gränsändring 
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inte för Vanda stads del avviker från Helsingfors stads tidigare framställ-
ning. Vanda stad har i sitt utlåtande meddelat att man i princip förhåller 
sig positivt till framställningen. När det gäller kommunindelnings-
utredarens förslag har Vanda stad ingen orsak att ändra sin tidigare syn. 
Vanda stads ståndpunkt grundar sig på ett regionalt och riksomfattande 
perspektiv, inte på någon åsikt om vad förslaget skulle innebära för Van-
da, Helsingfors och Sibbo. 

Vanda stad anser det viktigt att Helsingfors metropolområde utvecklas på 
ett mångsidigt sätt. Staden instämmer i kommunindelningsutredarens all-
männa uppfattning att de alternativ vars inverkan på kommunens in-
vånartal inte överstiger fem procent eller inverkan på arealen inte 
överstiger tio procent inte är tillräckliga med tanke på metropolområdets 
framtida utveckling.

Vanda stad har redan tidigare i sitt utlåtande om Helsingfors stads fram-
ställning meddelat att man anser det viktigt att Sibbo storskogs natur-
skyddsområde utvecklas som nationalpark och riksomfattande naturcent-
rum. Staden har redan inlett förhandlingar med Forststyrelsen om en no-
ggrannare avgränsning och specificering av de av stadens områden i Sib-
bo storskog som skall fredas, om användningen och skötseln av område-
na samt om överföring av eventuell äganderätt.

Vanda stad konstaterar att när det gäller området i Vanda, är den före-
slagna gränsdragningen en förutsättning för att områdena i Sibbo över 
huvud taget skall kunna anslutas till Helsingfors. De föreslagna gräns-
dragningarna utgör således en helhet. 

Stadsfullmäktige i Helsingfors har i sitt 28.2.2007 daterade utlåtande 
konstaterat att Helsingfors stadsfullmäktiges framställning 22.6.2006 om 
ändring av kommunindelningen mellan Helsingfors stad, Sibbo kommun 
och Vanda stad ger bättre betingelser för planering och utveckling på sikt 
i Helsingforsregionen än kommunindelningsutredarens förslag. Kommu-
nindelningsutredarens förslag 30.11.2006 är dock ett steg i rätt riktning 
och rättar i hög grad till problemen i och med den nuvarande kommunin-
delningen. Av den orsaken tillstyrker Helsingfors stad kommunindel-
ningsutredarens förslag.

I kommunindelningsutredarens förslag ingår stora markområden, det vill 
säga ungefär 815 hektar, som Helsingfors stad äger. Jämfört med stadens 
framställning lämnar utredarens förslag kvar i Sibbo det område på fast-
landet i öster där staden inte äger mycket mark. Kvar i Sibbo blir likaså 
öarna, utom Björnsö. Staden äger över hälften, det vill säga ungefär 136 
hektar, av Granö, som enligt utredarens förslag blir kvar i Sibbo. 
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Kommunindelningsutredarens förslag rättar avsevärt till problemen med 
den nuvarande kommunindelningen. Förslaget gör det också möjligt att i 
nuvarande sydvästra Sibbo och östra Vanda bygga bostäder och arbets-
platser som utnyttjar metron, och då kan stadsstrukturen genom kommu-
nalt samarbete utvecklas därifrån ytterligare österut. Dessutom kan syd-
västra Sibbo utvecklas som etableringsort för utrikeshandelsföretag som 
bygger sin verksamhet på Nordsjö hamn och stöder den. I sitt förslag 
ställer utredaren krav på planering av det område som föreslås bli inför-
livat med Helsingfors. Dessa krav stämmer överens med Helsingfors 
stads målsättningar och staden har inga invändningar mot dem.

Länsstyrelsen i Södra Finlands län har gett ett utlåtande 12.3.2007. I 
utlåtandet ingår yttranden av länsstyrelsens sex avdelningar om hur änd-
ringen i kommunindelningen skulle påverka statens regional- och 
lokalförvaltning på avdelningarnas förvaltningsområden. Enligt polisav-
delningen är det fråga om så små ändringar i invånartalet samt när det 
gäller land- och vattenområden att de inte har någon praktisk betydelse. 
Polisavdelningen har inget att anmärka när det gäller framställningen. 
Räddningsavdelningen anser att en inkorporering av områdena i Sibbo 
och Vanda inte har några negativa konsekvenser för skötseln av rädd-
ningsväsendet inom det aktuella området. Bildningsavdelningen hoppas 
att kommunerna kan komma till en sådan lösning att invånarna kan tryg-
gas tillräcklig basservice för bägge språkgrupperna. När nya bostads-
områden planeras måste man se till att det planeras tillräckligt med loka-
ler för skol-, biblioteks-, ungdoms- och idrottsväsendet. När kostnaderna 
beräknas och byggtidtabellerna planeras, gäller det att inte glömma an-
söknings- och utbetalningstidtabellerna för statens planerade finan-
sieringsandel till byggprojekten. Bildningsavdelningen tar inte ställning 
till den egentliga partiella kommunsammanslagningen. Konkurrens- och 
konsumentavdelningen har meddelat att ändringen i kommunindelningen 
inte har några betydande konsekvenser för konkurrens- och konsu-
mentavdelningens uppgifter. Social- och hälsoavdelningen har kon-
staterat att förslaget inte påverkar regionförvaltningen eller regionindel-
ningarna i Europeiska unionens verksamhet när det gäller avdelningens 
arbetsområde. Trafikavdelningen har ansett att en partiell kommun-
sammanslagning enligt kommunindelningsutredarens förslag nästan inte 
alls har några konsekvenser för trafikförvaltningen.

Med hänvisning till avdelningarnas yttranden framför länsstyrelsen som 
sin ståndpunkt att de föreslagna ändringarna i kommunindelningen inte 
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har några väsentliga konsekvenser för statens regional- och lokalförvalt-
ning eller för regionindelningarna i Europeiska unionens verksamhet.    

1.4. Anmärkningar med anledning av kommunindelningsutredarens förslag

Till kommunstyrelsen i Sibbo har inlämnats 3 121 anmärkningar över 
kommunindelningsutredarens förslag. Nästa alla som har framställt an-
märkning motsätter sig gränsändringen. Sibbo kommun har också ordnat 
en rådgivande folkomröstning om kommunindelningsutredarens förslag. 
I folkomröstningen deltog 65,6 procent av de röstberättigade sibboborna, 
och 93,3 procent av de röstande motsatte sig kommunindelnings-
utredarens förslag. 

Till stadsstyrelsen i Vanda har inlämnats tio anmärkningar. Alla som har 
framställt anmärkning har motsatt sig förslaget.

Till stadsstyrelsen i Helsingfors har inlämnats 107 anmärkningar. Alla 
som har framställt anmärkning har motsatt sig förslaget.  

2. Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen

Statsrådet har med sitt överklagade beslut 28.6.2007 med stöd av 11 § 1 
mom. i kommunindelningslagen och 5 § i språklagen beslutat ändra 
kommunindelningen mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors 
stad så, att till Helsingfors stad ansluts den så kallade Västerkullakilen i 
Vanda stad samt sydvästra delen av Sibbo kommun. 

I beslutet uppräknas de fastigheter, registerenheter och delar av fastighe-
ter och registerenheter som enligt beslutet överförs till Helsingfors stad. 
I beslutet bestäms att ändringen i kommunindelningen träder i kraft 
1.1.2009. Beslutet har publicerats i Finlands författningssamling 
4.7.2006 (746/2007).
 
I föredragningspromemorian till statsrådets beslut har refererats till 
kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis förslag till ändring i 
kommunindelningen samt de utlåtanden som givits och anmärkningar 
som framställts med anledning av förslaget. I föredragningspromemorian 
har föredraganden hänvisat till statsrådets behörighet enligt 11 § i 
kommunindelningslagen och redogjort för den tillämpliga lagstiftningen. 
De områden av Sibbo kommun och Vanda stad som föreslås bli införli-
vade med Helsingfors stad har beskrivits i promemorian på följande sätt: 
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Landarealen av det område som föreslås bli överfört från Sibbo kommun 
till Helsingfors stad är 26,557 km², vilket är ungefär 7,3 procent av Sib-
bo kommuns landareal (364,02 km²) och 14,3 procent av Helsingfors 
stads landareal (186,36 km²). Landarealen av det område som föreslås 
bli överfört från Vanda stad till Helsingfors stad är 2,124 km², vilket är 
ungefär 0,9 procent av Vanda stads landareal (240,63 km²) och 1,1 pro-
cent av Helsingfors stads landareal (186,36 km²).

På det område som föreslås bli överfört från Sibbo kommun till Helsing-
fors stad bor 2 017 personer, vilket är ungefär 10,6 procent av Sibbo 
kommuns invånartal (19 060 invånare) och 0,4 procent av Helsingfors 
stads invånartal (564 521 invånare). På det område som föreslås bli över-
fört från Vanda stad till Helsingfors stad bor 30 personer, vilket är un-
gefär 0,02 procent av Vanda stads invånartal (189 711 invånare) och 
0,005 procent av Helsingfors stads invånartal (564 521 invånare).

Föredraganden har föreslagit att från Vanda stad och Sibbo kommun till 
Helsingfors stad ansluts de områden som kommunindelningsutredare 
Pekka Myllyniemi föreslog att skulle anslutas till Helsingfors stad i den 
kommunindelningsutredning som han överlämnade till inrikesministeriet 
30.11.2006. Enligt förslaget träder ändringen i kommunindelningen i 
kraft vid ingången av 2009. 

I sin promemoria har föredraganden motiverat sitt förslag enligt 
följande:

Samhällsstrukturens utveckling i Helsingfors stad och de områden som 
gränsar till den har på det sätt som kommunindelningsutredaren beskri-
ver på ett obalanserat sätt koncentrerats västerut och norrut. Till följd av 
den rådande kommunstrukturen har Helsingfors stads och huvudstadsre-
gionens samhällsstruktur däremot inte utvecklats österut. Detta gäller 
både bosättningen och näringslivets verksamhetsförutsättningar. 

I Helsingfors östra stadsdelar finns en stor bosättning, som det med be-
aktande av stadens svåra bostadssituation är nödvändigt att utvidga ytter-
ligare. Dessutom förutsätter byggandet av Nordsjö hamn att markan-
vändningen, boendet, trafiken och annan områdesanvändning planeras 
på ett större område än inom Helsingfors nuvarande gränser. 

Den föreslagna ändringen i kommunindelningen överensstämmer med 
utvecklingsmålen för kommunindelningen i 1 § i kommunindelningsla-
gen. Den uppfyller kraven på områdenas enhetlighet vid kommun-
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indelningen och särskilt främjar den samhällsstrukturens funktionsdug-
lighet och utvecklingen av den i området. De överförda områdena 
kommer i samhällsstrukturellt hänseende att utgöra en fast del av 
Helsingfors och dess pendlingsregion. Helsingfors stad har de i 1 § i 
kommunindelningslagen föreskrivna ekonomiska och på personella 
resurser grundade förutsättningarna att ansvara för att ordna och finan-
siera servicen i området.

Den föreslagna ändringen i kommunindelningen motsvarar de allmänna 
förutsättningar för en ändring i kommunindelningen som föreskrivs i 3 § 
i kommunindelningslagen. Ändringen i kommunindelningen förbättrar 
obestridligen verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området och 
främjar kommunernas funktionsförmåga och verksamhetens lönsamhet. 
Det är uppenbart att om området bebyggs och inflyttning sker där, bidrar 
detta på längre sikt till att service ordnas för invånarna i området. Änd-
ringen i kommunindelningen kan inte heller anses medföra en allmän 
försämring av levnadsförhållandena för invånarna i området. Valet mel-
lan landsbygdsbetonad glesbebyggelse och tätare urbant boende är en 
värderingsfråga. 

Huruvida de allmänna förutsättningar för en ändring i kommunindel-
ningen som föreskrivs i 3 § i kommunindelningslagen föreligger har i 
beslutet bedömts som en helhet och med avseende på ett område som är 
större än en kommun, på det sätt som bestämmelsen i fråga möjliggör. 
Vid partiella kommunsammanslagningar finns det ofta motstridiga in-
tressen, och i dessa fall är det sällan möjligt att avgöra förutsättningarna 
för ändringar i kommunindelningen ur endast de enskilda kommunernas 
synvinkel.

Eftersom Sibbo motsätter sig ändringen i kommunindelningen och det 
område som föreslås överföras till Helsingfors stad från Sibbo för 
Helsingfors del överskrider den areal som anges i 5 § 1 mom. 2 punkten 
i kommunindelningslagen och invånarantalet i området för Sibbos del 
överskrider det invånartal som avses i nämnda lagrum, kan ändringen i 
kommunindelningen enligt 5 § 2 mom. i kommunindelningslagen verk-
ställas endast under särskilt vägande i 3 § i kommunindelningslagen 
nämnda förutsättningar. Helsingfors och Vanda städer motsätter sig inte 
för sitt vidkommande ändringen i kommunindelningen.

Sådana särskilt vägande förutsättningar som avses i 5 § 2 mom. i 
kommunindelningslagen bör anses föreligga för att kommunindelningen 
ändras i enlighet med framställningen. Ett viktigt allmänt intresse, som 
är förknippat med att trygga näringarnas verksamhetsmöjligheter i 

2024, 2161, 2162, 2163, 2286, 2343, 2385, 2400, 2428, 2429, 2437, 2462, 2463, 2464, 2465,2466, 2467, 2469, 2471, 2472, 
2474, 2475, 2476, 2477 ja 2478/1/07-TP



   14 (106)

området samt kommunernas funktionsförmåga och verksamhetens lön-
samhet, kräver att samhällsstrukturen och verksamhetsförutsättningarna 
utvecklas i Helsingfors, huvudstadsregionen och hela Helsingforsregio-
nen.  Helsingfors stad är centrum för landets enda metropolområde av 
internationell betydelse, och det ligger i hela landets intresse att trygga 
en balanserad utveckling där. 

Ändringen i kommunindelningen är som helhet betraktad motiverad, 
även om den i någon mån försvagar eller fördröjer befolkningsutveck-
lingen och den ekonomiska utvecklingen i Sibbo kommun, där in-
vånartalet minskar med drygt 2 000 invånare. Även efter ändringen i 
kommunindelningen har Sibbo kommun dock som en kommun med över 
17 000 invånare i huvudstadsregionens närhet, som hör till Helsingfors-
regionen, goda förutsättningar att verka och utvecklas från sina egna ut-
gångspunkter. En utveckling av det område som överföringen gäller så 
som både Helsingfors och Sibbo har föreslagit, men så att området 
förblir en del av Sibbo, skulle däremot vara problematiskt ur denna syn-
vinkel. En befolkningsökning i Sibbo med 20 000 - 40 000 invånare 
skulle, när den ställs i proportion till kommunens nuvarande invånartal, 
vara en kraftigare befolkningsökning än vad som någonsin tidigare har 
upplevts i finländska förhållanden och tillväxten skulle nästan helt och 
hållet ske i det område som till sin samhällsstruktur och sina funktioner 
är förbundet med Helsingfors. Det är motiverat att en så stor och bety-
dande regional helhet utvecklas och administreras som en del av 
Helsingfors stad. Att utveckla området i samarbete mellan kommunerna 
och med beslutanderätten fördelade på flera kommuner är klart svårare 
att genomföra än att ändra kommunindelningen i enlighet med framställ-
ningen.  I beslutet har också beaktats att Helsingfors stad på grund av sin 
storlek och sina resurser har klart bättre förutsättningar än Sibbo att ut-
veckla områdets samhällsstruktur på planerat sätt. 

Avgränsningen av det område som överförs måste anses vara motiverad 
enligt de förutsättningar som kommunindelningslagen ställer för den fö-
reslagna ändringen i kommunindelningen. Kommunindelningsutredaren 
har i sin utredning också granskat möjligheten att från Sibbo till Helsing-
fors överförs ett mindre område än vad som avses i denna framställning. 
Med en mindre områdesöverföring skulle man dock inte på längre sikt 
kunna nå de mål för utvecklingen av markanvändningen, boendet, trafi-
ken och näringarna som finns i bakgrunden till ändringen i kommunin-
delningen. När partiella kommunsammanslagningar planeras, bestäms de 
nya kommungränserna alltid efter laglighetsprövning och dessutom även 
efter ändamålsenlighetsprövning. De områden i Vanda och Sibbo som 
enligt förslaget skall överföras till Helsingfors har 
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bestämts av statsrådet inom gränserna för statsrådets prövningsrätt och 
med beaktande av de mål som ligger bakom ändringen i kommunindel-
ningen.

I 3 § 2 mom. i kommunindelningslagen hänvisas till vad som föreskrivs 
om beaktande av befolkningens språkförhållanden i 17 och 122 § i Fin-
lands grundlag. I 5 § 3 mom. i språklagen (423/2003) föreskrivs att om 
kommunindelningen ändras, skall det samtidigt bestämmas vilken inver-
kan ändringen har på kommunernas språkliga status. Eftersom Sibbo 
kommun, Vanda stad och Helsingfors stad enligt 5 § i språklagen alla är 
tvåspråkiga kommuner, där majoritetens språk är finska, medför försla-
get inga ändringar i kommunernas språkliga indelning eller rätten att få 
service på sitt eget språk för dem som bor på det område som föreslås bli 
överfört till Helsingfors.

Antecknas att inrikesministeriet samma dag, det vill säga 28.6.2007, 
med stöd av 11 § 2 mom. i kommunindelningslagen har beslutat avslå 
Helsingfors stadsfullmäktiges framställning 26.6.2006 om ändring i 
kommunindelningen.
 

3. Handläggning i högsta förvaltningsdomstolen

3.1. Besvär

Tero Ojanen har i sina besvär yrkat att statsrådets beslut upphävs.

Frank Sjöström har i sina besvär på de grunder som närmare framgår 
av besvären yrkat att statsrådets beslut upphävs.

Pär-Erik Sjöström har i sina besvär på de grunder som närmare framgår 
av besvären yrkat att statsrådets beslut upphävs. 

Kristina Sjöström har i sina besvär på de grunder som närmare framgår 
av besvären yrkat att statsrådets beslut upphävs.

Antti Samuli Partanen har i sina besvär yrkat att statsrådets beslut änd-
ras så, att till Helsingfors stad även överförs det outbrutna området 753-
433-3-80-M601, som Partanen äger.

Camilla Weckström, Tomas Weckström, Monika Zakowski och Win-
frid Zakowski har i sina besvär yrkat att statsrådets beslut upphävs.
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Till stöd för sina yrkanden har ändringssökandena hänvisat till docent 
Erkki Mennolas 1.9.2006 daterade utlåtande. Dessutom har ändringssö-
kandena anfört bland annat följande:

Fel i förfarandet 

Kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis förslag baserar sig på 
felaktiga och bristfälliga uppgifter. Beredningstiden för förslaget har 
varit alldeles för kort. I förslaget har direkt kopierats in text från 
Helsingfors stads dokument. Beredningen av statsrådets beslut har varit 
bristfällig. 

Kommunindelningsutredare Myllyniemi har i egenskap av ledamot av 
Nylands förbunds styrelse förordat en sammanslagning av landskapsför-
bunden Nylands förbund och Östra Nylands förbund. Sibbo kommun hör 
till Östra Nylands förbund. Han kan således inte anses vara en ojävig ut-
redare.

Statsminister Matti Vanhanen har varit jävig att delta i behandlingen av 
ärendet i statsrådet. Innan beslutet fattades har han i flera sammanhang 
uttryckt sitt stöd för Helsingfors stads framställning om partiell 
kommunsammanslagning. 

Annan lagstridighet

Statsrådets beslut strider mot bestämmelsen i 6 § i grundlagen om att alla 
är lika inför lagen. Ändringen i kommunindelningen främjar inte ord-
nandet av service för invånarna i Sibbo kommun. Ändringen i kommu-
nindelningen främjar inte heller levnadsförhållandena för sibboborna el-
ler Sibbos funktionsförmåga och lönsamheten av Sibbos verksamhet. 
Statsrådets beslut betyder att invånarna i Helsingfors stad och invånarna 
i Sibbo kommun inte är lika inför lagen. För de Sibbobor som är bosatta 
på det område som enligt förslaget införlivas med Helsingfors kränker 
beslutet också dessa personers grundlagsenliga rätt att röra sig fritt inom 
landet och där välja bostadsort, eftersom de mot sin vilja tvingas byta 
hemkommun. Dessutom försvagar statsrådets beslut betydligt de svensk-
språkiga Sibbobornas språkliga situation på det område som enligt be-
slutet skall införlivas med Helsingfors. Av de nuvarande invånarna i Sib-
bo har ungefär 39 procent svenska som modersmål. Av helsingforsarna 
har endast ca 6 procent svenska som modersmål. Beslutet kränker även 
den kommunala självstyrelsen, om vilken bestäms i grundlagen. 
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De förutsättningar om vilka bestäms i 3 och 5 § i kommunindelningsla-
gen finns inte. Såsom docent Mennola har konstaterat i sitt utlåtande, 
kan en kommuns behov av tilläggsområden inte motivera en ändring av 
kommunindelningen. Kommunindelningen kan ändras endast om änd-
ringen faktiskt förbättrar invånarnas, näringarnas eller den kommunala 
förvaltningens ställning och funktionsförmåga i området. Med invånarna 
och näringarna i området avses då uttryckligen de nuvarande invånarna 
och de existerande näringarna. I ärendet har inte påvisats att dessa sär-
skilda förutsättningar skulle existera när det gäller sibboborna.

Astrid Nurmivaara och Göran Härmälä har i sina besvär yrkat att 
statsrådets beslut skall upphävas till den del som det gäller Vanda stad.

Till stöd för sina yrkanden har ändringssökandena anfört bland annat att 
i statsrådet inte har framförts grunder för att ansluta mark från Vanda 
stad till Helsingfors. Helsingfors stad har redan en landgräns med Sibbo 
kommun på Kantarnäs udde. Det område av Vanda stad som avses i 
förslaget är till största delen naturskyddsområde och kan inte användas 
för bostadsbyggande.   

Juha Wermundsén och Annika Wermundsén har i sina besvär yrkat 
att statsrådets beslut upphävs.

Till stöd för sina yrkanden har ändringssökandena anfört bland annat 
följande:

Fel i förfarandet

Den tid som kommunindelningsutredaren fick till sitt förfogande var 
synnerligen kort med hänsyn till att ärendet är så vittgående. Beslutets 
ekonomiska konsekvenser för Sibbo har till exempel inte utretts på ett 
trovärdigt sätt. I kommunindelningsutredningen finns talrika citat ur 
Helsingfors stads dokument.

När Helsingfors stads avsikt att göra en framställning om ändring av 
kommunindelningen blev offentlig, meddelade statsminister Vanhanen 
att han understöder förslaget. Han hade bestämt sig redan innan kommu-
nindelningsutredningen gjorts. Han var därför jävig när han deltog i be-
slutet i statsrådet. 

Annan lagstridighet

Finland har förbundit sig att iaktta Europeiska stadgan om lokal själv-
styrelse. Statsrådets beslut att införliva en betydande del av Sibbo 
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kommun med Helsingfors stad strider mot artiklarna 3, 4 och 5 i stadgan. 
Beslutet innebär ett ingrepp i sibbobornas självstyrelserätt och strider så-
ledes mot 121 § i grundlagen. Förutsättningar för ändring i kommunin-
delningen finns inte enligt 3 och 5 § i lagen om kommunindelning. Att 
införliva den sydvästra delen av Sibbo med Helsingfors kan åtminstone 
inte förbättra Sibbo kommuns funktionsförmåga och lönsamheten i dess 
verksamhet eller levnadsförhållandena för invånarna i sydvästra Sibbo. 
Kommunindelningsutredaren eller statsrådet har inte heller presenterat 
några trovärdiga grunder för påståendet att ett införlivande av området 
med Helsingfors skulle främja ordnandet av service för invånarna i 
området eller förbättra verksamhetsmöjligheterna för näringarna i områ-
det. Hänsyn skall också tas till 1 § i kommunindelningslagen. Eftersom 
Sibbo och Helsingfors har en gemensam landgräns, är kommunindel-
ningsutredarens påståenden om att utvecklingen i regionen har snedvri-
dits samt om orsakerna till detta klart felaktiga. När beslutet fattades bor-
de man ha tagit hänsyn till vad lagen om en kommun- och service-
strukturreform innebär för Sibbo kommun när den genomförs.

Marina Fazer, Majlen Fazer, Jan Fazer och Karl Fazer har i sina be-
svär yrkat att statsrådets beslut upphävs. Dessutom har ändringssökande-
na begärt ersättning för sina rättegångskostnader. 

Till stöd för sina yrkanden har ändringssökandena hänvisat till de sak-
kunningutlåtanden som 28.7.2006 respektive 16.7.2007 givits av profes-
sor Kaarlo Tuori, 25.1.2007 respektive 4.7.2007 av docent Toivo Pihla-
janiemi samt 18.1.2007 respektive 24.7.2007 av docent Erkki Mennola. 
Dessutom har ändringssökandena anfört bland annat följande:

Fel i förfarandet

Ärendet har i flera olika skeden behandlats i brådskande ordning. Det 
har visats att kommunindelningsutredaren huvudsakligen har kopierat in-
nehållet i sin utredning ur handlingar som någon annan än han själv har 
satt upp. Utredarens sätt att arbeta och hans kommunikation med Sibbo 
kommun måste även i många andra avseenden betecknas som osakliga 
och diffusa. Utredaren har inte begärt några skriftliga utlåtanden alls av 
kommunerna. I ministeriets föredragningspromemoria har statsrådets le-
damöter inte alls upplysts om att flera utomstående juridiska sakkunniga 
har ansett att förslaget om införlivandet av områdena med Helsingfors är 
lagstridigt.

Statsminister Vanhanen hade redan våren 2006, innan Helsingfors stad 
gjorde sin framställning, i egenskap av partiordförande kommit överens 
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med dåvarande finansminister Eero Heinäluoma och nuvarande 
finansminister Jyrki Katainen om att de aktuella områdena skall införli-
vas med Helsingfors. Detta avtal, som partierna ingått på hög nivå, har 
sedan på ett avgörande sätt styrt handläggningen av ärendet. Vanhanen 
har således varit jävig att delta i beslutsfattandet.

Annan lagstridighet

Beslutet kränker både den kommunala självstyrelsen, som garanteras i 
121 § i grundlagen, och kommunindelningslagens karaktär av en lag i 
vilken lagbundenheten betonas. Den gällande kommunindelningslagen 
reglerar på ett uttömmande sätt sakinnehåll, funktioner och situationer i 
den process som en ändring av kommunindelningen innebär. Genom 
ändringar i kommunindelningen skall man således försöka främja syftet 
med kommunindelningen och målsättningarna för utvecklingen av den, 
och ändringarna skall uppfylla de allmänna och särskilda villkoren för en 
ändring av kommunindelningen. Även om en ändring i kommunindel-
ningen skulle främja de syften och mål som avses i 1 § i kommunindel-
ningslagen, kan ändringen inte göras om den inte uppfyller de allmänna 
förutsättningarna för ändring av kommunindelning om vilka bestäms i 
3 § i kommunindelningslagen och de särskilda förutsättningarna, 
antingen de om vilka bestäms i 4 § eller de om vilka bestäms i 5 § i 
kommunindelningslagen. De allmänna förutsättningarna för ändring av 
kommunindelningen framställs som alternativa i 3 § 1 mom. i kommu-
nindelningslagen. Juridiskt skall de dock bedömas som en helhet. I den-
na bedömning skall hänsyn även tas till ändringens negativa inverkan på 
de omständigheter som avses i lagens 3 § samt därigenom eventuellt 
även på de målsättningar om vilka bestäms i lagens 1 §, den kommunala 
självstyrelsen medräknad.

Ändringens verkningar skall granskas inte bara ur den kommuns per-
spektiv som får tilläggsområden, utan även ur den kommuns perspektiv 
som förlorar områden, vilket även framgår av kommunindelningslagens 
förarbeten. Det är också uppenbart att man med invånare i 3 § i kommu-
nindelningslagen avser uttryckligen dem som är invånare när beslutet 
fattas. Kravet på särskilt vägande förutsättningar, som enligt 5 § 2 mom. 
i kommunindelningslagen är ett villkor för tvångssammanslagningar, 
uppfylls endast om det finns ett sådant “viktigt allmänt intresse”, som 
motsvarar de i lagens 3 § preciserade allmänna förutsättningarna för änd-
ring av kommunindelningen.  

Statsrådets beslut strider mot lag och god förvaltningssed. I motive-
ringen till beslutet har inte visats att det finns förutsättningar för en 
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ändring i kommunindelningen enligt 3 och 5 § i kommunindelningsla-
gen. Som prejudikat kränker beslutet allvarligt principen om kommunal 
självstyrelse och åsidosätter på ett allvarligt och flagrant sätt Sibbo 
kommuns egna, konkreta strävanden att utveckla sitt område.

Eija Tiilikka och Jorma Tiilikka har i sina besvär yrkat att statsrådets 
beslut upphävs.

Till stöd för sina yrkanden har ändringssökandena anfört att beredningen 
av ärendet har varit bristfällig och att beredningstiden har varit alltför 
kort. Inga ekonomiska utredningar har gjorts. Helsingfors stad har moti-
verat den partiella sammanslagningen med sitt behov av billig tomtmark. 
Det har tydligt framgått att det är fråga om ekonomiska skäl, det vill säga 
om att få nya goda skattebetalare. Detta förklarar varför man har velat ta 
med även de redan fullt bebyggda områdena Björnsön och Landbo i det 
område som man vill införliva med Helsingfors stad. Om sammanslag-
ningen genomförs, blir det som återstår av Sibbo en kriskommun. 

Svenska Folkpartiet i Östra Vanda rf har i sina besvär yrkat att statsrå-
dets beslut upphävs till den del som det avser Vanda. Att ansluta det fö-
reslagna området till Helsingfors tjänar inte den allmänna nyttan. Områ-
det i Vanda består till största delen av naturskyddsområden och sank 
mark. Området behövs inte heller för att man skall kunna skapa trafik-
förbindelser mellan Helsingfors och Sibbo. Landgräns med Sibbo 
kommun har Helsingfors på Kantarnäs. Kommuninvånarnas åsikt har 
inte beaktats. 

Jouko Viljakainen har i sina besvär yrkat att statsrådets beslut upphävs. 
Västerkullakilen bör bevaras som Vanda stads enda landförbindelse med 
havet. De rättigheter som hänför sig till lägenheter som har styckats från 
moderlägenheten Heikas står man nu i beråd att grundlöst överföra i 
Helsingfors stads besittning. Till stöd för beslutet har inte anförts något 
sådant särskilt allmänt behov eller särskilt vägande skäl som avses i la-
gen. Man håller på att utveckla områdena genom att göra människor 
ojämlika i fråga om rättigheter, enligt bostadsort och invånartal, så att 
Helsingfors utnyttjar sin ställning som huvudstad. Vanda stad har inte gi-
vit skriftlig information om handläggningen av ärendet till medlemmar-
na av det okonstituerade delägarlaget för lägenheten Heikas jord- och 
vattenrättsliga byars samfällda områden. 

Peter Stenvall har i sina besvär yrkat att statsrådets beslut upphävs. 
Dessutom har han begärt ersättning för sina rättegångskostnader.
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Till stöd för sina yrkanden har ändringssökanden anfört bland annat 
följande:

Fel i förfarandet

Kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi har varit jävig att göra 
förslaget till ändring i kommunindelningen. Myllyniemi har inte varit 
opartisk på ett objektivt sätt. Utredaren var tidigare ordförande för den 
arbetsgrupp som beredde reformen av kommunindelningslagen. Arbets-
gruppen avlät sitt betänkande 30.5.1997. Arbetsgruppens förslag till lag 
om kommunindelning motsvarade nästan exakt bestämmelserna i den 
nya kommunindelningslagen. Å andra sidan har utredaren på uppdrag av 
inrikesministeriet utfört olika uppdrag enligt kommunindelningslagen. 
Uppdragen har huvudsakligen gällt ändringar i kommunindelningen. I 
dessa uppdrag, såsom i fråga om Sibbo, har han tillämpat den kommu-
nindelningslag som han själv har berett. Som medlem av det socialdemo-
kratiska partiet har Myllyniemi kraftfullt givit uttryck för partiets posi-
tiva inställning till kommunsammanslagningen.    

Statsminister Matti Vanhanen har genom sin verksamhet blivit jävig att 
besluta om kommunsammanslagningen. Han har i flera sammanhang 
före beslutet fattades uttryckt sin positiva hållning till ändringen av 
kommunindelningen.

Sibbo kommun har haft alldeles för kort tid på sig att uttala sig om 
tillsättandet av kommunindelningsutredaren. 

I statsrådets föredragningspromemoria redovisas inte alls Sibbo 
kommuns åsikter eller de sakkunnigutlåtanden som kommunen har läm-
nat till statsrådet.

Annan lagstridighet

För statsrådets beslut har inte funnits allmänna förutsättningar enligt 3 § 
eller särskilda förutsättningar enligt 5 § i kommunindelningslagen. Sten-
vall har i sina besvär hänvisat till den avvikande mening som minister 
Mauri Pekkarinen har anmält till statsrådets beslut samt även hänvisat 
till Sibbo kommunstyrelses besvär och de sakkunnigutlåtanden som 
kommunstyrelsen har fogat till sin besvärsskrift.

Kommunstyrelsen i Sibbo har i sina besvär yrkat att statsrådets beslut 
upphävs.
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Till stöd för sina yrkanden har kommunstyrelsen hänvisat till de sak-
kunnigutlåtanden som 25.1.2007 respektive 4.7.2007 givits av docenten i 
kommunalrätt Toivo Pihlajaniemi, 16.7.2007 av juris doktor, professor 
Kaarlo Tuori samt 10.1.2007 respektive 24.7.2007 av doktorn i förvalt-
ningsvetenskaper, juris licenciat Erkki Mennola. 

Dessutom har kommunstyrelsen anfört bland annat följande: 

Fel i förfarandet

Enligt 6 § i kommunindelningslagen kan antingen en kommun (eller 
kommunmedlem) eller inrikesministeriet ta initiativ till en ändring i 
kommunindelningen. Enligt samma 6 § skall behovet av ändring i 
kommunindelningen motiveras i framställningen eller initiativet och en 
utredning som behövs för ärendets bedömning skall om möjligt bifogas. 
Avser framställningen eller initiativet överföring av ett eller flera områ-
den från en kommun till en annan kommun eller till andra kommuner, 
skall områdena anges med behövlig noggrannhet.

Kommunen skall följaktligen motivera sin framställning och till den foga 
behövlig utredning. Men även ministeriet skall motivera sitt initiativ på 
motsvarande sätt och till det foga behövlig utredning. Denna i kommu-
nindelningslagen föreskrivna utredningsskyldighet är central vid bered-
ningen av framställningen eller initiativet och utgör grunden för det hö-
rande som verkställs i ärendet samt för bedömningen av ärendets hela la-
genlighet.
 
I anslutning till frågan om ändring av kommungränserna mellan Helsing-
fors, Vanda och Sibbo har även en framställning av Helsingfors stad 
varit anhängig. Staden fattade sitt beslut om framställningen 21.6.2006. 
Parterna hördes om framställningen i enlighet med vad som föreskrivs i 
7 § i kommunindelningslagen. Behandlingen av framställningen av-
slutades med att inrikesministeriet 28.6.2007 beslöt avslå stadens fram-
ställning.

Det överklagade statsrådsbeslutet har inte givits med anledning av inri-
kesministeriets initiativ, eftersom ministeriet aldrig har tagit något ini-
tiativ i ärendet där ministeriet i enlighet med 6 § i kommunindelningsla-
gen skulle ha motiverat behovet att ändra kommunindelningen och, så 
som förutsätts i kommunindelningslagen, till initiativet fogat den utred-
ning som behövs för ärendets bedömning. Eftersom ministeriet aldrig 
har tagit något sådant initiativ, har parterna givetvis inte heller kunnat 
höras om initiativet så som förutsätts i förvaltningslagen och kommunin-
delningslagen.
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Eftersom saken till denna del är entydigt klar, och eftersom ovan nämnda 
fel i förfarandet på ett väsentligt sätt har inverkat på hela processen och 
riskerat parternas rättsskydd, skall statsrådets beslut upphävas och 
undanröjas.

Som kommunindelningsutredare tillsatte inrikesministeriet 26.9.2006 
Pekka Myllyniemi. Beslutet att tillsätta honom fattades dock utan något 
sådant hörande om vilket föreskrivs i 34 och 36 § i förvaltningslagen och 
meddelandet om hörandet gavs inte så som i 58 § i förvaltningslagen fö-
reskrivs för delgivning med myndighet, utan regeringsrådet Arto Sulo-
nen meddelade per telefon att hörandet skulle ske 21.9. klockan 10 i inri-
kesministeriet samt att de ifrågavarande  kommunernas kommundirektö-
rer hade kallats till tillfället. På basis av detta telefonsamtal deltog 
kommundirektör Markku Luoma, kommunstyrelsens I vice ordförande 
Susanna Taipale-Vuorinen samt kommunstyrelsemedlemmen Bengt Wiik 
i tillfället.

På en fråga om syftet med tillfället uppgav en företrädare för inrikesmi-
nisteriet att det var frågan om ett sådant hörande som avses i 8 § i 
kommunindelningslagen. Företrädarna för Sibbo kommun påpekade då 
att tillfället inte uppfyller de villkor som gäller för ett hörande. Re-
geringsrådet Arto Sulonen sade att man hade haft för vana att ordna hö-
randet på detta sätt. Företrädarna för Sibbo kommun bemötte detta med 
att meddela att man ville behandla ärendet i kommunstyrelsen. Enligt 
minister Manninens uppfattning var behöriga personer på plats för att 
besluta om saken. Vid samma tillfälle förlängde minister Manninen dock 
tiden för hörandet till måndagen 25.9.

Det hörande som inrikesministeriet verkställde på ovant nämnt sätt mot-
svarar inte förvaltningslagens, kommunlagens eller kommunindelnings-
lagens bestämmelser om det förfarande som skall iakttas vid hörande. 
Det kan konstateras att kommunstyrelsen muntligen fick fyra dagar på 
sig att yttra sig, och att den utsatta tiden således var oskäligt kort och 
följaktligen även lagstridig och att information om hörandet inte heller 
gavs på det sätt som förutsätts i förvaltningslagen.

Eftersom det beslut med vilket en kommunutredare tillsätts kan ha en be-
tydande inverkan även på andras än de aktuella kommunernas livsmiljö, 
arbete eller övriga förhållanden, borde inrikesministeriet i enlighet med 
41 § i förvaltningslagen ha givit dessa personer möjlighet att få uppgifter 
om utgångspunkterna och målen för behandlingen av ärendet samt att 
säga sin åsikt i ärendet. Genom att ovan nämnda bestämmelse om skyl-
dighet att ge möjlighet till inflytande inte tillämpades, gjorde ministeriet 
sig även på denna punkt skyldig till ett fel i 
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förfarandet. Eftersom beredningen av statsrådets beslut belastas av ovan 
nämnda fel i förfarandet, skall det upphävas och undanröjas. 

Kommunindelningsutredaren är ledamot av Nylands förbunds styrelse. 
Med hänsyn till att Nylands förbund aktivt har arbetat för att Sibbo skall 
höra till Nylands och inte till Östra Nylands förbund och att ändringen av 
kommungränsen även direkt skulle betjäna Nylands förbund, såväl 
genom att förbundet skulle komma att omfatta ett större geografiskt 
område som genom ett ökat skatteunderlag, är det uppenbart att den 
kommunindelningsutredare som tillsatts inte heller på denna grund kan 
anses vara opartisk.

I egenskap av ledamot av Nylands förbunds fullmäktige har kommunin-
delningsutredaren aktivt tagit ställning för att Helsingfors skall utvidgas 
österut. Tillsammans med Helsingforspolitiker i nyckelställning har han 
aktivt drivit Helsingfors stads intressen och kan därför inte anses opar-
tisk.  

Kommunindelningsutredaren är jävig (objektivt jäv), eftersom han i 
egenskap av tjänsteman på ministeriets uppdrag har berett den proposi-
tion i vilken förslaget till kommunindelningslag har ingått och å andra si-
dan på inrikesministeriets uppdrag har utfört uppdrag som grundar sig på 
kommunindelningslagen. När man dessutom beaktar att kommunindel-
ningsutredaren har tillsatts i strid med Sibbo kommuns åsikt, måste det 
anses att inrikesministeriets ovan nämnda beslut har tillkommit på ett 
sätt som strider mot 8 § i kommunindelningslagen och att statsrådets 
överklagade beslut av denna anledning belastas av ett väsentligt fel i för-
farandet, och att det därför skall upphävas och undanröjas.

På ovan nämnda grunder anser Sibbo kommun att tilltron till kommunin-
delningsutredarens opartiskhet har äventyrats även på det sätt som avses 
i 28 § 1 mom. 7 punkten i förvaltningslagen. 

Med hänvisning till biträdande justitiekanslerns beslut 14.6.2007 och 
statsminister Vanhanens verksamhet, anser kommunstyrelsen det vara 
helt uppenbart att statsminister Vanhanen skall betraktas som jävig i 
ärendet. Statsministern har informerats om saken i förväg innan Helsing-
fors stad fattade sitt beslut och han har i förväg givit sitt stöd åt beslutet. 
Han har själv och på eget initiativ på flera olika fora uttryckt sitt offent-
liga och till och med synnerligen starka stöd för hur detta enskilda för-
valtningsärende skall avgöras i statsrådet och till och med själv och på 
eget initiativ tagit ställning till hur de områden som föreslås 
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bli införlivade med Helsingfors stad bör utvecklas i framtiden samt ställt 
förhandsvillkor för stöd till Helsingfors stad. Det är omöjligt att komma 
till någon annan slutsats än att minister Vanhanen var jävig när ärendet 
avgjordes i statsrådet. Det är till denna del fråga om laglighetsprövning 
och inte om politisk ändamålsenlighetsprövning. När minister Vanhanen 
på ovan nämnt sätt har varit jävig att delta i handläggningen av ärendet i 
statsrådet, skall statsrådets beslut upphävas och undanröjas. 

Parterna hördes om kommunindelningsutredare Myllyniemis förslag så, 
att förslaget och kartbilagan fanns anslagna under tiden 4.1. - 15.2.2007. 
Den karta som fanns anslagen var den som motsvarade lantmäteriverkets 
12.12.2006 daterade utlåtande. 

I motiveringspromemorian till statsrådets beslut fanns däremot en helt 
annan karta som bilaga, det vill säga den karta som kommunindelnings-
utredaren hade fogat till sin utredning. Det finns avsevärda skillnader 
mellan den karta som lantmäteriverket gjorde och den karta som fogats 
till statsrådets beslut.

Vidare är det skäl att konstatera att i det publicerade statsrådsbeslutet 
inte alls nämns någon kartbilaga. På den kartbilaga som fogats till be-
slutets motiveringspromemoria finns däremot ett område utmärkt, som 
(helt eller delvis) omfattar rentav 25 sådana fastigheter som inte alls 
finns nämnda i statsrådets beslut. Beslutet är till denna del så oklart och 
bristfälligt att av det inte framgår hur ärendet har avgjorts och beslutet 
kunde på denna grund med anledning av klagan rentav undanröjas med 
stöd av 59 § i förvaltningsprocesslagen. 

Med stöd av det ovan anförda, och om statsrådets beslut tolkas så, att 
den karta som är en bilaga till motiveringspromemorian ingår i beslutet, 
kan det konstateras att parterna inte hördes om det viktigaste dokumentet 
och förslaget som statsrådet har baserat sitt beslut på, det vill säga om 
var gränserna går för området. På denna punkt har man alltså gjort sig 
skyldig till ett avsevärt processuellt fel, med anledning av vilket statsrå-
dets beslut skall upphävas och undanröjas.

Eftersom beslutet kunde undanröjas med anledning av klagan, är det up-
penbart att beslutet skall upphävas och undanröjas även med anledning 
av Sibbo kommuns besvär, då grundbesvär enligt 59 § 2 mom. i förvalt-
ningsprocesslagen är det primära rättsskyddsmedlet.  

Om statsrådets beslut skall tolkas så, att till beslutet inte alls hör någon 
kartbilaga, utan endast den text som har publicerats i författningssam-
lingen, är beslutet även i så fall så oklart och bristfälligt att det kunde 
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undanröjas med anledning av klagan. Det är omöjligt att enbart med be-
slutstexten som grund bedöma hur ärendet har avgjorts och var kommun-
gränsen går för de fastigheter om vilka det i statsrådets beslut står “en 
del av lägenheten x” eller “en del av lägenheterna x”. Eftersom av be-
slutet inte framgår hur ärendet har avgjorts, skall beslutet med hänvis-
ning till 59 § i förvaltningsprocesslagen upphävas och undanröjas. 
Statsrådets beslut grundar sig de facto i mycket stor utsträckning på 
kommunindelningsutredarens utredning. Denna är i många avseenden 
mycket ofullständig och bristfällig. Beträffande detta hänvisar kommun-
styrelsen till vad Sibbo kommun har anfört i sitt 17.4.2007 daterade utlå-
tande till länsstyrelsen i södra Finlands län. 

Annan lagstridighet  

Enligt 121 § i grundlagen är Finland indelat i kommuner, vilkas förvalt-
ning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Bestäm-
melser bör tillämpas med eftersträvande av ett resultat som harmonierar 
med grundlagens bestämmelser och målsättningar, och den kommunala 
självstyrelsen och bevarandet av den bör ges betydelse särskilt när en 
kommun motsätter sig en föreslagen ändring av kommunindelningen. 

Bestämmelserna i 1 § i kommunindelningslagen är normer om målsätt-
ningar och de saknar omedelbar betydelse vid prövningen av lagligheten 
hos ett beslut om ändring av kommunindelning. Bestämmelsen ger dock 
uttryck för lagens allmänna målsättning, varför även den har betydelse, 
rentav stor betydelse för tolkningen när beslutets lagenlighet prövas.

När Sibbo kommun motsätter sig ändringen i kommunindelningen, blir 
5 § 2 mom. i kommunindelningslagen tillämpligt vid sidan av bestäm-
melserna i 3 § i samma lag, eftersom i 5 § 2 mom. i kommunindelnings-
lagen föreskrivs att om  ändringen inverkar på arealen i någon kommun 
med mer än tio procent eller invånarantalet i någon kommun med mer än 
fem procent och om någon berörd kommun motsätter sig beslutet, kan 
ändringen i kommunindelningen verkställas endast under särskilt 
vägande i 3 § nämnda förutsättningar.

Om statsrådets beslut genomförs, har det en genomgripande inverkan på 
Sibbo kommuns ekonomi. Även enligt försiktiga preliminära bedöm-
ningar skulle beslutet medföra omedelbara ekonomiska förluster för 
kommunen. För Sibbos framtid är det av synnerligen stor betydelse att 
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ungefär 2 020 personer, eller 10,5 procent av kommunens befolkning är 
bosatt på de områden som förslås bli införlivade med Helsingfors, men 
Sibbo kommun skulle förlora rentav 13,5 procent av sina skatteintäkter.

Sammantaget skulle de förluster av engångsnatur, men med permanent 
verkan, som skulle drabba Sibbo kommun vara omfattande och riskera 
Sibbo kommuns framtid som självständig kommun. 

Sibbo kommun har under hela 2000-talet systematiskt utvecklat plane-
ringen av sin markanvändning. Det konkretaste exemplet är general-
planen för kommunen, som har ingått i planläggningsprogrammet för 
åren 2002-2007.

Enligt  målsättningsplanen “Sibbo 2020” skall en heltäckande general-
plan göras för markanvändningen och miljön. I den skall alternativa 
samhällsstrukturer undersökas ur ett helhetsperspektiv. Kungörelse om 
generalplanen Sibbo 2025 blev anhängig genom kungörelse 27.1.2005. 
Under 2005 synades olika strukturella modeller och modellernas konse-
kvenser utvärderades våren 2006.

Utkastet till generalplan utarbetades som en strategisk generalplan, enligt 
den strukturella modell som fullmäktige hade valt. Kommunstyrelsen 
godkände utkastet 13.2.2007, det anslogs våren 2007 och utlåtanden be-
gärdes. En projektplan görs också för genomförandet av generalplanen. 
Strategidokumentet Sibbo 2025, som kartlägger riktlinjerna för kommu-
nens utveckling, godkändes av fullmäktige 28.5.2007.   

Av det ovan anförda framgår att Sibbo står i beråd att förverkliga en 
markanvändningspolitik som motsvarar det utkast till generalplan som 
kommunstyrelsen godkände 13.2.2007 och den kommunstrategi som 
kommunfullmäktige godkände 28.5.2007 och som ger Sibbo 40 000 nya 
invånare och 13 000 nya arbetsplatser. Av dessa kommer 20 000 invåna-
re och 7 000 arbetsplatser att 2025 finnas på det område av Sibbo som 
man vill införliva med Helsingfors. Fullmäktiges beslut utgår från att 
området fortsätter att växa även efter år 2025. Enligt fullmäktigebeslutet 
bör området stöda sig på en effektiv kollektivtrafik-/ spårvägstrafiklös-
ning. Realiseringen av generalplanen inverkar kraftigt på samhälls-
strukturen i Sibbo och i hela regionen. Generalplanen skapar också 
förutsättningar att ge Helsingforsregionen utlopp för sitt tillväxttryck 
österut samt att skapa balans i den regionala områdes- och samhälls-
strukturen. Med tanke på samhällsstrukturen kan sydvästra Sibbo betrak-
tas som ett synnerligen gynnsamt område. Den generalplan 
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som Sibbo kommun har godkänt bidrar till en enhetligare samhälls-
struktur på det nämnda området och i hela regionen samt till regional ut-
veckling.

På ovan nämnda grunder kan man konstatera att Sibbo kommun har 
fattat alla de markanvändningspolitiska beslut som behövs för utveck-
lingen av samhällsstrukturen, att kommunen således ligger flera år före 
Helsingfors i planeringsprocessen för området samt att kommunen även 
har alla de medel till sitt förfogande som behövs för att kommunen skall 
kunna realisera ovan nämnda markanvändningspolitik.

I motiveringen till statsrådets beslut har inte beaktats att kommunfull-
mäktige i Sibbo 28.8.2006 har beslutat att med stöd av 99 § i markan-
vändnings- och bygglagen för samhällsbyggande lösa in ungefär 410 
hektar fastigheter som ägs av Helsingfors stad. De områden som inlös-
ningen gäller är belägna på det område som enligt statsrådets beslut 
överförs från Sibbo till Helsingfors. Ansökan har lämnats till miljömini-
steriet 31.8.2006, men ministeriet har inte fattat något beslut i ärendet. 
Sibbo kommunfullmäktiges inlösningsbeslut ansluter sig till processen 
för den heltäckande generalplan, som har beskrivits ovan. Sibbo 
kommun anser att de lagliga förutsättningarna för kommunens inlös-
ningsansökan borde ha klarlagts innan statsrådet fattade sitt beslut om 
ändring i kommunindelningen.

I motiveringen till statsrådets beslut har inte heller beaktats den synner-
ligen stora ekonomiska nytta som Helsingfors stad skulle få som ägare 
av mark på det område som skulle överföras till staden. Det är klart att 
utvecklingen av samhällsstrukturen i sydvästra Sibbo, den infrastruktur 
som detta förutsätter samt servicen till de framtida invånarna kommer att 
finansieras och produceras med den synnerligen stora fastighetsvär-
destegring som detaljplaneringen av området medför. Den verkliga orsa-
ken till Helsingfors stads framställning om flyttning av kommungränsen 
är de synnerligen betydande intäkter som uppstår genom att markens 
värde stiger när området detaljplaneras och som då kommer Helsingfors 
stad och inte Sibbo kommun till godo.

För att man skall kunna påstå att ändringen i kommunindelningen främ-
jar invånarnas, näringarnas eller de kommunala förhållandenas utveck-
ling och inverkan så som förutsätts i 3 § i kommunindelningslagen, be-
hövs även objektivt accepterade mätare och argument för vad som är 
verkliga framsteg och verklig förbättring. Eftersom ändringen i kommu-
nindelningen gäller ett noggrant angivet helt område, bestämda män-
niskor, ett existerande näringsliv och fungerande kommuner, kan 
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inte heller mätarna och jämförelserna stanna på allmän nivå, såsom nu 
har skett i motiveringspromemorian till statsrådets beslut. Verkningarna 
skall kunna jämföras med användning av kvantitativa eller annars till-
räckligt exakt individualiserade grunder, såsom bland annat kostnads-
kalkyler, planeutkast, byggnadsplaner, statistik och årtal. Statsrådets be-
slut grundar sig på påståenden som framförs som om de vore notoriska 
fakta, fastän deras innehåll till alla delar har bestridits i genmälen och 
sakkunnigutlåtanden. Kausalitetssambandet till kommunindelningsären-
det blir helt och hållet hängande i luften.

I motiveringspromemorian till statsrådets beslut har också påståtts att 
frågan om det finns förutsättningar för beslutet har granskats “med avse-
ende på ett område som är större än en kommun”. Begreppet område 
förutsätter en helhetsbedömning, som skall utgå från lagens allmänna 
målsättningar, och då är det inte möjligt att förbigå de verkningar som 
beslutet skulle ha för Sibbo kommun. Dessa verkningar vore obestrid-
ligen negativa.

Med stöd av det som har framförts ovan, kan man följaktligen konstatera 
att för statsrådets beslut inte har påvisats sådana grunder om vilka före-
skrivs i 3 § i kommunindelningslagen. Inte ens om sådana grunder fanns 
vore de tillräckliga i detta ärende, utan dessutom borde det visas att 
grunderna är särskilt vägande.

I detta sammanhang är det för det första skäl att konstatera att kommu-
nindelningslagen inte känner begreppet “allmänna intressen” och att all-
männa intressen inte har någon betydelse vid bedömningen av beslutets 
lagenlighet. Enligt 5 § i kommunindelningslagen kan de särskilt vägande 
skälen vara endast och allenast de som framgår av lagens 3 §. Motive-
ringarna till statsrådets beslut baserar sig således till denna del inte på 
lag. Beslutets verkningar bör bedömas ur “kommunernas”, det vill säga 
även ur Sibbo kommuns perspektiv, och när verkningarna till denna del 
är anmärkningsvärt negativa, är det omöjligt att efter en bedömning 
komma till den slutsatsen att gränsändringen, dessutom rentav på ett syn-
nerligen vägande sätt, vore en förutsättning för att kommunernas funk-
tionsförmåga och verksamhetens lönsamhet skall tryggas.

Den enda i kommunindelningslagen föreskrivna grund för vilken statsrå-
det har anfört något slags motiveringar är grunden i 3 § 1 mom. 
3 punkten i kommunindelningslagen; “förbättrar verksamhetsmöjlighe-
terna för näringarna i området”. I detta sammanhang är det dock skäl att 
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betona att även om man skulle acceptera beslutets politiska utgångs-
punkt, att nämnda mål kan nås endast under förutsättning att det område 
som enligt förslaget skall införlivas med Helsingfors planläggs och be-
byggs, måste man dessutom påvisa att målet inte kan nås på annat sätt än 
genom gränsändringen. 

Påståendet i den motiveringspromemoria som har fogats till statsrådets 
beslut, att “det är motiverat att en så här stor och betydande regional 
helhet utvecklas och administreras som en del av Helsingfors stad” sak-
nar betydelse för bedömningen av beslutets laglighet. Ett obestridligt 
faktum är att Sibbo kommun har fattat de behövliga besluten i ärendet 
och att kommunen också har alla behövliga instrument för att verkställa 
besluten i syfte att förbättra verksamhetsmöjligheterna för näringarna i 
området.

Såsom ovan redan har påpekats, bör den juridiska prövning som baserar 
sig på kommunindelningslagen vara en prövning av helheten. Även om 
gränsändringen skulle påverka en av de förutsättningar som nämns i 3 § 
1 mom. i kommunindelningslagen, visar detta dock inte att det skulle 
finnas särskilt vägande skäl för ändringen, om en helhetsbedömning inte 
ger vid handen att kravet på särskilt vägande skäl uppfylls, när samtliga 
förutsättningar och områdesnivåer av betydelse samt även de negativa 
effekterna beaktas. I en sådan helhetsbedömning kan man inte blunda för 
det faktum att verkningarna för Sibbo vore avsevärda och negativa.

Sipoon Puolesta ry - För Sibbo rf har i sina besvär yrkat att statsrådets 
beslut upphävs. Dessutom har föreningen begärt ersättning för sina rätte-
gångskostnader. 

Till stöd för sina yrkanden har föreningen hänvisat till de sakkunnigutlå-
tanden som 25.1.2007 respektive 4.7.2007 givits av docenten i kommu-
nalrätt Toivo Pihlajaniemi, 16.7.2007 av juris doktor, professor Kaarlo 
Tuori samt 18.1.2007 respektive 24.7.2007 av juris licenciat Erkki Men-
nola.

Dessutom har föreningen anfört bland annat följande: 

Fel i förfarandet

Kommunindelningsutredaren har tillsatts med obefogad brådska, de tider 
som Sibbo kommun har haft på sig att yttra sig i saken har samtliga varit 
otillräckliga och det slutliga beslutet i statsrådet har uppstått i 
brådskande ordning. Kommunindelningsutredarens uppgift har defi-
nierats på 
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ett otydligt sätt och de behörighetskrav som en kommunindelnings-
utredare skall uppfylla har inte klarlagts.

Allvarliga anmärkningar om sakens lagstridighet har framförts såväl till 
inrikesministeriet som till de övriga parterna, bland annat genom sak-
kunnigutlåtanden, men dessa har i handläggningen lämnats helt utan av-
seende och utan kommentarer.

Beslutsmotiveringarna består främst av meningar som lånats ur kommu-
nindelningsutredarens förslag, fastän parterna och de sakkunniga i sina 
utlåtanden med skäl har visat att förslaget inte duger att tjäna som grund 
för beslutsfattandet.

Statsminister Matti Vanhanen har varit jävig att delta i beslutsfattandet, 
eftersom han i förväg flera gånger har uttryckt sitt stöd för den partiella 
kommunsammanslagningen. 

Annan lagstridighet 

Beslutet kränker både den kommunala självstyrelsen, som garanteras i 
121 § i grundlagen, och kommunindelningslagens karaktär av en lag i 
vilken lagbundenheten betonas. 

Den gällande kommunindelningslagen reglerar på ett uttömmande sätt 
sakinnehåll, funktioner och situationer i den process som en ändring av 
kommunindelningen innebär. Genom ändringar i kommunindelningen 
skall man således försöka främja syftet med kommunindelningen och 
målsättningarna för utvecklingen av den, och ändringarna skall uppfylla 
de allmänna och särskilda villkoren för en ändring av kommunindel-
ningen. Även om en ändring av kommunindelningen skulle främja de 
syften och mål som avses i 1 § i kommunindelningslagen, kan ändringen 
alltså inte göras om den inte uppfyller de allmänna förutsättningarna om 
vilka bestäms i 3 § i kommunindelningslagen och de särskilda förutsätt-
ningarna i 4 § och 5 § i kommunindelningslagen. 

Vid bedömningen av om det enligt 3 § 1 mom. i kommunindelningslagen 
finns förutsättningar för en ändring i kommunindelningen, skall hänsyn 
även tas till ändringens negativa verkningar för de omständigheter som 
avses i lagens 3 § samt därigenom eventuellt även för de målsättningar 
vilka avses i lagens 1 §, den kommunala självstyrelsen medräknad. Om 
effekten av den föreslagna ändringen i någon mån kan anses vara positiv 
med tanke på någon i 3 § nämnd förutsättning, men negativ med tanke 
på de övriga förutsättningarna, kan juridiska 
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förutsättningar för ändringen inte anses finnas, trots att förteckningen 
över förutsättningarna i lagens 3 § är skriven i form av alternativ. Änd-
ringens verkningar skall granskas inte bara ur den kommuns perspektiv 
som får tilläggsområden, utan även ur den kommuns perspektiv som för-
lorar områden, vilket även framgår av kommunindelningslagens förarbe-
ten.

De särskilt vägande förutsättningar som är ett villkor för tvångssamman-
slagningar och som regleras i 5 § 2 mom. i kommunindelningslagen av-
ser uttryckligen omständigheter som uppräknas i lagens 3 §, som gäller 
allmänna förutsättningar, vilket även framgår av ordalydelsen i 5 § 2 
mom. i kommunindelningslagen. Enligt proportionalitetsprincipen kan 
en partiell sammanslagning genomföras trots att en kommun motsätter 
sig den, förutsatt att sammanslagningen kan förutses ha positiva verk-
ningar för de omständigheter som nämns i lagens 3 § och dessa inte kan 
uppnås med några andra medel.

I förarbetena till Europeiska stadgan om kommunal självstyrelse kon-
stateras i motiveringen till den artikel som skyddar kommunindelningen, 
att det för den kommunala självstyrelsen inte finns någon omständighet 
av lika grundläggande betydelse som skyddet för en kommuns territoriel-
la okränkbarhet och existens.

Statsrådets beslut strider mot lag och god förvaltningssed. I motive-
ringen till beslutet har inte visats att det finns förutsättningar för ändring 
av kommunindelningen enligt 3 och 5 § i kommunindelningslagen. Som 
prejudikat kränker beslutet allvarligt principen om kommunal själv-
styrelse och åsidosätter på ett allvarligt och flagrant sätt Sibbo kommuns 
egna, konkreta strävanden att utveckla sitt område.

Sibbo Naturskyddare - Sipoon Luonnonsuojelijat rf har i sina besvär 
yrkat att statsrådets beslut upphävs.

Till stöd för sitt yrkande har föreningen anfört bland annat följande:

För beslutet saknas de allmänna förutsättningar om vilka bestäms i 3 § 
och de särskilda förutsättningar om vilka bestäms i 5 § i kommunindel-
ningslagen. Både kommunindelningsutredaren och ministeriets föredra-
gande tjänsteman har utrett förutsättningarna för ändringen av kommu-
nindelningen enbart ur Helsingfors stads perspektiv. Sibbo storskog och 
angränsande områden är till stor del rekreations- och naturskyddsområ-
den, där det är omöjligt att förena tät stadsstruktur med naturvärden. Sib-
bo är redan en del av metropolområdet och har i sitt 
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pågående generalplanearbete tagit hänsyn till att samhällsstrukturen skall 
göras enhetligare på området samt till den regionala utvecklingen. 

Kati Tyystjärvi, Jaakko Laakso, Pertti Oksman och Tuula Saasta-
moinen har i sina besvär yrkat att statsrådets beslut upphävs. 

Till stöd för sina yrkanden har ändringssökandena anfört bland annat att 
anslutningen av Västerkullaområdet till Helsingfors inte på något sätt 
förbättrar Vanda stads verksamhetsförutsättningar. När dessutom majo-
riteten av invånarna motsätter sig anslutningen till Helsingfors, skall be-
slutet upphävas. En del av det område som enligt statsrådets beslut an-
sluts till Helsingfors hör till Sibbo storskog. Eftersom förslaget till änd-
ring av kommunindelningen tar sikte på en bostadsproduktion som 
bedöms vara avsedd för rentav 20 000 - 40 000 personer, medför änd-
ringen av kommunindelningen att det uppstår ett starkt tryck att bebygga 
området. Detta medför risker för naturskyddsområdet Sibbo storskog, 
som då kanske inte kan bli nationalpark. Statsrådets beslut strider mot 
självbestämmanderätten. 

Ulf William Thurings rättsinnehavare Ulf Fredrik Thuring, Jöran 
Thuring, Christina Thuring, Bettina von der Pahlen och Susann 
Thuring har överklagat statsrådets beslut i egenskap av delägare i 
lägenheten Westerkulla Rnr 18:0 i Vanda stad. I sina besvär har de yrkat 
att statsrådets beslut upphävs. Dessutom har de begärt ersättning för sina 
rättegångskostnader.  

Till stöd för sina yrkanden har ändringssökandena beträffande det områ-
de som hör till Sibbo hänvisat till sakkunnigutlåtandena samt de motive-
ringar som föredragande minister Mauri Pekkarinen har anfört samt be-
träffande Västerkullakilen anfört bland annat följande:
 
Fel i förfarandet

I statsrådets föredragningspromemoria motiveras inte på något sätt var-
för områden i Vanda skall införlivas med Helsingfors, för att inte tala om 
att man skulle ha gjort någon självständig bedömning av om juridiska 
förutsättningar finns för anslutningen av området enligt bestämmelserna 
i 3 § i kommunindelningslagen. I föredragningspromemorian finns bara 
något enstaka konstaterande om Vandaområdet, i det avsnitt där kommu-
nindelningsutredarens framställning refereras, och dessutom hänvisas till 
områden som planeras upptas av arbetsplatser och bostäder.

Ärendet har behandlats med stor brådska och utan de motiveringar som 
ett brådskande ärende förutsätter. En sådan sakenlig beredning som 
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kommunindelningslagen förutsätter skedde inte, bland annat när 
kommunindelningsutredaren tillsattes, när hans uppdrag formulerades 
samt inte heller i fråga om behörighetskraven för kommunindelnings-
utredaren. Det har visats att kommunindelningsutredaren har kopierat 
största delen av innehållet i sin utredning ur handlingar som producerats 
av andra, utan att han uppgivit detta eller sina källor. Kontakten med 
Sibbo kommun har främst bestått i småprat, och inga skriftliga utlå-
tanden alls har begärts av parterna. Kommunindelningsutredaren lade 
fram sitt geodetiskt preciserade förslag “Alternativ 2”, fastän han på 
basis av det material som stod till hans förfogande uppenbart inte ens 
kan ha haft teoretiska förutsättningar att definiera området. Ledamöterna 
i statsrådet har inte alls upplysts om att flera utomstående juridiska ex-
perter har ansett anslutningsförslaget vara lagstridigt.

Statsminister Vanhanen har varit jävig att delta i beslutsfattandet. Han 
har själv i intervjuer medgivit att han redan före Helsingfors stad gjorde 
sin framställning, nämligen våren 2006, i egenskap av partiordförande 
hade kommit överens med dåvarande finansminister Eero Heinäluoma 
och nuvarande finansminister Jyrki Katainen om anslutningen. Statsmi-
nister Vanhanens åtgärder och ställningstaganden har påverkat åsikterna 
hos de andra regeringsmedlemmarna, samt deras röstningsbeteende.

Annan lagstridighet

I sin rapport anger kommunindelningsutredaren endast en motivering till 
att Västerkullaområdet skall anslutas till Helsingfors. I rapporten sägs att 
“Med områdenas enhetlighet förstås att varje kommun bör bestå av ett 
enda område som är så enhetligt som möjligt (RP 135/1997). Kravet på 
områdenas enhetlighet förutsätter i samtliga fall att den så kallade 
Västerkullakilen i Vanda stad ansluts till Helsingfors stad, på det sätt 
som föreslagits ovan...”. Senare i texten motiveras anslutningen av 
Västerkulla med de förutsättningar som avses i 1 § i kommunindelnings-
lagen, inte med de som avses i lagens 3 §. I motiveringen finns också ett 
konstaterande om de bostads- och arbetsplatsområden som planerats i 
Västerkullaområdet. Till följd av naturskyddsområden och skyddszoner 
för trafikområden kan dock bostäder och arbetsplatser de facto inte alls 
placeras på detta område, vilket kommunindelningsutredaren även före-
faller ha medgivit, när han konstaterar att området innebär en 
“utmaning”. Existensen av de förutsättningar som avses i 3 § i kommu-
nindelningslagen skall bedömas separat för varje kommun som änd-
ringsförslaget berör. Inte heller Vanda stadsfullmäktiges samtycke till 
Helsingfors stads framställning har någon avgörande betydelse, utan 
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oberoende av detta skall anslutningsförslaget självständigt för Vandas 
del motsvara de förutsättningar som föreskrivs i 3 § i kommunindel-
ningslagen. De juridiska förutsättningarna för kommunsammanslagning 
uppfylls inte för Västerkullakilens vidkommande. Den verkliga motive-
ringen är behovet att skapa en landgräns mellan sydvästra Sibbo och 
Helsingfors stad, men kommunindelningslagen känner ingen sådan moti-
vering. Det gäller också att observera att på Sibbo kommuns sida finns 
en udde, Kantarnäs, där Helsingfors och Sibbo har en gemensam, några 
tiotals meter lång gemensam landgräns längs den västra kanten av ud-
dens sydspets.

Catharina Lindroos, Janne Järvinen, Thomas Lindroos, Inger Berg-
man, Charles Lindroos och Birgit Lindroos samt Magnus Lindroos 
har i sina besvär yrkat att statsrådets beslut upphävs. 

Till stöd för sina yrkanden har ändringssökandena anfört bland annat att 
beslutet strider mot 14 § i grundlagen, där det föreskrivs att det allmänna 
skall främja den enskildes möjligheter att delta i den samhälleliga verk-
samheten och påverka beslut som gäller en själv. Beredningen har gjorts 
med brådska och varit bristfällig. Av motiveringarna till beslutet framgår 
inte varför det är viktigt att ansluta just Sibbos sydvästra hörn till 
Helsingfors. Huvudstadsregionens tomtreserv är fem gånger större än 
vad det bostadsbyggande innebär som planerats till det område som en-
ligt beslutet ansluts till Helsingfors.

Pia Hjelt har överklagat beslutet i egenskap av fastighetsägare i Sibbo 
kommun. I sina besvär har hon yrkat att statsrådets beslut upphävs. 

Till stöd för sina yrkanden har Hjelt anfört bland annat följande:

I ministeriets föredragningspromemoria har man helt förbisett det primä-
ra syftet med kommunindelningen, som framgår av lagens 1 § 1 mom., 
samt den första och andra grunden för en sådan ändring, vilka framgår 
av lagens 1 § 2 mom. Däremot har man motiverat beslutet med behovet 
av en fungerande samhällsstruktur, varvid man har tagit hänsyn till den 
ena kommunens åsikter och kommunindelningsutredarens utlåtande, 
som baserar sig på dessa. Vid tillämpningen av lagen gäller det att se på 
det område som enligt statsrådets beslut har överförts från Sibbo 
kommun till Helsingfors stad. Invånarna på området är likaså uttryck-
ligen de nuvarande invånarna på det område som anslutningen avser. I 
den promemoria som har legat till grund för beslutet har det inte anförts 
några som helst grunder för att det skulle ligga i de kommuninvånares 
intresse som är bosatta på området att området ansluts till 
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Helsingfors. Till sina besvär har Hjelt fogat en illustration, där man kan 
se tre områden med en sådan koncentrerad bosättning att den främsta lo-
giska motiveringen för att de skall anslutas Helsingfors är att det är ett 
sätt för staden att få skatteintäkter. Detta är dock inte ett sådant vägande 
skäl som avses i kommunindelningslagen. I utredningen eller promemo-
rian har inte heller anförts andra sådana grunder som avses i    3 § i 
kommunindelningslagen.

Anslutningen av områdena har också mycket riktigt motiverats i syn-
nerhet med allmänna hänvisningar till dels närmare ospecificerade “all-
männa intressen”, dels till att den urbana strukturen i Helsingfors skall 
utvecklas. Den nytta som en sådan anslutning kan medföra för en enskild 
kommun är dock inte någon sådan särskild grund som enligt kommunin-
delningslagen i sig skulle göra det möjligt för kommunen att mot en an-
nan kommuns vilja annektera områden från sistnämnda kommun. Den 
enda motiveringen till att man vill ansluta Västerkullakilen till Helsing-
fors är att man vill skapa en formell gemensam landgräns. Den föreslag-
na anslutningen av områden gör på inget sätt Helsingfors stads område 
enhetligare, vare sig i fråga om utbyggda samhällen eller urban struktur. 
Att åberopa Nordsjö hamns behov kan inte i något avseende tjäna som 
grund för den nu aktuella anslutningen av områden, eftersom hamnen 
som ett projekt på riksnivå har planerats inom ramen för redan existe-
rande strukturer. I ärendet har inte till någon del anförts några sådana 
särskilt vägande förutsättningar som förutsätts i 5 § i kommunindel-
ningslagen. Beslutet att överföra områden från Sibbo kommun till 
Helsingfors stad är lagstridigt. Denna mening får även stöd av minister 
Mauri Pekkarinens föredragning, där den föreslagna ändringen av 
kommunindelningen konstateras vila på en juridiskt otillräcklig grund, 
och den åberopas även som en ytterligare motivering till besvären.

Micaela Johansson, Kaj Erik Lönnblad och Roger Wickholm har i 
sina besvär yrkat att statsrådets beslut upphävs. Dessutom har de begärt 
ersättning för sina rättegångskostnader.

Till stöd för sina yrkanden har ändringssökandena hänvisat till Sibbo 
kommunstyrelses besvär samt till de sakkunnigutlåtanden som nämns i 
dem och bland annat anfört att statsminister Vanhanen har varit jävig att 
delta i beslutsfattandet, eftersom han flera gånger före beslutet har ut-
tryckt sitt stöd för den partiella sammanslagningen. I övrigt har ändrings-
sökandena hänvisat till professor Kaarlo Tuoris utlåtande och konstaterat 
att statsrådets beslut står i strid med kommunindelningslagen.
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Leena Liipola har i sina besvär yrkat att statsrådets beslut upphävs. 

Till stöd för sina yrkanden har Liipola i sina besvär hänvisat till Nylands 
miljöskyddsdistrikt rf:s och Helsingfors naturvårdsförening rf:s utlåtande 
till länsstyrelsen över kommunindelningsutredarens förslag samt till sak-
kunnigutlåtanden som 25.1.2007 respektive 4.7.2007 givits av docent 
Toivo Pihlajaniemi, 28.7.2006 av juris doktor, professor Kaarlo Tuori 
samt 10.1.2007 respektive 24.7.2007 av doktorn i förvaltningsveten-
skaper, juris licenciat Erkki Mennola, samt anfört bland annat följande: 

Fel i förfarandet

Statsrådet har fattat sitt beslut efter omröstning. Den föredragande tjäns-
temannens förslag i statsrådet grundar sig helt på kommunindelnings-
utredare Pekka Myllyniemis förslag. Den utredning som kommunindel-
ningsutredaren har gjort på uppdrag av inrikesministeriet har alltså spelat 
en central roll i beredningen av det beslutsförslag som statsrådet har 
antagit.

När kommunindelningsutredaren tillsattes, fick Sibbo kommun endast 
fyra dagar på sig att yttra sig. Kommunen har inte hörts så som före-
skrivs i 33 § i förvaltningslagen. Om hörandet har dessutom informerats 
endast per telefon, vilket strider mot 36 § i förvaltningslagen.

Kommunindelningsutredare Myllyniemi har gjort sin utredning som en 
tjänsteman, på vars åtgärder tillämpas vad som föreskrivs i förvaltnings-
lagen. När han gjorde kommunindelningsutredningen, var han ledamot 
av Nylands förbunds styrelse. De politiska organen i Nylands förbund 
har kraftigt tagit ställning för att Nylands förbund och Östra Nylands för-
bund skall sammanslås och att Sibbo skall bli en del av Helsingfors eko-
nomiska region. Myllyniemi har såväl aktivt verkat för dessa mål som 
röstat för dem. Medan han var utredare har han varit ledamot av styrel-
sen för en sådan sammanslutning (Nylands förbund) som skulle få nytta 
av beslutet i den meningen att den skulle nå sina målsättningar. Även 
mot bakgrund av hans tidigare verksamhet samt nuvarande förtroende-
uppdrag och bindningar befinner Myllyniemi sig i en sådan ställning att 
tilltron till hans opartiskhet i kommunindelningsärendet allvarligt har 
äventyrats.

Kommunindelningsutredarens rapport är bristfällig och i den framförs 
påståenden som inte på något sätt motiveras. En del av texten är ko-
pierad direkt ur en 18.10.2006 daterad promemoria av Helsingfors stads 
förvaltningscentrals direktör Eila Ratasvuori. Ändringsförslagets 
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inverkan på Sibbo kommuns skatteintäkter har inte utretts.  Ändringens 
konsekvenser för Borgå stad har inte alls behandlats i utredningen, än 
mindre vilka konsekvenser den har för sådana kommuner i Östra Nyland 
som är belägna på precis samma avstånd från de områden som enligt 
förslaget skall överföras till Helsingfors som många delar av Helsing-
forsregionen befinner sig från dessa kommuner. Utan att några alternativ 
har undersökts, utgår kommunindelningsutredarens förslag från an-
tagandet att tillväxttrycket i huvudstadsregionen skall lösas uttryckligen i 
sydvästra Sibbo, som skall göras till föremål för livlig byggverksamhet. 
Den tid som har reserverats för utredningen har varit otillräcklig.

Statsrådets beslut har grundat sig på felaktig och bristfällig utredning.

Region- och kommunminister Manninen har varit den andra underteck-
naren av Myllyniemis förordnande. Han har också givit uttalanden av 
vilka man kan dra den slutsatsen att resultatet var överenskommet i för-
väg. Därför har Manninens opartiskhet i ärendet äventyrats.

Statsminister Vanhanen har flera gånger offentligt kommenterat den 
partiella sammanslagningen. Redan innan beslutet fattades förespråkade 
han tydligt en flyttning av gränsen. Han har därför varit jävig att delta i 
ärendets behandling.

Annan lagstridighet

De målsättningar enligt vilka kommunindelningen skall utvecklas anges 
i 1 § i kommunindelningslagen. I lagens 3, 4 och 5 § anges villkoren 
under vilka förutsättningar ändringar i kommunindelningen enligt be-
stämmelserna i kommunindelningslagen skall få användas som ett sätt 
att nå dessa mål. I motiveringarna till kommunindelningsutredarens 
förslag har betydelsen av 1 § i kommunindelningslagen betonats på ett 
sätt som strider mot dessa villkor.

Den påstådda obalansen i stadsstrukturen existerar inte. Stora obebyggda 
områden finns mycket närmare stadsregionens kärna än i sydvästra Sib-
bo. I huvudstadsregionen finns en stor planlagd markreserv, som inte har 
tagits i bruk. För att finna stöd för ändringsförslaget borde man ha 
undersökt om det på området alls finns någon sådan mark som lämpar 
sig för samhällsbyggande så som avsetts, med hänsyn till de gränser för 
detta som följer dels av lagstiftningen och dels av tekniska omständighe-
ter som hänför sig till jordmånen. Ändringen av kommunindelningen 
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främjar inte kommunernas funktionsförmåga eller verksamhetens lön-
samhet så som avses i 3 § i kommunindelningslagen, eftersom detta åt-
minstone inte blir fallet i Sibbo, som ändringen gäller. Frågor som gäller 
ändringar i kommunindelningen bör avgöras i första hand ur de kommu-
ners och områdens perspektiv som omedelbart berörs av ändringen. Att 
bebygga sydvästra Sibbo betraktas inte på något sätt som ett viktigt pro-
jekt, vare sig med hänsyn till huvudstadsregionens, Nylands eller i syn-
nerhet hela rikets välgång, och därför är det i motiveringen till beslutet 
framförda argumentet grundlöst, när det påstås att de i 3 § i kommunin-
delningslagen nämnda förutsättningarna skulle finnas och vara särskilt 
vägande så som avses i lagens 5 §.

Liipola har till sina besvär fogat 53 bilagor.

Catharina Westermark har i sina besvär yrkat att statsrådets beslut 
upphävs. 

Till stöd för sitt yrkande har Westermark anfört bland annat följande:

Fel i förfarandet

Statsrådets beslut har i stor utsträckning grundat sig på Myllyniemis 
rapport, som inte uppfyller villkoren för en kommunindelningsutredning. 
Utredningen är bristfällig. Den tid som reserverades för utredningen var 
alltför kort. Kommunindelningsutredaren var partisk. Texten i utred-
ningen har i hög grad kopierats direkt ur Helsingfors stads framställning. 
Trots Sibbo kommuns begäran har kommunindelningsutredaren inte ord-
nat någon folkomröstning, fastän det hör till en utredares uppgifter att 
göra det. 

Annan lagstridighet

Såsom den föredragande ministern Mauri Pekkarinen har anfört i sitt 
förslag till statsrådet, finns det inte lagliga grunder att ändra kommunin-
delningen. Beslutet strider mot grundlagen. Beslutet respekterar inte den 
kommunala självstyrelse om vilken bestäms i 1 § 1 mom. i kommunin-
delningslagen. Sibbo kommunfullmäktige motsatte sig enhälligt tvångs-
sammanslagningen. Statsrådets beslut motsvarar inte bestämmelsen i 1 § 
2 mom. i kommunindelningslagen, för enligt beslutet skall till Helsing-
fors överföras “en liten brosträcka” från Vanda, strandområden från Sib-
bo samt de södra delarna av Sibbo storskog. En anslutning av områdena 
skulle stå i strid med den regionala enhetlighet 
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som avses i kommunindelningslagen och det område som skulle tas av 
Sibbo skulle utgöra en separat landtunga, fastän man försöker frångå så-
dana i syfte att skapa regional enhetlighet.

I statsrådets beslut är det fråga om pengar. När priset på mark stiger 
under en högkonjunktur, vill Helsingfors realisera de områden som 
staden äger i Sibbo.

Johanna Horelli har i sina besvär yrkat att statsrådets beslut upphävs.

Till stöd för sina yrkanden har Horelli hänvisat till den anmärkning som 
hon har framställt i samma ärende och anfört bland annat följande:

Fel i förfarandet

Myllyniemis rapport är ensidig, till väsentliga delar bristfällig och delvis 
felaktig. De utredningar som berör Sibbo är endast ungefärliga, utan att 
man har fördjupat sig i ärendet. Dessutom har Myllyniemi i sin utredning 
citerat motiveringar och text direkt ur Helsingfors stads handlingar för 
projektet - dock utan att uppge källan. Ett sådant tillvägagångssätt 
förstärker uppfattningen att kommunindelningsutredningen inte har till-
kommit genom en opartisk process. Tilltron till kommunindelnings-
utredarens opartiskhet har äventyrats redan från första början, eftersom 
han i sitt tidigare agerande kraftfullt har drivit Helsingfors stads intres-
sen.

När det gäller fastigheterna på Sibbosidan, finns det flera motstridigheter 
mellan fastighetsuppgifterna i den förteckning över fastigheter som inta-
gits i statsrådets beslut och fastighetsuppgifterna i den karta som har fo-
gats till beslutet och där området har angivits. Dessutom motsvarar vare 
sig förteckningen i beslutet eller kartan  den karta som har fogats till 
kommunindelningsutredare Myllyniemis utredning, som har varit fram-
lagd till påseende och som parterna har kunnat yttra sig om. Statsrådets 
beslut grundar sig alltså på en beredning som på många sätt är bristfällig 
och delvis också felaktig, samt på dokument som på väsentliga punkter 
belastas av fel och motstridigheter. 

Annan lagstridighet

På det område som definierats i statsrådets beslut äger Helsingfors stad i 
Sibbo kommun endast 450 hektar sådan mark som skäligen kan an-
vändas för byggande. Återstoden av marken är sådan som inte duger 
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att bebyggas eller som endast med svårighet kan utnyttjas. Att Helsing-
fors äger mark i sydvästra Sibbo är inte relevant som en faktor som stö-
der flyttningen av kommungränsen.

Helsingfors stads nuvarande samhällsstruktur är ineffektiv, splittrad och 
oekonomisk, fastän staden i Helsingfors äger och förfogar över rikligt 
med mark som lämpar sig som byggmark, samt en markreserv. Helsing-
fors uttrycker nu sin vilja att växa till en attraktiv storstad av megastor-
lek, en “metropol”. För detta ändamål behöver staden inte Sibbo 
kommuns områden. Detalj- och generalplaneområdena i Helsingfors, 
Vanda och Esbo kan alltså redan enligt de gällande planerna till och med 
snabbt hysa sammanlagt ytterligare 400 000 invånare. Den nya förort i 
Östersundom som Helsingfors har haft som vision skulle redan den 
splittra samhällsstrukturen i Helsingfors. Metron är dyr att bygga ut, var-
för en sådan åtgärd skulle förutsätta att detta avlägsna randområde ut-
nyttjas mycket effektivt. Samtidigt skulle områdena på närmare avstånd 
från Helsingfors fortfarande förbli ineffektivt bebyggda. En sådan ut-
veckling är mycket skadlig för miljön, och är inte heller nationalekono-
miskt motiverad. Stränderna i Sibbo är sedan gammalt (näst efter strän-
derna i Esbo) de tätast bebyggda stränderna i kommunerna längs Finska 
viken.

Helsingfors har hög självförsörjningsgrad i fråga om arbetstillfällen, 
men samhällsstrukturen är ineffektiv. Som en följd härav behöver staden 
arbetskraft från grannkommunerna. Pendling är ett normalt fenomen 
överallt i närheten av städer.

I sin utredning ger Myllymäki den bilden att markanvändningen i Sibbo 
vore mycket svagt utvecklad, vilket är ett grundlöst påstående. Redan i 
kommunstyrelsens program för planläggningsarbetet 2002 - 2007 ingick 
en strategisk generalplan för hela kommunen, som enligt programtidta-
bellen skulle bli klar att behandlas av fullmäktige år 2007. Tidtabellen 
har följts. Det är alldeles klart att Sibbo kommuns markpolitik inte är or-
saken till de höga bostads- och tomtpriserna i Helsingfors. Med stöd av 
kommunindelningslagen finns det inte förutsättningar att tvångsansluta 
delar av Sibbo kommun till Helsingfors. Anslutningens inverkan på Sib-
bo kommuns utveckling och ekonomi är uppenbart negativa, men denna 
omständighet har man förbigått i beredningen och beslutsprövningen. 
Helsingfors stad har rikligt med outnyttjad potential att skapa en tätare 
stadsstruktur med högre kvalitet utan att behöva ge avkall på trivseln. 
Helsingfors stads markanvändningsproblem beror huvudsakligen endast 
på dålig samarbetsförmåga mellan de politiska grupperingarna och på att 
olika intressegrupper driver sina egna intressen utan 

2024, 2161, 2162, 2163, 2286, 2343, 2385, 2400, 2428, 2429, 2437, 2462, 2463, 2464, 2465,2466, 2467, 2469, 2471, 2472, 
2474, 2475, 2476, 2477 ja 2478/1/07-TP



   42 (106)

att bry sig om helheten. För beslutet har inte funnits de särskilt vägande 
förutsättningar om vilka föreskrivs i 5 § 2 mom. i kommunindelningsla-
gen. 

Sten Sundberg har i sina besvär yrkat att statsrådets beslut upphävs på 
de grunder som närmare framgår av hans besvär.   

Frank Sjöström, Pär-Erik Sjöström och Kristina Sjöström har återta-
git sina besvär med en skrivelse som anlänt till högsta förvaltningsdom-
stolen 8.8.2007.

Antecknas att till högsta förvaltningsdomstolen som bilagor till besvä-
ren har överlämnats följande sakkunnigutlåtanden:

- två 25.1.2007 respektive 4.7.2007 daterade utlåtanden av docenten i 
kommunalrätt Toivo Pihlajaniemi,
- två 28.7.2006 respektive 16.7.2007 daterade utlåtanden av juris doktor, 
professor Kaarlo Tuori,
- fyra 1.9.2006, 10.1.2007, 18.1.2007 respektive 24.7.2007 daterade utlå-
tanden av doktorn i förvaltningsvetenskaper, juris licenciat Erkki Men-
nola. 

3.2. Inrikesministeriets utlåtande

Inrikesministeriet har givit ett utlåtande med anledning av besvären och 
anfört att besvären och yrkandena om ersättning för rättegångskostnader 
bör förkastas. I utlåtandet har ministeriet anfört bland annat följande:

3.2.1. Bedömning av motiveringarna till statsrådets beslut

Särskilt vägande förutsättningar och viktigt allmänt intresse

Statsrådet har i sitt beslut utövat den prövningsrätt som kommunindel-
ningslagen ger. Bedömningen av gränserna för prövningsrätten gäller i 
korthet om de utvecklingsmål för kommunindelningen nås om vilka be-
stäms i 1 § i kommunindelningslagen, om det finns allmänna förutsätt-
ningar för en ändring av kommunindelningen enligt 3 § i kommunindel-
ningslagen samt om dessa allmänna förutsättningar är särskilt vägande så 
som föreskrivs i 5 § 2 mom. i kommunindelningslagen. Det är i första 
hand statsrådets uppgift att bedöma gränserna för sin behörighet ur detta 
perspektiv.  
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Det finns ingen rättspraxis om överföring av områden som överskrider 
gränsvärdena i 5 § 1 mom. i kommunindelningslagen från en kommun 
till en annan mot kommuners vilja och med åberopande av sådana i 5 § 2 
mom. i kommunindelningslagen avsedda särskilt vägande förutsättningar 
för ändringen vilka nämns i 3 § i samma lag. Inte heller kommunindel-
ningslagen eller dess förarbeten bringar någon större klarhet i saken. 

Toivo Pihlajaniemi har i sin bok Kuntajakolaki selityksin (Edita 1998) 
behandlat tre olika exempel på fall där särskilt vägande förutsättningar 
kan finnas. Sådana kan enligt exemplen finnas när en enklav där det 
finns bosättning sammanslås med den kringliggande kommunen, när ett 
från kommunens huvudsakliga område med vatten åtskilt område över-
förs till den kommun som naturligt ansluter sig till det åtskilda området 
och när ett område där ett minoritetsspråk talas överförs till en grann-
kommun där språket används. I lagens förarbeten eller i boken behandlas 
däremot inte situationer där det finns ett viktigt allmänt intresse som är 
förknippat med de i 3 § i kommunindelningslagen föreskriva allmänna 
förutsättningarna för ändring i kommunindelningen och detta allmänna 
intresse förutsätter att områden överförs från en kommun till en annan. 

Såsom konstateras i Pihlajaniemis ovan nämnda bok, ”bestäms i kommu-
nindelningslagen inte och är det kanske överhuvudtaget inte möjligt att 
bestämma ens relativa kriterier med vilka man kunde mäta när kommu-
nindelningslagens krav på särskilt vägande förutsättningar skall anses 
vara uppfyllda. Huruvida kravet uppfylls eller inte måste bedömas sär-
skilt från fall till fall.”

Enligt den lag om kommunindelning (73/1977) som upphävdes genom 
den gällande kommunindelningslagen kunde en ändring i kommunindel-
ningen genomföras under särskilda förutsättningar ”om ändringen bör 
anses påkallad av vägande allmänt intresse.” I den gällande kommunin-
delningslagen har man inte haft för avsikt att lämna detta kriterium, 
“vägande allmänt intresse”, utan avseende vid bedömningen av om det 
finns sådana särskilt vägande förutsättningar för en ändring i kommunin-
delningen som avses i lagens 5 § 2 mom., utan man ville knyta bedöm-
ningen av det vägande allmänna intresset till de allmänna förutsätt-
ningarna för ändringar i kommunindelningen, om vilka bestäms i 3 § i 
kommunindelningslagen. 

De motiveringar som statsrådet i sitt beslut har anfört för att förutsätt-
ningarna finns och är särskilt vägande, är mycket tyngre än de förutsätt-
ningar som Pihlajaniemi i sin bok har anfört som exempel på förutsätt-
ningar som eventuellt kommer i fråga som vägande förutsättningar 
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och som närmast kan betraktas som tekniska. Statsrådet har i sitt beslut 
ansett att särskilt vägande förutsättningar finns, eftersom ett viktigt all-
mänt intresse med anknytning till de förutsättningar som föreskrivs i la-
gens 3 § påkallar en partiell kommunsammanslagning mellan Sibbo, 
Helsingfors och Vanda. Bedömningen i statsrådet har varit en helhets-
bedömning av olika förutsättningar och konsekvenser.

Definitionen av område i 3 § 1 mom. i kommunindelningslagen

Såsom konstaterats i motiveringen till statsrådets beslut, har statsrådet 
tagit ställning till om allmänna förutsättningar för ändringen i kommu-
nindelningen finns enligt 3 § i kommunindelningslagen så, att statsrådet 
på det sätt som bestämmelsen i fråga möjliggör har bedömt frågan ur ett 
helhetsperspektiv och med avseende på ett område som är större än en 
kommun. Detta gäller alla de allmänna förutsättningar för ändringar i 
kommunindelningen om vilka bestäms i 3 § 1 mom. 1-3 punkten i 
kommunindelningslagen. Vid partiella kommunsammanslagningar råder 
det ofta motstridiga intressen, och då är det sällan möjligt att avgöra 
frågan om det finns förutsättningar att ändra  kommunindelningen 
genom att betrakta frågan enbart ur enskilda kommuners perspektiv eller 
ett perspektiv som utgår från begränsade områden i kommunerna.

När en ändring i kommunindelningen till exempel innebär att ny service 
förläggs till ett område som ansluts till en annan kommun, bidrar detta 
på det sätt som avses i 3 § 1 mom. 1 mom. i kommunindelningslagen till 
att service ordnas även för dem som nu bor i det område som överförts, 
även om den nya servicen i första hand inrättas för de framtida invånarna 
i det överförda området och dem som nu bor eller i framtiden kommer 
att bo någonstans utanför detta område. Inte heller kan till exempel be-
stämmelsen i 3 § 1 mom. 3 punkten i kommunindelningslagen tolkas så, 
att förutsättningen om förbättrade verksamhetsmöjligheter för näringarna 
inte kan tillämpas om det inte redan finns näringsverksamhet på det 
område som överförs eller om verksamhetsmöjligheterna för de näringar 
som redan finns på det överförda området inte förändras. Näringsverk-
samhet är redan till sin natur nästan alltid en vidare fråga än något som 
bara gäller ett enskilt område eller en enskild kommun. En snäv tolkning 
av områdesbegreppet i 3 § i kommunindelningslagen skulle i praktiken 
innebära att det ofta vore omöjligt att genomföra förnuftiga och bety-
dande ändringar i kommunindelningen.

Proportionalitetsprincipen

Proportionalitetsprincipen i 6 § i förvaltningslagen har i beslutet beaktats 
så, att till Helsingfors har överförts endast så stora områden som målen 
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bakom ändringen av kommunindelningen, nämligen att utveckla mar-
kanvändningen, boendet, trafiken och näringarna förutsätter. Att det 
överförda området i norr utsträckts till Sibbo storskog har motiverats 
med slutsatsen i kommunindelningsutredarens utredning att den geogra-
fiska avgränsningen av Sibbo storskog med beaktande av områdets bety-
dande naturvärden kan ske först i samband med planeringen av den 
framtida markanvändningen i området. 

Proportionalitetsprincipens betydelse för beslutsfattandet har kommit till 
uttryck även så, att när statsrådet fattade det överklagade beslutet om 
ändringen i kommunindelningen, förkastade inrikesministeriet samma 
dag Helsingfors stads framställning om ändring i kommunindelningen 
mellan Sibbo, Vanda och Helsingfors. Det område som Helsingfors stad 
önskade att skulle överföras från Sibbo till Helsingfors var betydligt 
mera vidsträckt än det område som avses i det överklagade beslutet och 
det omfattande till exempel stora delar av Sibbo skärgård. 

Motiveringen till avslaget på Helsingfors stads framställning var att 
Helsingfors inte hade framfört tillräckliga motiveringar för att det enligt 
3 § i kommunindelningslagen fanns förutsättningar för överföring av det 
område som framställningen gällde. Enligt beslutet är det uppenbart att 
de mål som staden anfört för ändringen i kommunindelningen för Sibbos 
del i enlighet med de föreskrivna förutsättningarna kan nås genom en be-
tydligt mindre överföring av områden till Helsingfors stad än vad som 
föreslagits i stadens framställning. Inrikesministeriet ansåg att befolk-
ningen i det område som Helsingfors stad föreslog att skulle överföras 
från Sibbo till Helsingfors samt områdets areal var så stor, att om fram-
ställningen blev verklighet, måste den i proportion till sina mål anses 
försämra Sibbo kommuns ekonomiska funktionsförmåga i onödan och 
alltför mycket. Antalet invånare i Sibbo hade minskat från ungefär 19 
000 till drygt 15 000 invånare. Av dessa skäl ansåg inrikesministeriet att 
Helsingfors framställning inte motsvarade de allmänna förutsättningar 
för en ändring i kommunindelningen om vilka föreskrivs i 3 § i kommu-
nindelningslagen.

Nedan bemöter inrikesministeriet de centrala påståendena i de besvärs-
skrifter som tillställts högsta förvaltningsdomstolen, till den del som 
påståendena har individualiserats. Påståendena i varje besvärsskrift be-
möts särskilt, om inte ett påstående med motsvarande innehåll redan har 
bemötts. I så fall hänvisar inrikesministeriet till det som ministeriet ti-
digare har konstaterat beträffande ett motsvarande påstående.
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3.2.2. Sibbo kommuns besvär

3.2.2.1. Materiella besvärsgrunder som Sibbo kommun har åberopat

Tillämpningen av 121 § i grundlagen och kommunindelningslagen

Sibbo kommun har yrkat att statsrådets beslut upphävs på såväl materiel-
la som processuella grunder. De centrala materiella påståendena i be-
svärsskrivelsen är följande:

Enligt Sibbos besvärsskrift är motiveringarna till statsrådets beslut delvis 
felaktiga och bristfälliga. Lagstiftningen har tillämpats felaktigt. Statsrå-
det har inte bedömt kommunindelningsutredarens framställning och sitt 
eget beslut utgående från bestämmelserna om kommunal självstyrelse i 
121 § i Finlands grundlag. I statsrådets motiveringspromemoria hänvisas 
till den bestämmelse i 1 § i kommunindelningslagen enligt vilken en 
kommun skall bestå av en pendlingsregion eller någon annan sådan 
funktionell helhet som har ekonomiska förutsättningar eller på personel-
la resurser grundade förutsättningar att ansvara för ordnandet och finan-
sieringen av servicen. Detta gör man trots att bestämmelsen hänförde sig 
till det så kallade KSSR-projektet och kommunsammanslagningar enligt 
4 § i kommunindelningslagen (som gäller hela kommuner) och inte alls 
till sådana ändringar i kommunindelningen (kommundelssammanslag-
ningar) som det nu aktuella ärendet gäller. Som motivering för sitt beslut 
har statsrådet hänvisat till ett mål som anges i 1 § i kommunindelningsla-
gen, nämligen att kommunindelningen utvecklas så att kommunområ-
denas enhetlighet och samhällsstrukturens funktionsduglighet främjas, 
men detta mål saknar självständig betydelse som beslutsmotivering.

Den kommunala självstyrelsen, som regleras i 121 § i grundlagen, har 
inte behandlats i motiveringarna till statsrådets beslut, eftersom kommu-
nindelningen inte är skyddad i grundlagen. Detta har konstaterats även i 
Sibbo kommuns besvärsskrift, där kommunen har citerat grundlags-
utskottets utlåtande GrUU 24/1997 rd. Utskottet har gett utlåtandet med 
anledning av propositionen om revision av kommunindelningslagstift-
ningen.

I grundlagsutskottets utlåtande konstateras följande: ”Enligt 5 § i den 
nya kommunindelningslagen är det möjligt att ändra kommunindel-
ningen även om fullmäktige i någon kommun motsätter sig ändringen. 
En ändring som innebär att en ny kommun bildas eller att antalet 
kommuner minskas kräver dock med stöd av 4 § 2 mom. (och 1 § 
3 mom.) en särskild lag, om fullmäktige i någon berörd kommun 
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motsätter sig detta eller om ändringen inte understöds av majoriteten i 
samtliga berörda kommuner vid en eventuell kommunal folkomröstning. 
Bestämmelsen om självstyrelse i 51 § 2 mom. regeringsformen har inte 
ansetts erbjuda enskilda kommuner skydd mot ändringar i kommunindel-
ningen. Ur författningsrättslig synpunkt finns det därför ingenting att an-
märka mot punkterna om tvångssammanslagningar i propositionen.”

Utskottets ställningstagande gäller de i 5 § i kommunindelningslagen fö-
reskrivna särskilda förutsättningarna för en sådan ändring i kommunin-
delningen att en kommuns område minskar eller utvidgas, förutsätt-
ningar som är centrala i det ärende som är under behandling, samt även 
situationer där de i 3 § föreskrivna allmänna förutsättningarna för en 
ändring i kommunindelningen är särskilt vägande. Statsrådets beslut stö-
der sig således direkt på den prövningsrätt som kommunindelningslagen 
ger statsrådet. 

Bestämmelserna om utvecklande av kommunindelningen i 1 § i kommu-
nindelningslagen har, till skillnad från vad Sibbo påstår, även själv-
ständig betydelse som beslutsgrund. När statsrådet utövar sin prövnings-
rätt, stöder sig beslutet på utvecklingsmålen för kommunindelningen i 1 
§ 2 mom. i kommunindelningslagen. Detta framgår av den omständighe-
ten att statsrådet inte enbart med stöd av 3 och 5 § i kommunindelnings-
lagen kan besluta om en ändring i kommunindelningen som skulle strida 
mot utvecklingsmålen i lagens 1 § 2 mom. Att området är enhetligt har 
till exempel betraktats som en ovillkorlig förutsättning för ändringar i 
kommunindelningen, varför det har förutsatts att de kommuner som 
sammanslagningen gäller har en gemensam gräns. Det går inte heller att 
tänka sig att statsrådet med stöd av lagens 3 och    5 § skulle fatta ett så-
dant beslut om ändring i kommunindelningen som skulle resultera i en 
funktionell helhet som inte har skulle ha ekonomiska förutsättningar och 
på personella resurser grundande förutsättningar att ansvara för ord-
nandet och finansieringen av servicen eller som inte skulle främja någon 
som helst funktionell helhet. Betydelsen av 1 § 2 mom. i kommunindel-
ningslagen framgår också av lagens 4 § 1 mom., där det föreskrivs att en 
framställning om ändring i kommunindelningen som gäller hela kommu-
ner och som grundar sig på de berörda kommunfullmäktiges gemen-
samma framställning kan avslås endast om ändringen i kommunindel-
ningen skulle strida mot någon av de förutsättningar för ändring i 
kommunindelningen som anges i 1 och 3 §. 

Den betydelse som bestämmelsen i 1 § i kommunindelningslagen har för 
tolkningen kan också uttryckas så, att det är en nödvändig men inte 
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tillräcklig förutsättning för en ändring i kommunindelningen att den mot-
svarar kriterierna i 1 § 2 mom.

Sibbo kommuns tolkning är felaktig, när kommunen anser att den be-
stämmelse som fogades till 1 § 2 mom. i kommunindelningslagen samti-
digt som lagen om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007) 
antogs inte gäller partiella kommunsammanslagningar om vilka bestäms 
i 5 § i kommunindelningslagen. Enligt nämnda 1 § 2 mom. skall en 
kommun bestå av en pendlingsregion eller någon annan sådan funktio-
nell helhet som har ekonomiska förutsättningar eller på personella 
resurser grundade förutsättningar att ansvara för ordnandet och finansie-
ringen av servicen. Utvecklingsmålen för kommunindelningen i 1 § 2 
mom. i kommunindelningslagen gäller alla ändringar i kommunindel-
ningen. Från dessa mål har kommunindelningslagen inte undantagit 
partiella kommunsammanslagningar som avses i lagens 5 §. Det skulle 
strida mot lagens logik och syfte. Bestämmelsen har också fogats till 
kommunindelningslagen permanent, och dess giltighet är inte begränsad 
till giltighetstiden för lagen om en kommun- och servicestrukturreform, 
som gäller till utgången av 2012. Genom tillägget har man velat samord-
na målen för lagen om en kommun- och servicestrukturreform och målen 
för kommunindelningslagen. 

I detaljmotiveringen till den proposition av regeringen i vilket förslaget 
till ändring av 1 § i kommunindelningslagen ingick (RP155/2006) tog 
man särskilt upp frågan om bestämmelsens tillämpning på sådana änd-
ringar i kommunindelningen som avses i 4 § i kommunindelningslagen 
och som gäller hela kommuner. Detta berodde på att 4 § 1 mom. i 
kommunindelningslagen samtidigt fick ett tillägg om att en framställning 
om en sådan ändring i kommunindelningen som innebär att en ny 
kommun bildas eller att antalet kommuner minskar och som grundar sig 
på kommunfullmäktiges gemensamma framställning kan avslås på den 
grunden att kommunen efter ändringen i kommunindelningen inte skulle 
bestå av en pendlingsregion eller en någon annan sådan funktionell 
helhet som har ekonomiska förutsättningar och på personella resurser 
grundade förutsättningar att ansvara för ordnandet och finansieringen av 
servicen i enlighet med 1 § i kommunindelningslagen.

Enligt Sibbo kommunstyrelses besvärsskrift har statsrådet motiverat sitt 
beslut felaktigt med den omständigheten att ändringen påkallas av all-
mänt intresse, trots att allmänt intresse saknar betydelse för bedöm-
ningen av beslutets lagenlighet. En ändring i kommunindelningen kan 
enligt 5 § i kommunindelningslagen ske endast under särskilt vägande i 
3 § nämnda förutsättningar.
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Statsrådet har motiverat sitt beslut som följer: ”Sådana särskilt vägande 
förutsättningar som avses i 5 § 2 mom. i kommunindelningslagen bör an-
ses föreligga för en ändring i kommunindelningen enligt förslaget. Ett 
viktigt allmänt intresse i anslutning till tryggandet av näringarnas verk-
samhetsmöjligheter i området samt kommunernas funktionsförmåga och 
verksamhetens lönsamhet kräver att samhällsstrukturen och verk-
samhetsförutsättningarna utvecklas i Helsingfors, huvudstadsregionen 
och hela Helsingforsregionen.  Helsingfors stad är centrum för landets 
enda metropolområde av internationell betydelse, och det ligger i hela 
landets intresse att trygga en balanserad utveckling där.” 

Inrikesministeriet betonar att allmänt intresse således inte har använts 
som ett självständigt kriterium i statsrådets beslut, utan tillämpningen av 
det har i beslutet materiellt knutits till att verksamhetsmöjligheterna för 
näringarna i området förbättras enligt 3 § 1 mom. 3 punkten i kommu-
nindelningslagen och kommunernas funktionsduglighet och verksamhe-
tens lönsamhet främjas enligt 3 § 1 mom. 4 punkten i samma lag. 

Enligt den lag om kommunindelning som upphävdes genom den gäl-
lande kommunindelningslagen kunde en ändring i kommunindelningen 
verkställas under särskilda förutsättningar ”om ändringen bör anses på-
kallad av vägande allmänt intresse.”  I den gällande kommunindelnings-
lagen har avsikten inte varit att avstå från kriteriet ”vägande allmänt in-
tresse” när det gäller att avgöra om sådana särskilt vägande förutsätt-
ningar som avses i lagens 5 § 2 mom. finns, utan man ville knyta bedöm-
ningen av ett vägande allmänt intresse till de allmänna förutsättningarna 
för ändringar i kommunindelningen, om vilka bestäms i lagens 3 §. 

Inrikesministeriet betonar att statsrådet i sitt beslut har gjort en utvärde-
ring också av de allmänna förutsättningarna för ändring i kommunindel-
ningen som avses i 3 § 1 mom. 1 och 2 punkten i kommunindelningsla-
gen. Enligt beslutet är det uppenbart att på längre sikt bidrar bebyggelse 
och bosättning på det överförda området även till att service ordnas för 
invånarna i området. Detta gäller både dem som nu eller i framtiden bor 
på det överförda området samt även invånarna i ett större influensområ-
de än det överförda området. Ändringen i kommunindelningen kan inte 
heller anses allmänt försämra levnadsförhållandena för invånarna i 
området. Sålunda har statsrådets beslut grundat sig på en helhetsbedöm-
ning, där förutsättningarna enligt 3 § 1 mom. 3 och 4 punkten i kommu-
nindelningslagen anses föreligga på ett särskilt vägande sätt och änd-
ringen i kommunindelningen är inte heller objektivt 
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sett problematisk med avseende på förutsättningarna i 1 och 2 punkten i 
nämnda moment.

Ändringens inverkan på Sibbo kommuns ekonomi
 
Sibbo kommun har i sina besvär anfört att om statsrådets beslut verk-
ställs, får det genomgripande verkningar för Sibbo kommuns ekonomi. 
Sibbo kommun äger på området i fråga byggnader och konstruktioner 
samt kommunalteknik till ett sammanlagt värde av över 38 miljoner eu-
ro. Sibbo kommun skulle förlora 13,5 procent av sina skatteintäkter. Den 
partiella kommunsammanslagningen skulle indirekt leda till att Sibbos 
nettoinkomster från genomförandet av den generalplan som är under be-
redning skulle minska med 118 miljoner euro. Enligt besvärsskriften 
skulle de ekonomiska förlusterna äventyra Sibbo kommuns framtid som 
självständig kommun.  

Såsom konstateras i motiveringen till det överklagade beslutet, har Sibbo 
kommun även efter ändringen i kommunindelningen i egenskap av en 
kommun med över 17 000 invånare i huvudstadsregionens närhet och ef-
tersom den hör till Helsingforsregionen goda förutsättningar att verka 
och utvecklas utifrån sina egna utgångspunkter. Ändringen i kommunin-
delningen äventyrar inte i någon händelse Sibbo kommuns framtid som 
självständig kommun, även om ändringen i kommunindelningen i någon 
mån försvagar eller fördröjer befolkningsutvecklingen och den ekono-
miska utvecklingen i Sibbo kommun, när invånarantalet minskar med 
drygt 2 000 invånare. Till Helsingfors har överförts bara så stora områ-
den som målen bakom beslutet förutsätter och som gäller utvecklingen 
av markanvändningen, boendet, trafiken och näringarna.

De ekonomiska arrangemangen mellan kommunerna i samband med 
ändringen i kommunindelningen avgörs inte i beslutet om ändring av 
kommunindelningen, utan Helsingfors stad och Sibbo kommun skall 
verkställa en ekonomisk uppgörelse enligt 20 § i kommunindelningsla-
gen. När en del av en kommun ansluts till en annan kommun, skall enligt 
nämnda 20 § de berörda kommunerna verkställa en ekonomisk uppgörel-
se som gäller kommunernas egendom på det område som ändringen gäl-
ler, om inte detta med hänsyn till ändringens ringa verkningar eller av 
någon annan anledning skall anses onödigt. Sådan fast egendom och ar-
renderätt eller någon annan nyttjanderätt i anknytning till den som ute-
slutande eller huvudsakligen tjänar ett visst område skall i uppgörelsen 
tilldelas den kommun som området kommer att höra till. I övrigt delas 
egendomen samt skulderna och förpliktelserna i uppgörelsen så att 
uppgörelsens sammanlagda verkningar berör kommunerna på ett 
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rättvist sätt. Kommunerna verkställer den ekonomiska uppgörelsen efter 
att statsrådet har beslutat om ändringen i kommunindelningen. Till 
uppgörelsen kan även hänföra sig penningersättningar mellan kommu-
nerna.

Planeringen av markanvändningen i Sibbo

Ett centralt argument i besvärsskriften är att Sibbo själv har vidtagit åt-
gärder för att uppnå de mål som statsrådet har hänvisat till när det med 
stöd av 3 och 5 § i kommunindelningslagen har beslutat om den överkla-
gade ändringen i kommunindelningen.  I sin argumentering beskriver 
Sibbo arbetet med beredningen av Sibbo generalplan. I beredningen av 
den har kommunen 13.2.2007 (kommunstyrelsen) och 28.5.2007 
(kommunfullmäktige) stannat för en lösning som innebär att det 2025 
skulle finnas 20 000 invånare och 7 000 arbetsplatser på det område som 
genom statsrådets beslut överförs från Sibbo till Helsingfors. Enligt be-
svärsskriften godkänns generalplanen slutgiltigt vid årsskiftet 2007 - 
2008. Sibbo konstaterar att kommunen har fattat alla nödvändiga 
kommunala markanvändningspolitiska beslut för att utveckla områdets 
samhällsstruktur. 

Såsom konstateras i motiveringarna till det överklagade beslutet, har 
samhällsstrukturens utveckling i Helsingfors stad och angränsande områ-
den så som kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi beskriver på 
ett obalanserat sätt koncentrerats västerut och norrut. Helsingfors stads 
och huvudstadsregionens samhällsstruktur har däremot inte utvecklats 
österut, till följd av den rådande kommunstrukturen. Detta gäller både 
bosättningen och näringslivets verksamhetsförutsättningar. I Helsingfors 
östra stadsdelar finns en stor bosättning, som det med beaktande av 
stadens svåra bostadssituation är nödvändigt att ytterligare öka. Dess-
utom förutsätter byggandet av Nordsjö hamn att markanvändningen, bo-
endet, trafiken och annan områdesanvändning planeras på ett större 
område än inom Helsingfors stads nuvarande gränser. 

Inrikesministeriet konstaterar att ovan nämnda situation, som kan kon-
stateras objektivt, är en följd av att Sibbo vid planeringen av markan-
vändningen inte har beaktat behoven att utveckla samhällsstrukturen i 
Helsingfors och huvudstadsregionen. Vid beredningen av Sibbo general-
plan har kommunen visserligen senare valt den modell som beskrivs i 
besvärsskriften och som i stor utsträckning överensstämmer med utveck-
lingsbehoven i de överförda områdena, sådana de beskrivs i motive-
ringarna till statsrådets beslut. De avgöranden beträffande generalplanen 
som Sibbo senare har träffat har utan tvekan också 
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påverkats först av Helsingfors stads framställning till statsrådet om änd-
ring av kommunindelningen 21.6.2006 och sedan av inrikesministeriets 
beslut att tillsätta en kommunindelningsutredare för att utreda behovet 
att ändra kommunindelningen i området.

Dessutom hänvisar inrikesministeriet till motiveringarna till statsrådets 
beslut, där det konstateras att: ”En utveckling av det område som före-
slås bli överfört på det sätt som både Helsingfors och Sibbo föreslår som 
en del av Sibbo skulle däremot vara problematiskt. En befolkningsök-
ning i Sibbo med 20 000 - 40 000 invånare i förhållande till kommunens 
nuvarande invånartal skulle vara kraftigare än vad som någonsin tidigare 
upplevts i finländska förhållanden och tillväxten skulle nästan helt och 
hållet koncentreras till det område som anknyter till Helsingfors i 
samhällsstrukturellt och funktionellt hänseende. Det är motiverat att en 
så stor och betydande regional helhet utvecklas och administreras som en 
del av Helsingfors stad. Att utveckla området i samarbete mellan 
kommunerna så att beslutanderätten i anslutning därtill fördelas på flera 
kommuner är klart svårare att genomföra än den föreslagna ändringen i 
kommunindelningen.  I beslutet har också beaktats att Helsingfors stad 
på grund av sin storlek och sina resurser har klart bättre förutsättningar 
än Sibbo att utveckla områdets samhällsstruktur på planerat sätt.” 

Inverkan av den mark som Helsingfors stad äger i Sibbo på besluts-
fattandet

Sibbo kommun har i sin besvärsskrift anfört att en utbyggnad av 
samhällsstrukturen i sydvästra Sibbo utgående från Helsingfors stads 
markinnehav där har varit en grund som har varit av central betydelse 
när statsrådet har fattat sitt beslut. I beslutet borde därför ha beaktats att 
Sibbo kommunfullmäktige har beslutat att med stöd av 99 § i markan-
vändnings- och bygglagen för samhällsbyggande lösa in fastigheter som 
Helsingfors stad äger. Enligt besvärsskriften har i motiveringarna till 
statsrådets beslut inte heller beaktats att Helsingfors i egenskap av 
markägare i det område som beslutet avser kommer att få synnerligen 
stor ekonomisk nytta av en överföring. 

I motsats till vad som anförs i besvärsskriften har statsrådets beslut inte 
till någon del motiverats med Helsingfors markinnehav på de överförda 
områdena. Partiella kommunsammanslagningar har i enlighet med ve-
dertagen lagtolknings- och förvaltningspraxis inte verkställts på den 
grunden att en kommun, person eller någon annan instans äger fastighe-
ter i en annan kommun. Vid ändringar i kommunindelningen är det fråga 
om ändringar i den administrativa indelningen. 
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I sin utvärdering av olika lösningsmodeller har kommunindelnings-
utredare Myllyniemi även berört den mark som Helsingfors äger på de 
områden som skall överföras. I de juridiska motiveringarna till sitt be-
slutsförslag har dock inte heller han hänvisat till den mark som Helsing-
fors äger, utan till behoven att bygga bostäder och arbetsplatser. 

Kausalitetssambandet mellan beslutsmotiveringarna och verkningarna 
av besluten

Enligt besvären saknas ett konkret påvisat kausalitetssamband mellan 
motiveringarna till statsrådets beslut och dess påstådda verkningar. Ut-
vecklingen och verkningarna i fråga om invånare, näringar och kommu-
nala förhållanden har inte påvisats med objektivt godtagbara mätare och 
argument. Motiveringarna till statsrådets beslut rör sig på allmän nivå, 
trots att man när verkningarna jämförs borde ha möjlighet att använda 
kvantitativa eller annars tillräckligt noggrant specificerade motiveringar, 
till exempel kostnadskalkyler, planeutkast, byggplaner, statistik och  år-
tal.

Inrikesministeriet konstaterar att det har varit ett medvetet val att hålla 
beslutsmotiveringarna på en allmän nivå. I kommunindelningsutredarens 
framställning framförs mera detaljerade synpunkter på markanvänd-
ningen, boendet, trafiken och servicen än vad som tagits med i motive-
ringen till statsrådets beslut. Vid denna typ av ändring i kommunindel-
ningen är det dock inte möjligt att direkt ta in dem i beslutets motive-
ringsdel. 

Ändringen i kommunindelningen gäller indelningen i självstyrande 
kommuner. Ett beslut om ändring i kommunindelningen är däremot inte 
ett planeringsdokument för markanvändningen, boendet, trafiken och 
servicen och inte heller ett juridiskt styrinstrument för planeringen av 
dessa. I ett beslut om en sådan ändring i kommunindelningen som den 
nu aktuella är det således omöjligt att specificera enskilda projekt, som 
kommer att genomföras i framtiden, projektens kostnadskalkyler eller 
närmare tidtabeller för hur de kommer att genomföras. En tillräcklig in-
dividualisering av problemen är däremot väsentlig, likaså i vilken rikt-
ning utvecklingen skall föras för att de skall kunna lösas.

I detta sammanhang kan det också konstateras, att sedan processen för 
att ändra kommunindelningen inleddes, har Sibbo kommun framfört så-
dana synpunkter på problemen i det inkorporerade området samt på hur 
de skall lösas (till exempel i beredningsprocessen för Sibbo generalplan), 
som i hög grad går i samma riktning som de synpunkter 
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vilka har legat till grund för statsrådets beslut. Under processens gång 
har diskussionen om vad som borde göras således  i hög grad övergått i 
en diskussion om vem som skall göra det.

Beslutets inverkan på Sibbo kommuns funktionsförmåga

Enligt Sibbo kommuns besvär är det ett entydigt felaktigt påstående som 
har anförts som grund för statsrådets beslut när det har påståtts att änd-
ringen i kommunindelningen skulle vara nödvändig för att trygga 
kommunernas funktionsduglighet och lönsamhet, eftersom konsekven-
serna av beslutet är synnerligen negativa för Sibbo kommun.

Tryggandet av kommunernas funktionsduglighet och lönsamhet har i 
statsrådets beslut bedömts som en helhet. I denna bedömning har ingått 
en avvägning av delvis motstridiga intressen. Tryggandet av funktions-
dugligheten och lönsamheten för kommunerna i Helsingfors, huvud-
stadsregionen och Helsingforsregionen förutsätter den ändring av 
kommunindelningen som företagits. Beslutet har till denna del klart 
grundat sig på att samhällsstrukturen i de områden som gränsar till 
Helsingfors östra delar är outvecklad och att tyngdpunkten i samhälls-
strukturen på ett obalanserat sätt har förskjutits västerut och norrut. Till 
följd av den rådande kommunstrukturen har Helsingfors stads och hu-
vudstadsregionens samhällsstruktur inte utvecklats österut. Detta häm-
mar såväl utvecklingen av bosättningen som av näringslivets verk-
samhetsmöjligheter på området. I beslutet har också tydligt redovisats 
vilka negativa följder beslutet har för Sibbo. I motiveringarna till be-
slutet konstateras att ändringen i kommunindelningen i någon mån för-
svagar eller fördröjer befolkningsutvecklingen och den ekonomiska ut-
vecklingen i Sibbo kommun, när invånarantalet minskar med drygt 2 000 
invånare. Det är klart att när områden överförs från en kommun till en 
annan har överföringen också negativa konsekvenser för den kommun 
som överlåter områden eller åtminstone upplever den kommun som mås-
te avstå områden saken så.  

Dessutom konstaterar inrikesministeriet att statsrådet i sitt beslut också 
har beaktat proportionalitetsprincipen i 6 § i förvaltningslagen.

Sibbos egna åtgärder

Enligt besvären är den enda grunden för ändringen i kommunindel-
ningen som statsrådet i sitt beslut har anfört något slags motivering för 
den grund som anges i 3 § 1 mom. 3 punkten i kommunindelningslagen: 
”förbättrar verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området”. Dock 
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borde det påvisas att nämnda mål inte kan nås på något annat sätt. Samti-
digt hänvisar Sibbo kommun till det ovan nämnda arbetet med bered-
ningen av kommunens generalplan och konstaterar att all önskad 
samhällsutveckling kan och kommer att uppnås och att verksamhetsmöj-
ligheterna för näringarna i området kommer att förbättras genom Sibbo 
kommuns försorg och helt oberoende av ändringen i kommunindel-
ningen.

Såsom ovan har konstaterats, har Sibbo kommun vid planeringen av 
markanvändningen inte beaktat behoven att utveckla samhällsstrukturen 
i Helsingfors och huvudstadsregionen. Situationen är obestridligen pro-
blematisk och problemen beror på de gällande kommungränserna. 

3.2.2.2. Besvärsgrunder som gäller förfarandet som Sibbo kommun har 
åberopat

Inrikesministeriets rätt att anhängiggöra ärendet

De processuella invändningar som Sibbo kommun har anfört i sin be-
svärsskrift är följande:

Statsrådets beslut har inte givits med anledning av inrikesministeriets in-
itiativ, så som kommunindelningslagen förutsätter, eftersom ministeriet 
aldrig har tagit något initiativ i ärendet där ministeriet i enlighet med 6 § 
i kommunindelningslagen skulle ha motiverat behovet att ändra kommu-
nindelningen och, så som förutsätts i kommunindelningslagen, till ini-
tiativet fogat en utredning som behövs för ärendets bedömning. Eftersom 
ministeriet aldrig har tagit något sådant initiativ, har parterna givetvis 
inte heller kunnat höras om initiativet så som förutsätts i förvaltningsla-
gen och kommunindelningslagen. Statsrådets beslut grundar sig således 
på uppenbart felaktig tillämpning av lagen och strider mot kommunin-
delningslagens entydiga procedurbestämmelser. Att tillsätta en kommu-
nindelningsutredare enligt 8 § i kommunindelningslagen är inte något al-
ternativt sätt att bereda en kommuns framställning eller ministeriets ini-
tiativ, utan det kan göras om det utgående från kommunens framställning 
eller ministeriets initiativ och på grundval av hörande om dessa fram-
ställningar enligt 7 § i kommunindelningslagen bedöms att en särskild 
utredning bör verkställas på grund av ärendets omfattning eller 
svårighetsgrad eller av någon annan grundad anledning. Kommunindel-
ningsutredaren lägger inte fram ministeriets initiativ eller kommunens 
framställning, utan inhämtar efter att hörandet har skett den tilläggs-
utredning som anses nödvändig om 
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omfattande eller svåra frågor som är förknippade med ett initiativ eller 
en framställning som redan gjorts.

Inrikesministeriet konstaterar att Sibbo kommuns påstående inte grundar 
sig på lag eller motsvarar förvaltningspraxis. Enligt 6 § 1 mom. i 
kommunindelningslagen kan en framställning om ändring i kommunin-
delningen som innebär en partiell kommunsammanslagning göras av 
fullmäktige i eller en medlem av en berörd kommun. Framställningen 
skall tillställas inrikesministeriet. Enligt 6 § 2 mom. i lagen kan ett ären-
de som gäller ändring i kommunindelningen anhängiggöras även på ini-
tiativ av ministeriet. Redan av lagens ordalydelse följer att det i mini-
steriets initiativ är fråga om att anhängiggöra ärendet. Enligt 8 § 1 mom. 
i kommunindelningslagen kan ministeriet med anledning av omfatt-
ningen av eller svårighetsgraden hos ett ärende som gäller ändring i 
kommunindelningen eller av någon annan grundad anledning bestämma 
att det skall verkställas en särskild utredning, för vilken ministeriet efter 
att ha hört respektive kommuner tillsätter en eller flera kommunindel-
ningsutredare. I lagens 8 § 3 mom. föreskrivs att om utredningen visar 
att kommunindelningen bör ändras, skall utredaren uppgöra ett förslag 
till ändring i kommunindelningen och till de bestämmelser och beslut 
som behövs med anledning därav. Angående utredarens förslag gäller 
vad som bestäms om framställning till ändring i kommunindelningen.

Enligt 6 § 3 mom. i kommunindelningslagen skall i framställningen eller 
initiativet motiveras behovet av ändring i kommunindelningen, och en 
utredning som behövs för ärendets bedömning skall om möjligt bifogas. 
Avser framställningen eller initiativet överföring av ett eller flera områ-
den från en kommun till en annan kommun eller till andra kommuner, 
skall områdena anges med behövlig noggrannhet. I 7 § i kommunindel-
ningslagen bestäms om en så kallad fältrunda, i samband med vilken in-
vånarna i området, parter, berörda kommuner, länsstyrelsen och fas-
tighetsregisterföraren tar ställning till initiativet eller framställningen.

Med stöd av ovan nämnda bestämmelser är det ostridigt att inrikesmini-
steriet har rätt att på eget initiativ anhängiggöra ett ärende som gäller 
ändring i kommunindelningen. Likaså har inrikesministeriet enligt 8 § i 
kommunindelningslagen rätt att bestämma att en särskild utredning skall 
göras. Det är klart att inrikesministeriet enligt bestämmelserna har möj-
lighet att besluta att en särskild utredning skall göras och för den tillsätta 
en kommunindelningsutredare även när ministeriet har varit den som har 
anhängiggjort ärendet. I så fall ingår den framställning till 
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ändring i kommunindelningen som avses i 6 § i kommunindelningslagen 
först i kommunindelningsutredarens förslag, vilket tydligt anges i 8 § 
3 mom. i kommunindelningslagen, där det föreskrivs att angående ut-
redarens förslag gäller vad som bestäms om framställning till ändring i 
kommunindelningen. Först efter utredarens förslag har man då en speci-
ficerad framställning till ändring i kommunindelningen, som kan sändas 
på en så kallad fältrunda, om vilken de berörda kan höras och utgående 
från vilken det är möjligt att fatta beslut om ändring i kommunindel-
ningen. 

I detta sammanhang kan det också konstateras att när inrikesministeriet 
tillsätter kommunindelningsutredare på förslag av kommuner, har 
kommunerna inte före tillsättandet gjort någon framställning till statsrå-
det om ändring i kommunindelningen. Framställningen till ändring i 
kommunindelningen har ingått först i utredarens förslag om ändring i 
kommunindelningen. 

Förfarandet när kommunindelningsutredaren tillsattes och jäv för 
kommunindelningsutredaren

Inrikesministeriet har inte hört Sibbo kommun på det sätt som förvalt-
ningslagen, kommunallagen och kommunindelningslagen förutsätter när 
Pekka Myllyniemi tillsattes som kommunindelningsutredare med stöd av 
8 § i kommunindelningslagen. Hörandet har inte motsvarat bestämmel-
serna i 34 och 36 § i förvaltningslagen, och om hörandet har inte infor-
merats på det sätt som föreskrivs om delgivning med myndigheter i 58 § 
i förvaltningslagen. I egenskap av styrelsemedlem i Nylands förbund och 
till följd av sin politiska verksamhet i anslutning till ärendet åtnjuter 
kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi inte i någon händelse Sib-
bo kommuns förtroende.

Beträffande ovan nämnda påstående hänvisar inrikesministeriets bemö-
tande till justitiekanslern i statsrådet 12.2.2007. Bemötandet gällde de 
klagomål som Sipoon puolesta ry - För Sibbo r.f samt Veikko Lindell och 
Juha Wermundsén hade framställt till justitiekanslern angående behand-
lingen av Helsingfors stads framställning om ändring av kommunindel-
ningen gällande Sibbo kommun samt verkställandet av den särskilda ut-
redning som inrikesministeriet bestämt skulle göras. I bemötandet kon-
stateras bland annat följande:

”Inrikesministeriet påpekar att kommunindelningslagen har en egen 
specialbestämmelse om hörande och i lagen föreskrivs inte i vilken form 
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hörandet skall ordnas. I inrikesministeriet har kommunerna i praktiken 
hörts muntligen om kommunindelningsutredarens person, i allmänhet 
vid ett möte med företrädare för kommunen.

Inrikesministeriet har hört Sibbo kommun om kommunindelnings-
utredarens person genom att vid den överläggning som hölls 21.9.2006 
för Sibbo kommuns företrädare lägga fram sitt förslag till kommunindel-
ningsutredare. Kommunstyrelsen i Sibbo behandlat saken veckan däref-
ter. Inrikesministeriet anser att Sibbo kommun med hänsyn till sakens 
natur har beretts tillräckligt med tid för att framföra sin ståndpunkt. 
Ministeriet har varit medveten om Sibbo kommuns ståndpunkt när 
kommunindelningsutredaren tillsattes. Inrikesministeriet har tillsatt poli-
tices magister Pekka Myllyniemi som kommunindelningsutredare 
26.9.2006.

I kommunindelningslagen har inga behörighetskrav ställts för kommu-
nindelningsutredare. Att utföra den särskilda utredningen har för Sibbos 
del förutsatt gedigen erfarenhet av hur förutsättningarna för en ändring i 
kommunindelningen skall bedömas, något som Myllyniemi besitter i 
egenskap av en av de få kommunindelningsutredarna. Förutom kommu-
nindelningsutredningar har Pekka Myllyniemi även erfarenhet av änd-
ring i kommunindelningen i egenskap av stadsdirektör i en kommun som 
berörts av en kommunsammanslagning.  

Inrikesministeriet anser också att Pekka Myllyniemi inte på de grunder 
som har anförts i klagomålen har varit jävig att göra den särskilda utred-
ningen om Sibbo. Tidigare kommunindelningsutredningar är en merit 
och utgör inte en jävsgrund. Till den del som det i klagomålen har hänvi-
sats till att Myllyniemi är jävig på grund av sitt medlemskap i styrelsen 
för Nylands förbund, anser inrikesministeriet att Nylands förbund inte är 
part i den ändring i kommunindelningen som gäller Helsingfors och Sib-
bo och att förbundet inte har någon särskild nytta eller skada att förvänta 
sig, vilket vore en förutsättning för att jävsgrunder skall föreligga.”

Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka har i sitt beslut 14.6.2007 
bedömt kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis behörighet och 
jäv som följer:

”Klago- och besvärsskrifterna innehåller knapphändiga uppgifter om 
Pekka Myllyniemis ställning och verksamhet inom Nylands förbund. En-
ligt vad som har anförts i ärendet har det, vad jag kan se, inte framgått 
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att ministeriet skulle ha felbedömt frågan huruvida Myllyniemis tidigare 
verksamhet medför jäv och till denna del förfarit klandervärt när han 
tillsattes som kommunindelningsutredare.”

Inrikesministeriet konstaterar att det är klart att Myllyniemis tidigare 
politiska verksamhet och hans deltagande i beredningen av den gällande 
kommunindelningslagen inte gör honom jävig som kommunindelnings-
utredare.

Med hänsyn till vad som bestäms i 5 § 1 mom. i förvaltningslagen 
tillämpas i första hand kommunindelningslagen på ändringar i kommu-
nindelningen. Skyldigheten att höra kommunerna innan en kommunin-
delningsutredare tillsätts regleras i 8 § 1 mom. i kommunindelningsla-
gen. En utredning kan inledas trots att kommunerna eventuellt motsätter 
sig den, och till utredare kan förordnas även andra personer än de som 
kommunerna i sina ställningstaganden eventuellt har förutsatt att skall 
förordnas. Med beaktande av bestämmelserna om ändringssökande i 
9 kap. i kommunindelningslagen kan ändring inte heller sökas genom 
besvär i beslut som gäller verkställande av särskild utredning och tillsät-
tande av en kommunindelningsutredare, eftersom det endast är fråga om 
en beredningsåtgärd. 

Att en kommunindelningsutredning inleds och en kommunindelnings-
utredare tillsätts betyder ännu inte att kommunindelningen ändras. 
Såsom konstaterats ovan, är det först ett eventuellt förslag från utredaren 
om ändring i kommunindelningen som utgör en sådan framställning som 
kan läggas till grund för behandlingen. Om framställningen skall t.ex. 
kommunerna ge utlåtande enligt 7 § 2 mom. i kommunindelningslagen. 

Inrikesministeriet anser att det i Sibbo kommuns besvär till högsta för-
valtningsdomstolen inte har framförts några sådana nya synpunkter som 
skulle ge anledning att bedöma Myllyniemis jäv på ett sätt som avviker 
från den tidigare bedömningen.  Inte heller hörandet i anslutning till 
tillsättandet av utredaren har stått i strid med bestämmelserna. Sibbo 
kommun har från första början motsatt sig inledandet av en kommunin-
delningsutredning, vilket också gjorde det svårt att i praktiken hitta en 
kommunindelningsutredare som Sibbo skulle ha kunnat godkänna. 

Jäv för statsminister Matti Vanhanen

Statsminister Matti Vanhanen har i egenskap av medlem av statsrådet 
varit jävig att delta i beslutsfattandet om ändringen i kommunindel-
ningen, eftersom han själv och på eget initiativ på flera olika fora 

2024, 2161, 2162, 2163, 2286, 2343, 2385, 2400, 2428, 2429, 2437, 2462, 2463, 2464, 2465,2466, 2467, 2469, 2471, 2472, 
2474, 2475, 2476, 2477 ja 2478/1/07-TP



   60 (106)

offentligt har uttalat inte bara sitt starka, utan till och med synnerligen 
starka stöd för hur det anhängiga enskilda förvaltningsärendet borde 
avgöras i statsrådet. Han har till och med själv och på eget initiativ tagit 
ställning till hur de områden som överförs till Helsingfors stad bör ut-
vecklas i framtiden och ställt förhandsvillkor för stöd till staden. De 
ståndpunkter som statsministern framförde före statsrådets beslut fram-
går av bilagorna 9-11 till Sibbos besvärsskrift. Förtroendet för statsmi-
nister Vanhanens opartiskhet i det anhängiga ärendet har således äventy-
rats.

Till denna del konstaterar inrikesministeriet att statsminister Vanhanen 
har beslutat att delta i beslutsfattandet i statsrådet i det ärende som nu är 
under behandling efter att ha diskuterat saken med biträdande justitie-
kansler Jaakko Jonkka. Biträdande justitiekanslern har i sitt utlåtande till 
statsminister Vanhanen konstaterat bland annat följande:

 ”På grundval av det material som jag har till mitt förfogande och de all-
männa kriterier för jävsbedömning som jag har anfört ovan, ser jag inga 
juridiska grunder att i egenskap av laglighetsövervakare ingripa om 
statsminister Vanhanen deltar i beslutsfattandet i kommunindelningsä-
rendet i fråga. Jag vill dock framhålla att beslutsfattaren i sista hand själv 
måste bedöma om förtroendet för hans opartiskhet är äventyrat på det 
sätt som avses i förvaltningslagens generalklausul.”

Inrikesministeriet konstaterar att vid jävsbedömning måste man beakta 
de samhällspolitiska dimensionerna hos det beslut som överklagas samt 
statsrådets ställning i det samhällspolitiska beslutsfattandet. När det 
finns juridiska förutsättningarna för ändring i kommunindelningen, är 
det, såsom ovan har konstaterats, enligt 11 § i kommunindelningslagen 
beroende av statsrådets prövning, om statsrådet trots någon berörd 
kommuns motstånd godkänner en sådan framställning om ändring i 
kommunindelningen som innebär en partiell kommunsammanslagning. 
Lagen förpliktar inte statsrådet att godkänna en framställning om änd-
ring i kommunindelningen även om de juridiska förutsättningarna för 
sammanslagningen finns, och det är således inte möjligt att fatta beslut 
enbart på grundval av juridisk prövning. Uttryckligen med anledning av 
denna samhällspolitiska dimension har beslutanderätten anförtrotts stats-
rådets allmänna sammanträde. Biträdande justitiekansler Jaakko Jonkka 
har i ovan nämnda utlåtande angående jäv för statsminister Vanhanen 
konstaterat bland annat följande:

”Det är skäl att beakta i vilken ställning och roll ställningstagandena har 
framförts. Jag ser också en skillnad beroende på om det är fråga om ett 
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förvaltningsbeslut som fattats av en ”vanlig myndighet” eller om ett så-
dant beslutsfattande i statsrådet som det nu är fråga om. I detta fall är det 
skäl att uppmärksamma karaktären hos de beslut som gäller kommunin-
delningen (ett avgörande som gäller de administrativa gränserna samt 
den omständigheten att beslutet inte direkt berör någons enskilda rät-
tigheter). Generellt kan man säga att till politisk verksamhet hör att ange 
riktlinjer samt offentligt ta ställning och ge uttalanden i samhällsfrågor. 
Om dessa lätt förknippas med jäv med avseende på beslut som eventuellt 
fattas i framtiden, blir det avsevärt svårare att föra en samhällsdebatt, 
vilket i sin tur vore problematiskt ur demokratins, öppenhetens och ytt-
randefrihetens synvinkel samt skulle försvåra beslutsfattandet i statsrå-
det.”

Inrikesministeriet konstaterar dessutom att i de tidningsartiklar som fo-
gats till Sibbo kommuns besvärsskrift har statsminister Vanhanen be-
handlat Helsingfors stads framställning till statsrådet om ändring i 
kommunindelningen, vilken inrikesministeriet sedermera förkastade 
samma dag som statsrådet fattade det överklagade beslutet om ändring i 
kommunindelningen.

Statsrådets beslut och kartmaterialet som hänför sig till beredningen av 
beslutet

Motiveringspromemorian till statsrådets beslut har som bilaga den karta 
som har ingått i kommunindelningsutredarens förslag och av vilken 
framgår gränserna för det område som enligt kommunindelnings-
utredarens förslag skall överföras till Helsingfors stad. När kommunerna 
och deras invånare samt parterna har hörts enligt 7 § i kommunindel-
ningslagen har detta däremot skett med användning av lantmäteriverkets 
karta. Skillnaderna mellan de nämnda kartorna är betydande. Om statsrå-
dets beslut tolkas så, att kartbilagan till motiveringspromemorian ingår i 
beslutet, kan det konstateras att parterna inte har hörts om det viktigaste 
dokumentet och förslaget som statsrådet har baserat sitt beslut på, det 
vill säga om gränserna för området. Under hörandeprocessen har parter-
na således hörts om en annan ändring i kommunindelningen än den om 
vilken statsrådet har fattat det överklagade beslutet.

Såsom i Sibbo kommuns besvärsskrift konstateras, var den karta över det 
överförda området som ingick i kommunindelningsutredarens förslag en 
bilaga till den motiveringspromemoria som delades ut i statsrådet. Stats-
rådet har fattat sitt beslut endast om förslaget till beslut om ändring av 
kommunindelningen mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors 
stad, i vilket de områden som enligt förslaget överförs har 
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individualiserats med den noggrannheten att fastighetsregisterenheterna 
och de delar av dem som berörs har angivits. Statsrådet fattade sitt beslut 
om ändring av kommunindelningen mellan Sibbo kommun, Vanda stad 
och Helsingfors stad i överensstämmelse med detta beslutsförslag. Be-
slutet har publicerats i författningssamlingen (författningssamlingens 
nummer 746/2007). I beslutet ingår inte något kartmaterial. Ovan nämn-
da beslut av statsrådet avviker inte till någon del från Nylands lantmäte-
ribyrås tolkning av kommunindelningsutredarens karta, vilken på detta 
sätt tolkad användes som grund vid hörandet.

Om framställningar till partiella kommunsammanslagningar begärs en-
ligt 7 § 3 mom. i kommunindelningslagen utlåtande av fastighetsre-
gisterföraren innan de kungörs i kommunen i enlighet med 7 § 1 mom. i 
kommunindelningslagen. Enligt det förstnämnda lagrummet skall till ut-
låtandet fogas en förteckning över de i fastighetsregistret ingående re-
gisterenheter och delar därav som föreslås bli överförda från en kommun 
till en annan samt, efter behov, ett förslag till sträckning av gränsen mel-
lan kommunerna. Detta förfarande är nödvändigt av den anledningen att 
redan när en partiell kommunsammanslagning är något mera omfattande, 
gör framställaren i allmänhet inte sin framställning med fastighetsre-
gisterenheters noggrannhet. Såsom det framgår av Nylands lantmäteriby-
rås 12.12.2006 daterade utlåtande, har syftet med karttolkningarna varit 
att undvika en oändamålsenlig och uppenbart onödig uppdelning av fas-
tighetsregisterenheter på två kommuner. 

Att den karta som ingått i utredningsmannens förslag och i statsrådets 
föredragningspromemoria i någon mån avviker från lantmäteribyråns 
preciserande karttolkning har inte på något sätt kunnat påverka ut-
övandet av prövningsrätten i statsrådet. Såsom ovan konstaterats, 
sammanfaller statsrådets beslut vad gränsdragningen beträffar med den 
karta som ingått i den kungörelse som publicerats i kommunen. Sålunda 
konstaterar inrikesministeriet att Sibbo kommuns påstående inte heller 
till denna del ger anledning till åtgärder. 

3.2.3. Juha och Annika Wermundséns besvär

Juha och Annika Wermundsén yrkar att statsrådets beslut upphävs, ef-
tersom det strider mot bestämmelserna om kommunal självstyrelse i 121 
§ i grundlagen samt mot 1, 3 och 5 § i kommunindelningslagen. Änd-
ringssökandena bestrider också de påståenden om Helsingfors problem i 
anslutning till markanvändningen, boendet och trafiken och de 
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föreslagna metoderna att lösa dem som ingår i kommunindelningsutreda-
re Pekka Myllyniemis förslag, som använts som grund för statsrådets be-
slut. Dessutom har Matti Vanhanen enligt besvärsskriften varit jävig att 
delta i beslutsfattandet i statsrådet. 

Eftersom dessa påståenden motsvarar påståenden som anförts i Sibbo 
kommuns besvär till högsta förvaltningsdomstolen, hänvisar inrikesmini-
steriet till dessa delar till det som konstaterats tidigare i ministeriets utlå-
tande. Beträffande de övriga påståendena i besvärsskrivelsen uttalar inri-
kesministeriet följande:

Europeiska stadgan om lokal självstyrelse

Enligt besvärsskriften strider beslutet mot artiklarna 3, 4 och 5 i Europe-
iska stadgan om lokal självstyrelse. Enligt artikel 3 i stadgan menas med 
lokal självstyrelse de lokala myndigheternas rätt och möjlighet att inom 
lagens gränser reglera och sköta en väsentlig del av de offentliga 
angelägenheterna på eget ansvar och i den lokala befolkningens intresse. 
Enligt artikel 4 i stadgan skall de lokala myndigheterna, i den mån det är 
möjligt, rådfrågas i god tid och på lämpligt sätt i planerings- och be-
slutsprocessen vad gäller alla frågor som direkt berör dem. Enligt artikel 
5 i stadgan får ändringar i indelningen av lokala myndigheter inte göras 
utan föregående samråd med de lokala myndigheter som berörs, eventu-
ellt genom folkomröstning där detta är tillåtet i lag.  

Inrikesministeriet konstaterar att Europeiska stadgan om lokal själv-
styrelse har beaktats när kommunindelningslagen stiftades och således 
även när det överklagade beslutet fattades med stöd av kommunindel-
ningslagen. Stadgan är skriven i rätt allmän form, och den kan sällan 
tillämpas direkt på enskilda beslut. På de punkter som konstateras i be-
svärsskriften är stadgan närmast en norm, som skall beaktas när nationell 
lagstiftning bereds. 

Såsom tidigare konstaterats, är den kommunindelning som råder vid en 
viss tidpunkt inte skyddad i grundlagen och en partiell kommunsamman-
slagning kan under de förutsättningar som föreskrivs i 3 och 5 § i 
kommunindelningslagen också verkställas mot en kommuns vilja. Inte 
heller Europeiska stadgan om lokal självstyrelse begränsar rätten för de 
stater som ratificerat den att självständigt i enlighet med sin lagstiftning 
besluta om kommunindelningen eller sina övriga administrativa struktu-
rer. 
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Den i artikel 3 i stadgan avsedda rätten och möjligheten för de lokala 
myndigheterna att inom lagens gränser reglera och sköta en väsentlig del 
av de offentliga angelägenheterna på eget ansvar och i den lokala befolk-
ningens intresse gäller den vid ettvart tillfälle gällande administrativa in-
delningen. Det överklagade beslutet om ändring av kommunindelningen 
begränsar inte heller på något sätt de uppgifter och den behörighet som 
med stöd av lagstiftningen tillkommer Sibbo. 

Innan beslutet fattades hördes Sibbo kommun i enlighet med kommunin-
delningslagen på det sätt som ovan har beskrivits. När kommunindel-
ningsutredaren tillsattes har kommunen hörts i enlighet med 8 § 1 mom. 
i kommunindelningslagen. Angående kommunindelningsutredarens 
framställning har kommunen gett det utlåtande som förutsätts i 7 § 
2 mom. i kommunindelningslagen. Kommunindelningslagens bestäm-
melser om hörande uppfyller kraven i artikel 4 i Europeiska stadgan om 
lokal självstyrelse. 

Såsom ovan konstaterats, har Sibbo hörts och med kommunen har förts 
de förhandlingar som förutsätts i kommunindelningslagen, vilket också 
uppfyller kraven i artikel 5 i stadgan. Artikel 5 i stadgan överlåter i sin 
tur möjligheten att använda folkomröstning åt respektive lands egen lag-
stiftning, och den innehåller inga förpliktelser till folkomröstningar. En-
ligt 30 § i kommunallagen kan fullmäktige besluta att en rådgivande 
folkomröstning skall ordnas om en fråga som hör till kommunen. Enligt 
8 § 4 mom. i kommunindelningslagen kan också inrikesministeriet uti-
från kommunindelningsutredarens förslag bestämma att en rådgivande 
kommunal folkomröstning skall ordnas om utredarens förslag till änd-
ring av kommunindelningen. Såsom tidigare konstaterats är en folk-
omröstning inte juridiskt bindande för beslutsfattaren.  

Beslutets förhållande till kommun- och servicestrukturreformen

Enligt besvärsskriften strider beslutet mot lagen om en kommun- och 
servicestrukturreform (169/2007), eftersom Sibbo till följd av den beslu-
tade ändringen i kommunindelningen inte kommer att uppfylla de krav 
på ett befolkningsunderlag av 20 000 invånare som i 5 § 3 mom. i nämn-
da lag föreskrivits för den instans (en kommun eller ett samarbetsområ-
de) som ansvarar för primärvården och sådana uppgifter inom socialvä-
sendet som är nära anslutna till primärvården. 

I 5 § i lagen om en kommun- och servicestrukturreform förutsätts inte att 
en kommun skall har åtminstone ungefär 20 000  invånare. Däremot 
skall den service som avses i nämnda lagrum i princip organiseras på det 
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sätt som nämnda krav på befolkningsunderlaget förutsätter. I Finland 
kommer det även i fortsättningen att finnas ett stort antal kommuner med 
ett lägre invånartal än det nämnda. Besluten om organisering av primär-
vården och sådana uppgifter inom socialväsendet som är nära anslutna 
till primärvården fattas separat. I lagen om en kommun- och service-
strukturreform föreskrivs inte om kommunindelning, utan ändringar i 
kommunindelningen görs med stöd av kommunindelningslagen även i de 
fall där kommunerna beslutar att uppnå ovan nämnda krav på befolk-
ningsunderlaget genom kommunsammanslagningar. 

Den tid som reserverats för kommunindelningsutredningen och brister i  
utredningen

Den tid som reserverats för kommunindelningsutredare Pekka Myllynie-
mis utredningsarbete har varit synnerligen kort i förhållande till sakens 
omfattning och därför är utredningen bristfällig. I utredningen ingår 
också en betydande mängd citat ur Helsingfors stads handlingar.

Inrikesministeriet ansåg efter att ha diskuterat saken med kommunindel-
ningsutredaren att den tid på två månader som reserverats för utrednings-
arbetet var stram, men tillräcklig. Längden av kommunindelnings-
utredarnas uppdrag är helt och hållet beroende av inrikesministeriets 
prövning. Kommunindelningsutredaren utför sitt arbete självständigt och 
ministeriet ingriper inte i utredningsmannens arbete, övervakar till ex-
empel inte användningen av källor. När beslut fattas om en eventuell 
ändring i kommunindelningen utgående från kommunindelnings-
utredarens förslag, prövar statsrådet eller inrikesministeriet om det är ju-
ridiskt möjligt och ändamålsenligt att göra den ändring i kommunindel-
ningen som kommunindelningsutredaren föreslår. Statsrådet har bedömt 
att kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis utredning har gett till-
räckliga och tillförlitliga grunder för den företagna ändringen i kommu-
nindelningen. 

3.2.4. Ulf William Thurings rättsinnehavares besvär

Ulf William Thurings rättsinnehavare yrkar att det överklagade beslutet 
upphävs eftersom det är lagstridigt och att deras rättegångskostnader 
jämte lagenliga räntor ersätts. 

Till den del som påståendena i besvären gäller anslutningen av områden 
från Sibbo till Helsingfors, har inrikesministeriet behandlat dem i sam-
band med sina yttranden om ovan behandlade besvär, i synnerhet Sibbo 
kommuns besvär. Till denna del har inrikesministeriet ingenting att 
tillägga.
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Västerkullakilen

Till den del som besvären gäller den s.k. Västerkullakilen, som överförts 
från Vanda stad till Helsingfors stad, konstaterar inrikesministeriet 
följande.

Ändringssökanden anser att i föredragningspromemorian till statsrådets 
beslut om ändring av kommunindelningen har anslutningen av områdena 
i Vanda till Helsingfors i själva verket inte motiverats på något sätt, och 
de juridiska förutsättningarna för en anslutning, om vilka föreskrivs i 3 § 
i kommunindelningslagen har inte bedömts självständigt för detta områ-
des del. Enligt ändringssökanden stöder sig beslutet till denna del utan 
närmare motivering helt och hållet på kommunindelningsutredare Pekka 
Myllyniemis förslag. Den enda grunden för denna del av beslutet har en-
ligt ändringssökanden varit att man att genom att ansluta Västerkullaki-
len till Helsingfors har velat förvissa sig om att området uppfyller kravet 
på enhetlighet i 1 § i kommunindelningslagen när områdena i Sibbo an-
sluts till Helsingfors. Anslutningen av Vanda stads områden (Västerkul-
lakilen) till Helsingfors kan enligt ändringssökanden inte grunda sig på 
de påståenden med stöd av vilka delar av Sibbo kommun föreslås bli an-
slutna till Helsingfors.

Inrikesministeriet konstaterar att ändringssökandena i fråga om ovan 
nämnda påståenden har misstolkat motiveringarna till statsrådets beslut. 
De har tolkat motiveringarna som om de skulle gälla enbart områdena i 
Sibbo. Av motiveringar till statsrådets beslut gäller emellertid styckena 
1-6 alla de områden som överförts till Helsingfors. Detta framgår klart 
av motiveringarnas ordalydelse. I motiveringspromemorian till statsrå-
dets beslut behandlas de områden som överförs från Vanda och Sibbo 
inte i detta sammanhang var för sig, utan motiveringarna gäller bägge 
kommunerna. 

Styckena 7-9 i motiveringarna till statsrådets beslut gäller däremot i hu-
vudsak de områden som anslutits från Sibbo till Helsingfors, eftersom 
områden kunde överföras från Sibbo till Helsingfors endast under sådana 
i 3 § i kommunindelningslagen nämnda särskilt vägande förutsättningar 
som avses i lagens 5 § 2 mom. Beträffande de områden som överförts 
från Vanda till Helsingfors krävdes inte sådana särskilt vägande 
förutsättningar, eftersom överföringen motsvarade de förutsättningar 
som i    5 § 1 mom. föreskrivs för en partiell kommunsammanslagning; 
Vanda stad motsatte sig med andra ord inte ändringen och det område 
som överfördes och dess invånartal överskred inte gränsvärdena i 5 § 1 
mom. 2 punkten i kommunindelningslagen. I stycket 9 i motiveringarna 
till 
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beslutet konstateras emellertid ytterligare att avgränsningen av de över-
förda områdena måste anses vara motiverad enligt de förutsättningar 
som enligt kommunindelningslagen gäller för en ändring i kommunin-
delningen. Motiveringen gäller såväl de områden som överförts till 
Helsingfors från Sibbo som de som har överförts från Vanda. I nämnda 
stycke i motiveringarna konstateras också att omfattningen av och grän-
serna för de områden i Vanda och Sibbo som anslutits till Helsingfors 
har fastställts inom gränserna för statsrådets prövningsrätt med beak-
tande av de mål som ligger bakom ändringen i kommunindelningen. 
Såsom i motiveringspromemorian till statsrådets beslut konstateras, har 
förekomsten av de allmänna förutsättningarna för en ändring i kommu-
nindelningen, om vilka föreskrivs i 3 § i kommunindelningslagen, i be-
slutsfattandet bedömts som en helhet och med avseende på ett område 
som är större än en kommun, på det sätt som bestämmelsen i fråga möj-
liggör. Denna bedömning har naturligtvis gällt såväl de områden som 
överförts till Helsingfors från Vanda som de som har överförts från Sib-
bo. Härvid har man även beaktat kravet i 1 § i kommunindelningslagen 
att området skall vara enhetligt, vilket inrikesministeriet och statsrådet 
konsekvent har iakttagit när man bedömt möjligheterna att genomföra 
ändringar i kommunindelningen. Att Sibbo och Helsingfors på det sätt 
som anges i besvärsskrivelsen har en gemensam landgräns på några ti-
otal meter på Kantarnäs kan inte anses uppfylla kravet att området skall 
vara enhetligt.

Såsom ändringssökanden konstaterar, stöder sig beslutsfattandet i stats-
rådet på kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis förslag. Enligt 8 
§ 3 mom. i kommunindelningslagen gäller angående utredarens förslag 
vad som bestäms om framställning till ändring i kommunindelningen. 
Sedan utredaren gett sitt förslag inhämtas om det de anmärkningar och 
utlåtanden om vilka föreskrivs i 7 § i kommunindelningslagen, varefter 
statsrådet på samma sätt som i fråga om kommunernas egna framställ-
ningar om ändringar i kommunindelningen bestämmer om ett beslut om 
ändring i kommunindelningen kan fattas i enlighet med framställningen 
eller om framställningen avslås. Enligt   6-8 § i kommunindelningslagen 
kan statsrådet inte ändra det förslag som ingår i framställningen, utan att 
hela processen inleds på nytt. Såsom inrikesministeriet har konstaterat 
ovan, har statsrådet bedömt att kommunindelningsutredare Pekka Mylly-
niemis utredning har erbjudit tillräckliga och tillförlitliga grunder för den 
ändring i kommunindelning som företagits.
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3.2.5.  Camilla Weckströms och hennes medparters besvär

Camilla Weckström och hennes medparter har på de grunder som närma-
re specificeras i besvären yrkat att statsrådets beslut upphävs eftersom 
det strider mot grundlagen och kommunindelningslagen. Enligt dem är 
kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemis förslag till ändring i 
kommunindelningen, som använts som grund för statsrådets beslut, juri-
diskt ohållbart som beslutsgrund. Dessutom har statsminister Matti 
Vanhanen varit jävig att delta i beslutsfattandet i statsrådet.  

Inrikesministeriet konstaterar att det ovan har bemött även de påståenden 
som Camilla Weckström och hennes medparter har anfört i sina besvär, 
med undantag för påståendena att statsrådets beslut om ändring av 
kommunindelningen, som fattades mot Sibbo kommuns och sibbobornas 
vilja, kränker den rörelsefrihet och rätt att välja bostadsort som före-
skrivs i 9 § i grundlagen för de sibbobor som bor på det område som 
överförs till Helsingfors, eftersom de mot sin vilja måste byta boende-
kommun. Dessutom anför ändringssökandena att statsrådets beslut på ett 
avsevärt sätt försämrar den språkliga ställningen för de svenskspråkiga 
sibbobor som bor på det överförda området, eftersom ungefär 39 procent 
av Sibbos invånare har svenska som modersmål medan motsvarande sif-
fra i Helsingfors är bara ungefär 6 procent.

Med anledning av om ovan nämnda påståenden konstaterar inrikesmini-
steriet följande. Enligt 9 § 1 mom. i Finlands grundlag har finska medb-
orgare samt utlänningar som lagligen vistas i landet rätt att röra sig fritt 
inom landet och att där välja bostadsort. Denna bestämmelse gäller eller 
begränsar dock inte på något sätt statsrådets behörighet att med stöd av 
kommunindelningslagen besluta om den kommunala indelningen eller 
annan administrativ indelning i enlighet med lagstiftningen i fråga. Änd-
ringar i kommunindelningen och andra administrativa indelningar be-
gränsar inte heller på något sätt rätten att röra sig i landet och välja bo-
stadsort på det sätt som avses i 9 § 1 mom. i grundlagen.

I motiveringspromemorian till statsrådets beslut konstateras att i 3 § 
2 mom. i kommunindelningslagen hänvisas till det som föreskrivs om 
beaktande av befolkningens språkförhållanden i 17 och 122 § i Finlands 
grundlag. I 5 § 3 mom. i språklagen (423/2003) föreskrivs att om 
kommunindelningen ändras, skall det samtidigt bestämmas vilken inver-
kan ändringen har på kommunernas språkliga status. Eftersom Sibbo 
kommun, Vanda stad och Helsingfors stad alla enligt 5 § i språklagen är 
sådana tvåspråkiga kommuner där majoritetens språk är 
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finska, medför förslaget inga ändringar i kommunernas språkliga indel-
ning eller rätten att få service på sitt eget språk för dem som bor i det 
område som föreslås bli överfört.

3.2.6.  Antti Samuli Partanens besvär

Antti Samuli Partanen har i sina besvär yrkat att statsrådets beslut ändras 
så att vid ändringen i kommunindelningen från Sibbo till Helsingfors 
även överförs det outbrutna området 753-433-3-80-M601.

Inrikesministeriet konstaterar att fastställandet av gränsen mellan Sibbo 
och Helsingfors i statsrådets beslut baserar sig på kommunindelnings-
utredare Pekka Myllyniemis förslag och Nylands lantmäteribyrås tolk-
ning av kommunindelningsutredarens karta. Såsom framgår av Nylands 
lantmäteribyrås utlåtande 12.12.2006 om det ärende som nu är under be-
handling har syftet med karttolkningarna varit att undvika en oändamål-
senlig och uppenbart onödig uppdelning av fastighetsregisterenheter på 
två kommuner. 

Eftersom det i besvären inte har framförts några juridiska grunder för 
kravet på att det outbrutna området skall överföras från Sibbo till 
Helsingfors, anser inrikesministeriet att besvären bör förkastas.

3.2.7. Sibbo Naturskyddare-Sipoon luonnonsuojelijat r.f:s besvär

Sibbo Naturskyddare - Sipoon luonnonsuojelijat r.f har yrkat att statsrå-
dets beslut upphävs, eftersom det strider mot 3 och 5 § i kommunindel-
ningslagen. Inrikesministeriet hänvisar till vad det har konstaterat tidiga-
re. Ändringssökanden åberopar dock på det sätt som närmare framgår av 
besvärsskriften särskilt den omständigheten, att en balanserad utveckling 
i Helsingforsregionen och huvudstadsregionen inte är möjlig att genom-
föra på de områden som överförs till Helsingfors på det sätt som moti-
verats i statsrådets beslut, särskilt i Sibbo storskog och de områden som 
gränsar till den, eftersom områdena inte lämpar sig för byggande och de 
till stor del är rekreations- och naturskyddsområden. På dessa områden 
är det omöjligt att förena en tätt bebyggd stadsstruktur och naturvärden.

Inrikesministeriet konstaterar till denna del att statsrådet inte tog ställ-
ning till naturskyddsområdenas användning när beslutet om ändring i 
kommunindelningen fattades. Beslut om naturskyddsområdena har 
fattats och fattas separat oberoende av statsrådets beslut. Såsom kon-
staterats ovan, har utsträckningen i norr av det överförda området till 
Sibbo 

2024, 2161, 2162, 2163, 2286, 2343, 2385, 2400, 2428, 2429, 2437, 2462, 2463, 2464, 2465,2466, 2467, 2469, 2471, 2472, 
2474, 2475, 2476, 2477 ja 2478/1/07-TP



   70 (106)

storskog grundat sig på den slutsatsen i kommunindelningsutredarens ut-
redning att den geografiska avgränsningen av Sibbo storskog med beak-
tande av områdets betydande naturvärden kan göras först i samband med 
planeringen av den framtida markanvändningen i området. 

3.2.8. Påståenden som gäller områdesanvändningen och bostadspoliti-
ken  

I de besvärsskrifter som lämnats till högsta förvaltningsdomstolen har 
framförts flera påståenden om områdesanvändningen och bostadspoliti-
ken i vilka man bestrider de motiveringar till ändringen i kommunindel-
ningen som ingår i kommunindelningsutredare Myllyniemis förslag, vil-
ket har legat som grund för statsrådets beslut. Med dessa påståenden 
försöker man visa att de mål som satts för huvudstadsregionens och 
Helsingforsregionens utveckling kan nås på annat sätt än genom att 
områden överförs från Vanda och Sibbo till Helsingfors. I vissa påståen-
den ifrågasätter man helt de grundläggande utgångspunkter för områdets 
utveckling vilka har framförts i kommunindelningsutredarens förslag.

Ett av de centrala påståendena är att Helsingfors kunde lösa sina pro-
blem i anslutning till markanvändningen och boendet inom sina egna 
gränser genom att ta sådana områden i staden som lämpar sig för byg-
gande i effektivare användning och göra den nuvarande stadsstrukturen 
tätare. I detta sammanhang hänvisas i besvärsskrifterna också till möj-
ligheten att använda obebyggda områden i Vanda och Esbo. I flera be-
svärsskrifter framför ändringssökandena även att det på de överförda 
områdena inte ens finns mark som lämpar sig för byggande i den omfatt-
ning som kommunindelningsutredaren framfört. Inom den så kallade 
Västerkullakilen, som överförs från Vanda till Helsingfors och i Sibbo 
storskog finns enligt dessa påståenden nästan överhuvudtaget inga områ-
den som lämpar sig för byggande.

Till denna del konstaterar inrikesministeriet att statsrådets beslut grundar 
sig på de synpunkter angående behoven att utveckla markanvändningen 
och boendet som framförts i kommunindelningsutredarens förslag. 
Angående detaljerna i markanvändningen och bostadspolitiken kan på 
goda grunder framföras divergerande synpunkter. Dessa är i stor ut-
sträckning ändamålsenlighetsfrågor, som omfattas av den prövningsrätt 
som lagen ger statsrådet, och lagligheten hos statsrådets beslut kan inte 
avgöras utgående från denna argumentation. 
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Inrikesministeriet hänvisar också till vad ministeriet har konstaterat ti-
digare. Ett beslut om ändring av kommunindelningen är inte ett plane-
ringsdokument för markanvändningen, boendet, trafiken och servicen 
och inte heller ett juridiskt styrinstrument för planeringen i nämnda frå-
gor. Det är omöjligt att binda ett beslut om kommunindelningen exakt till 
bestämda projekt som genomförs i framtiden. Däremot är en tillräcklig 
individualisering av problemen väsentlig, likaså i vilken riktning utveck-
lingen skall föras för att problemen skall kunna lösas. 

Efter det att processen för att ändra kommunindelningen inleddes, har 
Sibbo kommun (till exempel i beredningsprocessen för Sibbo general-
plan) framfört sådana synpunkter på problemen i de inkorporerade områ-
dena och hur dessa kan lösas genom markanvändning, som i stor ut-
sträckning går i samma riktning som de vilka har legat som grund för 
statsrådets beslut. I enlighet med motiveringarna till statsrådets beslut 
har Helsingfors stad dock på grund av sin storlek och sina resurser klart 
bättre förutsättningar än Sibbo att utveckla områdets samhällsstruktur på 
planerat sätt.

3.2.9. Övriga besvär i ärendet

Inrikesministeriet konstaterar att i de övriga besvär som anförts hos 
högsta förvaltningsdomstolen inte åberopats några andra besvärsgrunder 
än de som redan har behandlats ovan. Flera besvär med mycket utförliga 
motiveringar grundar sig i stor utsträckning på samma argumentation 
och material som Sibbo kommuns besvär, som har behandlats ovan. I 
flera besvärsskrivelser har man till exempel hänvisat till professor 
Kaarlo Tuoris, docent Erkki Mennolas och docent Toivo Pihlajaniemis 
utlåtanden och direkt åberopat deras argumentation. Sålunda anser inri-
kesministeriet det inte motiverat att yttra något mer om dessa övriga be-
svär.

3.3. Förklaringar i högsta förvaltningsdomstolen

Stadsstyrelsen i Helsingfors har i sin förklaring med anledning av be-
svären begärt att besvären förkastas samt dessutom anfört bland annat 
följande:

Anslutningen av områden från Sibbo till Helsingfors, besvärsgrunder

Kommunstyrelsen i Sibbo har påstått att det vare sig finns allmänna eller 
särskilda i kommunindelningslagen föreskrivna förutsättningar för 
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ändringen i kommunindelningen. Beträffande detta hänvisar stadsstyrel-
sen i Helsingfors till inrikesministeriets utlåtande.

Stadsstyrelsen konstaterar att Sibbo kommun i sina besvär har hänvisat 
bland annat till de argument som bland annat professor Kaarlo Tuori i 
sina utlåtanden har framfört till stöd för att statsrådets tolkning av 
kommunindelningslagen har varit felaktig. Professor Tuori har för det 
första ansett att en helhetsbetonad tolkning inte har tillämpats i pröv-
ningen av frågan om det fanns förutsättningar för ändringen av kommu-
nindelningen enligt 3 och 5 § i kommunindelningslagen.

Bestämmelserna har uttryckligen tolkats som en helhet. Detta framgår 
till exempel av att statsrådet i sitt beslut har utvärderat de positiva och 
negativa verkningarna av ändringen i kommunindelningen, såväl ur de 
kommuners synpunkt vars område minskar som ur den kommuns syn-
punkt vars område ökar, men även ur en vidare synvinkel. I beslutet kon-
stateras uttryckligen att ändringen av kommunindelningen ”i någon mån 
försvagar eller fördröjer befolkningsutvecklingen och den ekonomiska 
utvecklingen i Sibbo kommun när invånarantalet minskar med drygt 2 
000 invånare.” I beslutsfattandet har således eventuella negativa effekter 
beaktats, men de positiva effekterna för hela området är så betydande, att 
ändringen av kommunindelningen har varit motiverad trots sina negativa 
effekter.

I sitt utlåtande har professor Tuori även tagit upp nödvändighets- och 
proportionalitetsprincipen. Vid en ändring av kommunindelningen styr 
dessa principer tolkningen av förutsättningarna för en sådan ändring så-
tillvida, att om den kommun vars område minskar motsätter sig änd-
ringen, är denna möjlig endast om de fördelar som eftersträvas genom 
den inte kan uppnås på annat sätt och utan ingrepp i den gällande 
kommunindelningen. Såsom även statsrådet har konstaterat i sitt beslut, 
är det uppenbart att Sibbo kommun inte förmår se till att de åtgärder vid-
tas som behövs för att fördelarna med ändringen i kommunindelningen 
skall uppnås. Helsingfors stad har betydligt bättre förutsättningar än Sib-
bo kommun att se till att området planläggs och andra behövliga utveck-
lingsåtgärder vidtas.

Proportionalitets- och nödvändighetsprinciperna har även beaktats så, att 
statsrådet har förkastat Helsingfors stads framställning om ändring i 
kommunindelningen, eftersom de önskade målsättningarna uppnås 
genom anslutning av ett mindre område till Helsingfors stad, och anslut-
ningen av ett sådant större område till Helsingfors stad som begärdes i 
stadens framställning enligt ministeriets åsikt onödigt och i 
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alltför hög grad skulle ha försvagat Sibbo kommuns ekonomiska funk-
tionsförmåga. På motsvarande sätt har statsrådet i sitt beslut tagit hänsyn 
till att man, om man till Helsingfors stad hade anslutit ett mindre område 
än vad kommunindelningsutredaren föreslog, inte tillräckligt effektivt 
hade kunnat påverka de verkningar som man genom ändringen i kommu-
nindelningen eftersträvar i fråga om att utveckla bosättningen och 
näringslivets verksamhetsförutsättningar. 

I de besvär som har gällt anslutningen av ett område av Sibbo till 
Helsingfors har även konstaterats att det inte finns något konkret påvisat 
kausalitetssamband mellan beslutsmotiveringen och de påstådda verk-
ningarna av anslutningen. I lagens förarbeten har man inte behandlat 
frågan hur konkreta motiveringar som i motsvarande fall skall anföras 
för en ändring av kommunindelningen och ämnet har inte heller behand-
lats i litteraturen. Inte heller rättspraxis ger någon tolkningshjälp, för nå-
gon sådan har inte uppstått.

När det gäller de allmänna förutsättningarna för ändringen i kommunin-
delningen, hänvisar staden till konstaterandet i regeringens proposition 
(RP 135/1997 s. 14) att ”förutsättningarna avses vara av så allmän ka-
raktär att de som sådana motsvaras tämligen enkelt, men till sitt innehåll 
är de nära de nuvarande”. Med hänsyn till att förutsättningarna har givits 
en allmän karaktär, kan man inte kräva att noggranna planer skall vara 
en förutsättning för att en ändring i kommunindelningen skall kunna 
godkännas. Såsom inrikesministeriet har konstaterat i sitt utlåtande, är ett 
beslut om ändring av kommunindelningen inte heller ett planeringsdoku-
ment för till exempel markanvändningen. Det är alltså fråga om ett in-
grepp i kommunindelningen, inte om att styra användningen av de områ-
den som överförs till en annan kommun. Ändringen av kommunindel-
ningen skall godkännas när objektivt påvisbara problem kan avhjälpas 
genom ändrad kommunindelning. 

Anslutningen av områden från Vanda till Helsingfors, besvärsgrunder

När det gäller de områden i Vanda som överförs till Helsingfors har man 
påstått att av statsrådets beslut inte alls framgår om det har skett någon 
självständig bedömning av om det finns förutsättningar för överföringen 
av områdena enligt 3 § i kommunindelningslagen. Påståendet grundar 
sig på en felaktig tolkning av beslutet. I beslutet har Sibbo kommuns och 
Vanda stads områden behandlats som en helhet och motiveringarna och 
bedömningen av de allmänna förutsättningarna i beslutet gäller bägge 
kommunerna, utom när det av motiveringen framgår att uttryckligen Sib-
bo kommun har avsetts.
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Eftersom det område i Vanda stad som överförs till Helsingfors inte är 
sådant att de gränsvärden som föreskrivs i lagen överskrids och Vanda 
stad inte har motsatt sig överföringen, är det nog att det finns allmänna 
förutsättningar för överföringen. Ändringen av kommunindelningen 
medför nytta för det område som överförs, för de kommuner som är par-
ter samt även för området i vidare bemärkelse. Beträffande det område 
av Vanda stad som överförs till Helsingfors gäller det dessutom att ob-
servera att överföringen inte är menlig för Vanda stad, varför en helhets-
bedömning tydligt visar att för överföringen finns sådana förutsättningar 
som föreskrivs i lagen.

Besvärsgrunder som gäller förfarandet

I besvären har yrkats att beslutet skall upphävas även med hänvisning till 
de fel i förfarandet som har skett under beslutsprocessen. Påståendena 
har genomgående behandlats i inrikesministeriets utlåtande och staden 
har inget att tillägga, utom i fråga om de jävsinvändningar som har fram-
förts i besvären.

I besvären har påståtts att både kommunindelningsutredare Pekka Mylly-
niemi och statsminister Matti Vanhanen har varit jäviga. Ändringssö-
kandena har åberopat 5 kap. 28 § 7 punkten i förvaltningslagen, där det 
föreskrivs att en tjänsteman är jävig om tilltron till tjänstemannens opar-
tiskhet av något annat särskilt skäl äventyras. I regeringens proposition 
med förslag till nämnda lagrum (RP 72/2002 rd) beskrivs jävsituationer 
som bestämmelsen avser. Med stöd av vad som konstateras i regeringens 
proposition är det uppenbart att vare sig statsminister Vanhanen eller 
kommunindelningsutredare Myllyniemi kan vara jävig på den grunden 
att de offentligt tagit ställning till kommunindelningen. I propositionen 
konstateras bland annat att den omständigheten att en tjänsteman har del-
tagit i den tidigare behandlingen av ett ärende inte leder till jäv till ex-
empel i ett ärende som har återförvisats för ny behandling eller när ären-
det behandlas som rättelse. Det är uppenbart att kommentarer i offent-
ligheten inte kan medföra jäv, om inte ens ett tidigare beslut i ärendet 
medför jäv.

Kommunstyrelsen i Sibbo har i sin förklaring med anledning av besvä-
ren hänvisat till sitt genmäle samt instämt i det som har anförts i besvä-
ren.  

Stadsstyrelsen i Vanda har i sin förklaring med anledning av besvären 
anfört följande:
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Såsom Vanda stad har anfört i sitt utlåtande över kommunindelnings-
utredarens förslag till ändring av kommunindelningen, anser staden att 
en mångsidig utveckling av Helsingfors metropolområde är viktig. 
Staden har därför ställt sig positiv till kommunindelningsutredarens 
förslag, eftersom förslaget gör det möjligt att i riktning mot Sibbo öka 
byggandet av bostäder på ett sätt som är betydande från såväl regional 
synpunkt som rikssynpunkt. Samtidigt förbättrar förslaget utvecklingsut-
sikterna för sydöstra Vanda.

I sitt utlåtande har Vanda stad ytterligare konstaterat att det är det mini-
sterium som har svarat för beredningen av statsrådets beslut, det vill säga 
inrikesministeriet, som skall bedöma om det finns förutsättningar att för-
verkliga förslaget till ändring i kommunindelningen. Av denna anledning 
anser staden att den inte i detalj behöver tar ställning till om de förutsätt-
ningar finns som föreskrivs i 2 kap. i lagen om kommunindelning eller 
till de påståenden som framförs i besvären. Stadsstyrelsen i Vanda hänvi-
sar dock till motiveringen till regeringens proposition med förslag till 
revision av kommunindelningslagstiftningen (RP 135/1997), där det all-
mänt konstateras att ”förutsättningarna avses vara av så allmän karaktär 
att de som sådana motsvaras tämligen enkelt”. Stadsstyrelsen konstaterar 
att de arrangemang som avses i statsrådets beslut enligt motiveringen till 
regeringens proposition är möjliga om ”de allmänna förutsättningarna 
motsvaras på ett särskilt vägande sätt”.

Stadsstyrelsen konstaterar dessutom, att i regeringens proposition kon-
stateras att avsikten med det i samband med förutsättningarna nämnda 
ordet ”området” är att “utsträcka och bredda ändringsgrundernas 
räckvidd så, att en ändring i kommunindelningen också kan syfta till så-
dan nytta som gäller större eller mindre områden än de berörda kommu-
nerna.”

Stadsstyrelsen i Vanda hänvisar även till inrikesministeriets 7.9.2007 da-
terade utlåtande till högsta förvaltningsdomstolen. 

3.4. Genmälen i högsta förvaltningsdomstolen

Tero Ojanen har i sitt genmäle anfört bland annat att kommunsamman-
slagningen inte har folkets godkännande. Huvudstadsregionens allmänna 
intresse kräver inte en sådan. Det gäller att observera att genom 
kommundelssammanslagningen skulle en synnerligen viktig församling 
komma att överföras från Sibbo kommun till Helsingfors stad.
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Antti Samuli Partanen har i sitt genmäle anfört bland annat att om det 
outbrutna område som han nämner i sina besvär lämnas utanför 
kommunsammanslagningen, uppstår det en helt och hållet oändamålsen-
lig kil i kommungränsen. 

Camilla Weckström, Tomas Weckström, Monika Zakowski och Win-
frid Zakowski har i sitt genmäle upprepat vad de har anfört i sina besvär 
och alltjämt åberopat den grundlagsskyddade jämlikheten, medborgarnas 
rätt att delta i beslutsfattandet, rörelsefriheten samt den kommunala 
självstyrelsen. 

Astrid Nurmivaara och Göran Härmälä har i sitt genmäle anfört 
bland annat att statsrådets beslut grundar sig enbart på Helsingfors stads 
mark- och skattepolitiska intressen. De har understrukit att Vanda stad 
inte enhälligt har gått med på att Västerkullakilen skall anslutas till 
Helsingfors. Fastän det till stor del är fråga om ett Naturaområde, har 
området även ekonomisk betydelse.

Juha Wermundsén och Annika Wermundsén har i sitt genmäle anfört 
bland annat att det är uppenbart att Europeiska stadgan om lokal själv-
styrelse hade varit tillämplig i detta fall. 

Marina Fazer, Majlen Fazer, Jan Fazer och Karl Fazer har i sitt 
genmäle hänvisat till professor Aimo Ryynänens 8.10.2007 och docent 
Erkki Mennolas 10.10.2007 daterade sakkunnigutlåtanden och framfört 
bland annat att inrikesministeriets utlåtande och Helsingfors stads förkla-
ring inte bemöter de brister som påpekats i besvären. Fortfarande har 
inga detaljerade motiveringar framförts som skulle visa att det finns juri-
diska förutsättningar för en ändring av kommunindelningen. Man har 
inte visat att sammanslagningen är nödvändig för att man skall nå de 
aktuella målen eller att de inte kan nås även så, att man respekterar den 
rådande kommunindelningen och Sibbo kommuns rätt att med stöd av 
sin kommunala självstyrelse själv planera och använda sitt område. Be-
slutet har fattats utan att man alls har övervägt proportionalitetsprinci-
pens betydelse och verkan. Förutsättningarna att ändra kommunindel-
ningen har bedömts uteslutande ur Helsingfors stads perspektiv.  

Eija Tiilikka och Jorma Tiilikka har i sitt genmäle hänvisat till Sibbo 
kommunstyrelses genmäle och upprepat vad de har anfört i sina besvär.  

Svenska Folkpartiet i Östra Vanda r.f. har i sitt genmäle upprepat vad 
föreningen har anfört i sina besvär. Grunder för att ansluta Västerkulla-
området till Helsingfors har inte presenterats.
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Jouko Viljakainen har i sitt genmäle upprepat vad han tidigare har an-
fört och bland annat uttryckt som sin åsikt att parternas och kommunin-
vånarnas åsikter har förbigåtts i ärendet.

Peter Stenvall har i sitt genmäle hänvisat till Sibbo kommunstyrelses 
genmäle och anfört bland annat att fel av grundläggande karaktär har be-
gåtts i statsrådets beredning av beslutet samt att kommunindelningslagen 
har tolkats fel i beslutet.

Kommunstyrelsen i Sibbo har inkommit med ett genmäle med anled-
ning av inrikesministeriets utlåtande och Helsingfors stadsstyrelses 
förklaring och till sitt genmäle fogat professor Aimo Ryynänens 
8.10.2007 och docent Erkki Mennolas 10.10.2007 daterade utlåtanden. 

I sitt genmäle har kommunstyrelsen i Sibbo anfört bland annat följande:

Som en allmän iakttagelse vill Sibbo göra högsta förvaltningsdomstolen 
uppmärksam på det faktum som även inrikesministeriet har konstaterat, 
nämligen att det överklagade, mycket exceptionella statsrådsbeslutet, 
som även har varit föremål för ett exceptionellt politiskt intresse, har till-
kommit genom en politisk beslutsprocess och efter politisk ändamålsen-
lighetsprövning och omröstning. I sitt utlåtande har inrikesministeriet na-
turligtvis varit tvunget att försvara den politiska majoritetens ståndpunkt 
i avgörandet, inte den ståndpunkt som de ledamöter av statsrådet som 
stannade i minoritet har företrätt, men utlåtandet kan naturligtvis inte på 
något sätt anses vara oberoende eller objektivt. Beslutets laglighet kan 
dock inte bedömas genom politisk ändamålsenlighetsprövning, utan 
genom laglighetsprövning. Någon sådan laglighetsprövning har ingen 
enda oberoende domstol ännu verkställt under processen. Därför är det 
av primär vikt att högsta förvaltningsdomstolen, trots den exceptionella 
politiska press som är förknippad med ärendet, meddelar ett motiverat 
avgörande om huruvida det i ärendet finns sådana särskilt vägande 
förutsättningar som kommunindelningslagen förutsätter och om det 
överklagade beslutet även processuellt har kommit till i laglig ordning. 
Sibbo kommuns starka och motiverade ståndpunkt, som får stöd av de 
flesta sakkunnigutlåtandena, är att det inte finns sådana förutsättningar 
för beslutet som är väsentliga för laglighetsprövningen och att statsrådets 
överklagade beslut såväl har kommit till i felaktig ordning som är ma-
teriellt lagstridigt. 

Helsingfors stad utgår från det felaktiga antagandet att om inte kommun-
gränsen ändras, kommer service inte att inrättas på det område som en-
ligt beslutet skall överföras till Helsingfors och att möjligheterna att 
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bedriva näringsverksamhet på området inte kan förbättras utan ändringen 
i kommunindelningen. Denna grundläggande utgångspunkt, som 
Helsingfors stad och även statsrådet i sitt beslut utgår från, är felaktig. I 
verkligheten har Sibbo genom de beslut som kommunen redan har fattat 
vidtagit åtgärder med vilka man når den önskade samhällsutveckling och 
utveckling av det berörda området som finns i bakgrunden till statsrådets 
beslut. Att utveckla servicen och möjligheterna att bedriva näring på det 
område som föreslås bli överfört till Helsingfors bör ske på åtgärd av 
Sibbo kommun. Några grunder för en ändring av kommunindelningen 
kan därför inte anföras på ovan nämnda grunder.

Såsom även inrikesministeriet har konstaterat, har diskussionen om vad 
som borde göras under processens gång i hög grad övergått i en diskus-
sion om vem som skall göra det. I det ärende som skall avgöras är det 
dock inte fråga om vem som skall göra något, utan om laglighetspröv-
ning, förekomsten av sådana förutsättningar om vilka bestäms i 3 § i 
kommunindelningslagen och frågan huruvida dessa förutsättningar är 
särskilt vägande. Att de beslut som behövs för att målen i 3 § i kommu-
nindelningslagen skall nås fattas i Helsingfors stads namn och inte i Sib-
bo kommuns namn är enligt Sibbo kommuns uppfattning inte ett sådant 
särskilt vägande skäl.

Om högsta förvaltningsdomstolen med ett prejudicerande avgörande 
stadfäster en motsatt tolkning och hela den redogörelse förbigås som 
under handläggningen av detta ärende har framlagts om Sibbo kommuns 
verksamhet och tolkningen av kommunindelningslagen, öppnar man 
vägen för en okontrollerbar våg av krav på ändring av kommungränser, 
vilket inte kan vara lagstiftarens avsikt eller en önskad samhällspolitisk 
utveckling. Vidare betonar Sibbo kommun ytterligare att en av de princi-
per som en rättsstat vilar på är en objektiv laglighetsprövning, som inte 
grundar sig på de i processen involverade parternas ekonomiska eller 
samhälleliga ställning. När avgörandet träffas med respekt för dessa 
rättsprinciper och finsk rättstradition, är det utgående från alla de fakta 
som har framförts i ärendet samt lagens ordalydelse och syfte omöjligt 
att komma till någon annan slutsats än att statsrådets beslut skall 
upphävas och undanröjas på den grunden att det strider mot kommunin-
delningslagen. 

Sipoon Puolesta ry – För Sibbo rf har till sitt genmäle fogat professor 
Aimo Ryynänens utlåtande och framfört bland annat att statsrådets beslut 
strider mot lag och god förvaltningssed. Som prejudikat kränker beslutet 
principen om kommunal självstyrelse.
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Sibbo Naturskyddare - Sipoon Luonnonsuojelijat rf har i sitt genmäle 
anfört bland annat att det inte finns grunder att utvidga det område som 
anslutningen avser norrom motorvägen, eftersom området är en del av 
Sibbo storskog, som inte kan bebyggas. 

Kati Tyystjärvi och hennes medparter har givits tillfälle att komma 
med genmäle.

Ulf William Thurings rättsinnehavare Ulf Fredrik Thuring, Jöran 
Thuring, Christina Thuring, Bettina von Pahlen och Susann Thu-
ring har i sitt genmäle hänvisat till docent Erkki Mennolas 10.10.2007 
daterade utlåtande och professor Aimo Ryynänens 8.10.2007 daterade ut-
låtande och framfört bland annat att anslutningen av områden från Vanda 
till Helsingfors inte har motiverats på något sätt i fråga om de förutsätt-
ningar som i så fall skall finnas enligt 3 § i kommunindelningslagen.

Catharina Lindroos, Janne Järvinen, Thomas Lindroos, Inger Berg-
man, Charles Lindroos och Birgit Lindroos samt Magnus Lindroos 
har i sitt genmäle anfört bland annat att inga grunder har anförts för änd-
ringen av kommunindelningen. Att Helsingfors bestämmer sig för att 
bygga sin hamn långt från centrum kan inte ge staden någon rätt att ta 
mark av grannkommunen. Inte heller byggandet av metron medför nå-
gon rätt att flytta kommungränsen.

Pia Hjelt har i sitt genmäle anfört att i ärendet inte har visats att kraven i 
3 och 5 § i kommunindelningslagen uppfylls. Det administrativa område 
som genom beslutet i sin helhet uppstår motsvarar inte de mål som 1 § 
2 mom. i kommunindelningslagen ställer på regionalt enhetliga kommu-
ner.

Micaela Johansson, Kaj Erik Lönnblad och Roger Wickholm har i 
sitt genmäle upprepade vad de tidigare har anfört och påpekat att det inte 
har visats lagenliga förutsättningar för ändringen i kommunindelningen.

Leena Liipola har i sitt genmäle anfört bland annat att eftersom inri-
kesministeriets beslut genomgående grundar sig på kommunindelnings-
utredarens rapport och förslag, är det viktigt att uttryckligen dessa synas. 
När det område som enligt beslutet skall överföras till Helsingfors har 
definierats med registerenheternas fastighetssignum, är det klart att stats-
rådet inte har haft någon faktisk möjlighet att veta vilket område som 
berörs när kommungränsen flyttas. Ingen officiell utredning 
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har gjorts om vilka de faktiska verkningarna blir om kommungränsen 
flyttas eller om behovet att flytta den. Till den del som beslutet gäller de 
områden som skall överföras från Vanda till Helsingfors saknar beslutet 
helt motivering. Stadsfullmäktige i Vanda beslöt också godkänna anslut-
ningen av områdena först efter omröstning och en avvikande mening fo-
gades också till det beslut med vilket stadsstyrelsen i Vanda beslöt om 
sin förklaring till högsta förvaltningsdomstolen. 

Catharina Westermark har i sitt genmäle påpekat bland annat att 
Helsingfors stad inte borde betraktas som part i ärendet. Den partiella 
kommunsammanslagningens inverkan på Sibbo har inte alls klarlagts. 
Sammanslagningen främjar eller förbättrar inte Sibbo kommuns funk-
tionsförmåga eller verksamhetens lönsamhet.

Johanna Horelli har i sitt genmäle hänvisat till det som Sibbo kommun-
styrelse har anfört. Tvångsanslutningen av områden från Sibbo till 
Helsingfors är inte från någon synpunkt motiverad eller laglig. Skulle det 
visa sig finnas ett verkligt behov att justera kommungränserna, borde en 
mycket bred, saklig och sakkunnig utredning göras och därefter borde 
saken avgöras, eventuellt genom särskild lagstiftning.

4. Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

4.1. Högsta förvaltningsdomstolen avvisar Sten Sundbergs besvär utan 
prövning.

4.2. Högsta förvaltningsdomstolen avskriver Frank Sjöströms, Pär-Erik 
Sjöströms och Kristina Sjöströms besvär.

4.3. Högsta förvaltningsdomstolen har prövat de övriga besvären. Besvä-
ren förkastas.

4.4. Högsta förvaltningsdomstolen förkastar Marina Fazers och hennes 
medparters, Peter Stenvalls, Sipoon Puolesta ry – För Sibbo rf:s, Ulf 
William Thurings rättsinnehavares samt Micaela Johanssons och hennes 
medparters begäran att få ersättning för sina rättegångskostnader.

Motiveringar

4.1. Avvisande av besvär

Enligt 35 § 2 mom. i kommunindelningslagen skall besvären lämnas till 
högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från det att ett beslut som 
avser ändring i kommunindelningen publicerats i författningssamlingen.
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Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Sibbo 
kommun, Vanda stad och Helsingfors stad har publicerats i författnings-
samlingen 4.7.2007. Besvären borde följaktligen ha lämnats till högsta 
förvaltningsdomstolen senast fredagen 3.8.2007 före tjänstetidens ut-
gång.

Sundbergs besvärsskrift har anlänt till högsta förvaltningsdomstolen 
först efter besvärstidens utgång. Därför måste Sundbergs besvär avvisas 
utan prövning med stöd av 26 § 1 mom. och 51 § 2 mom. i förvaltnings-
processlagen.

4.2. Avskrivning av besvär

Frank Sjöström, Pär-Erik Sjöström och Kristina Sjöström har återtagit 
sina besvär med skrivelser som har anlänt till högsta förvaltningsdomsto-
len 8.8.2007. Därför avskrivs de yrkanden som de har framställt i sina 
besvär.

4.3. Avgörandet i huvudsaken

4.3.1. Allmän motivering  

4.3.1.1. Bestämmelserna i lagen

Enligt 121 § 1 mom. i Finlands grundlag är Finland indelat i kommuner, 
vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invå-
nare. Enligt paragrafens 2 mom. utfärdas genom lag bestämmelser om de 
allmänna grunderna för kommunernas förvaltning och om uppgifter som 
åläggs kommunerna.

Enligt 1 § 1 mom. i kommunallagen är Finland indelat i kommuner. 
Kommuninvånarnas självstyrelse är tryggad i grundlag. Enligt paragra-
fens 3 mom. skall kommunen sträva efter att främja sina invånares väl-
färd och en hållbar utveckling inom sitt område. 

Enligt 122 § 1 mom. i Finlands grundlag skall när förvaltningen 
organiseras en indelning i sinsemellan förenliga områden eftersträvas så 
att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens möjligheter att erhålla 
tjänster på det egna språket tillgodoses enligt lika grunder. Enligt para-
grafens 2 mom. utfärdas genom lag bestämmelser om grunderna för 
kommunindelning.
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Enligt 1 § 1 mom. i kommunindelningslagen (1196/1997) är Finland in-
delat i kommuner för invånarnas självstyrelse och den allmänna förvalt-
ningen. Enligt paragrafens 2 mom. (170/2007) utvecklas kommunindel-
ningen på det sätt som de syften som anges i 1 mom. förutsätter samt så 
att kommunområdenas enhetlighet och samhällsstrukturens funktions-
duglighet främjas. En kommun skall bestå av en pendlingsregion eller 
någon annan sådan funktionell helhet som har ekonomiska förutsätt-
ningar och på personella resurser grundade förutsättningar att ansvara 
för ordnandet och finansieringen av servicen. Enligt paragrafens 3 mom. 
bestäms om ändring i kommunindelningen genom lag eller genom att be-
slut därom fattas av statsrådet eller ministeriet, enligt vad som bestäms 
nedan.

I 3 § i kommunindelningslagen bestäms om de allmänna förutsättningar-
na för en ändring i kommunindelningen. Enligt paragrafens 1 mom. kan 
kommunindelningen ändras, om ändringen
1) främjar ordnandet av service för invånarna i området,
2) förbättrar levnadsförhållandena för invånarna i området,
3) förbättrar verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller
4) främjar kommunernas funktionsförmåga och verksamhetens lön-
samhet.

I 3 § 2 mom. (433/2003) i kommunindelningslagen konstateras att be-
stämmelser om beaktande av befolkningens språkförhållanden finns i 
grundlagen.

I 5 § i kommunindelningslagen bestäms om de särskilda förutsättningar-
na för en ändring av kommunindelningen som innebär att en kommuns 
område minskas eller utvidgas. Enligt paragrafens 1 mom. kan en änd-
ring av kommunindelningen som innebär att en kommuns område 
minskas eller utvidgas, men inte att en ny kommun bildas eller att antalet 
kommuner minskar, verkställas, om
1) inte fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig ändringen, eller 
om
2) ändringen inte inverkar på invånarantalet i någon kommun med mer 
än fem procent eller på arealen i någon kommun med mer än tio procent, 
räknat enligt landarealen.
I övrigt kan en sådan ändring i kommunindelningen som avses i paragra-
fens 1 mom. enligt dess 2 mom. verkställas endast under särskilt 
vägande i 3 § nämnda förutsättningar. 

Enligt 35 § 1 mom. i kommunindelningslagen får ändring i ett beslut av 
statsrådet eller ministeriet som avser ändring i kommunindelningen 
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sökas av vederbörande kommun eller en medlem i kommunen genom 
besvär.

Enligt 7 § 1 mom. i kommunindelningslagen kan besvär över beslut av 
statsrådet och ministerier anföras hos högsta förvaltningsdomstolen. Be-
svär kan anföras på den grunden att beslutet strider mot lag.

4.3.1.2. Utgångspunkterna för avgörandet

Såsom det konstateras i regeringens proposition med förslag till revision 
av kommunindelningslagstiftningen (RP 135/1997 rd), är kommunen å 
ena sidan grundenhet inom den allmänna förvaltningens behörighetsbe-
stämningar med avseende på området, å andra sidan grundenhet i fråga 
om organiseringen av den medborgerliga självstyrelsen. I praktiken har 
medborgarnas självstyrelse ordnats genom kommunernas verksamhet el-
ler samarbete mellan kommuner. Dessutom är kommunerna grundenhe-
terna i de flesta statliga förvaltningsmyndigheters och domstolars regio-
nala verksamhetsdistrikt, vid indelningen i valkretsar för statliga val 
samt även för de flesta av de indelningar i områden som Europeiska uni-
onen tillämpar och de områden som bildar valkretsar för val av ledamö-
ter till Europaparlamentet. 

Statsrådets överklagade beslut gäller ändringen av kommunindelningen 
mellan Sibbo kommun, Vanda stad och Helsingfors stad. Statsrådet har 
beslutat att till Helsingfors från Sibbo ansluts ett till markarealen ungefär 
26 kvadratkilometer stort område i sydvästra Sibbo och från Vanda den 
ungefär 2 kvadratkilometer stora Västerkullakilen. På det område av Sib-
bo som ansluts till Helsingfors stad bor ungefär 2 000 personer och på 
det område som Västerkullakilen bildar ungefär 30 personer. I statsrådets 
beslut gäller det i sak en partiell ändring av kommunindelningen i Fin-
land samt samtidigt en partiell ändring av den allmänna administrativa 
områdesindelningen i Helsingforsregionen.

Om det förfarande som skall iakttas vid ändring av kommunindelningen, 
de juridiska förutsättningarna samt beslutsfattandet bestäms i kommu-
nindelningslagen. Enligt kommunindelningslagen är en ändring av 
kommunindelningen under vissa i lagen angivna förutsättningar möjlig 
även när fullmäktige i vederbörande kommun motsätter sig ändringen.   

Bestämmelsen i 121 § i grundlagen, där det föreskrivs att kommunernas 
förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare, 
hindrar inte i sig en ändring av kommunindelningen. I sitt utlåtande med 
anledning av regeringens proposition med förslag till revision av 
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kommunindelningslagstiftningen (GrUU 24/1997) har grundlags-
utskottet konstaterat att bestämmelsen om självstyrelse i 51 § 2 mom. i 
den då gällande regeringsformen inte har ansetts erbjuda enskilda 
kommuner skydd mot ändringar i kommunindelningen. Enligt artikel 5 i 
Europeiska stadgan om lokal självstyrelse (FördrS 66/1991), förbinder 
sig avtalsparterna till att ändringar i indelningen av lokala myndigheter 
inte får göras utan föregående samråd med de lokala myndigheter som 
berörs. Enligt samma artikel är folkomröstning möjlig när detta är tillåtet 
i lag. Inte heller grundstadgan utgör således ett hinder för en ändring i 
kommunindelningen. De villkor som följer av bestämmelsen i 121 § i 
grundlagen och av grundstadgan har till denna del beaktats i kommunin-
delningslagens bestämmelser om behörighet och förutsättningarna för en 
ändring i kommunindelningen. 

Högsta förvaltningsdomstolen kan inte med anledning av besvären ta 
ställning till om det är ändamålsenligt att ändra kommunindelningen, 
utan endast till om beslutet att ändra kommunindelningen är lagenligt. 
Härvid gäller det att separat bedöma förfarandet i ärendet och separat 
frågan om de juridiska förutsättningar för ändringen i kommunindel-
ningen finns som föreskrivs i kommunindelningslagen.  

Såsom det framgår av de bestämmelser om ändring i kommunindel-
ningen som har refererats ovan i stycket 4.3.1.1., är det fråga om en så-
dan ändring i kommunindelningen på vilken skall tillämpas 5 § 2 mom. i 
kommunindelningslagen, och som därför kan göras endast under särskilt 
vägande i 3 § i kommunindelningslagen nämnda förutsättningar. 

4.3.1.3. Planering av områdesanvändning och beslutsfattandet

De kvalitativa mål som styr utvecklandet av kommunindelningen anges i 
1 § 2 mom. i kommunindelningslagen, som har refererats ovan. Bestäm-
melsen om utvecklingsmålen har inte i sig någon självständig betydelse 
för bedömningen av lagenligheten hos statsrådets beslut. När det gäller 
att avgöra om det enligt de övriga bestämmelserna i kommunindelnings-
lagen finns juridiska förutsättningar för ändringen i kommunindelningen, 
har bestämmelsen om utvecklingsmålen dock betydelse för tolkningen.

Enligt 1 § 2 mom. i kommunindelningslagen utvecklas kommunindel-
ningen bland annat så att den främjar samhällsstrukturens funktionsdug-
lighet. Redan av denna anledning råder det ett nära samband mellan en 
ändring i kommunindelningen och planeringen av 
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områdesanvändningen. Om systemet för beslut och planering av områ-
desanvändningen bestäms i markanvändnings- och bygglagen 
(132/1999).  

Enligt 4 § 4 mom. i markanvändnings- och bygglagen kan statsrådet 
godkänna riksomfattande mål för områdesanvändningen och regions-
trukturen. Statsrådet har 30.11.2000 givit ett sådant beslut om riksomfat-
tande mål för områdesanvändningen. Specialfrågorna i Helsingforsregio-
nen behandlas i stycket 4.6 i beslutet. I beslutet konstateras att special-
frågorna för Helsingforsregionens del gäller ett område där närmare en 
femtedel av landets befolkning är bosatt. Helsingforsregionen har sär-
skilda problem, som har riksomfattande betydelse och för vilka man be-
höver lösningar som gäller områdesanvändningen. Till följd av att be-
folkningsmängden har ökat kraftigt växer pendlingsregionen kontinuer-
ligt och konsekvenserna av detta drabbar flera landskapsregioner. För 
Helsingforsregionen har avgöranden som gäller områdesanvändning en 
exceptionellt stor betydelse med tanke på hela regionens framtida ut-
veckling. Avgörandena påverkar i synnerhet den ekologiska hållbarheten 
i regionen och regionstrukturen på riksplanet, men också den internatio-
nella konkurrenskraften i hela landet. Enligt de allmänna målen för 
Helsingforsregionen skall man i områdesanvändningen bland annat före-
bygga en splittring av samhällsstrukturen, skapa beredskap för en ut-
byggnad av spårtrafiken och en effektivering av den genom att man pla-
cerar tillräckligt bostadsproduktion och byggande av arbetsplatser inom 
dess verkningsområde. Enligt de särskilda målen bör man i samband 
med planeringen av områdesanvändningen bland annat förbereda sig på 
en utbyggnad av metron samt Nordsjö hamn. I detta sammanhang skall 
den omgivande områdesanvändningen beaktas, i synnerhet bebyggelsen, 
objekt och områden som är värdefulla i natur- och kulturhänseende samt 
särdragen i landskapet.   

Enligt 24 § 2 mom. i markanvändnings- och bygglagen skall vid plane-
ring på landskapsnivå och annan områdesplanering de riksomfattande 
målen för områdesanvändningen beaktas så att möjligheterna att uppnå 
dem främjas. Enligt det system för planeringen som har omfattats i mar-
kanvändnings- och bygglagen omsätts de riksomfattande målen för 
områdesanvändningen i konkreta lösningar främst genom landskaps-
planer.  Uppgiften att utarbeta landskapsplanen och sköta annan plane-
ring på landskapsnivå hör till en samkommun, som är ett förbund på 
landskapsnivå, där regionens kommuner skall vara medlemmar. Genom 
landskapsplanen förmedlas i sin tur riks- och landskapsnivåns markan-
vändningsintressen till planeringen på kommunnivå. 
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En kommuns markpolitik omfattar de mål och åtgärder som hör samman 
med att kommunen förvärvar mark och genomför planläggning. Inga be-
stämmelser finns om innehållet i ett markpolitiskt program, som en 
kommun gör upp till stöd för sin markpolitik, eller om godkännandet av 
ett sådant program. Däremot innehåller markanvändnings- och byggla-
gen samt andra lagar bestämmelser om olika medel för markpolitiken, 
som kan ingå i en kommuns markpolitiska program.

4.3.1.4. Utredningsmaterialet

Enligt 33 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen skall besvärsmyndigheten 
se till att ärendet blir utrett och vid behov för en part eller den förvalt-
ningsmyndighet som fattat beslutet ange den tilläggsutredning som skall 
företes i ärendet. Enligt paragrafens 2 mom. skall besvärsmyndigheten 
på tjänstens vägnar skaffa utredning i sådan omfattning som en opartisk 
och rättvis behandling av ärendet och ärendets art kräver. 

Enligt 36 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen skall besvärsmyndighe-
ten, om det inte är onödigt, inhämta utlåtande från den förvaltnings-
myndighet som fattat beslut i ärendet. Enligt paragrafens 2 mom. kan ut-
låtande för inhämtande av utredning begäras även från en annan 
myndighet än den som avses i 1 mom.

Det utredningsmaterial som har legat till grund för den juridiska bedöm-
ningen av statsrådets beslut har i enlighet med bestämmelserna om rätte-
gångsförfarandet således under handläggningen kompletterats med be-
svär, utlåtanden och genmälen. I sin bedömning av statsrådsbeslutets la-
genlighet har högsta förvaltningsdomstolen följaktligen beaktat såväl 
bakgrundsmaterialet till beslutet som de handlingar som ändringssö-
kandena har lämnat till högsta förvaltningsdomstolen. I dessa ingår även 
alla de sakkunnigutlåtanden som har givits innan statsrådet fattade sitt 
beslut och som har överlämnats till högsta förvaltningsdomstolen.

Besvärsmyndighets skyldighet att utreda ärendet så som föreskrivs i för-
valtningsprocesslagen samt kravet att ärendets handläggning skall vara 
opartisk har förutsatt att utlåtanden inhämtats från inrikesministeriet 
samt stadsstyrelserna i Vanda och Helsingfors. Även dessa utlåtanden 
har högsta förvaltningsdomstolen beaktat som en del av utredningsmate-
rialet i ärendet.

Eftersom kommunindelningen så som beskrivs ovan i stycket 4.3.1.3. ut-
vecklas bland annat på ett sätt som bidrar till en fungerande samhälls-
struktur, och särskilt sådant material som behandlar markanvändningen 
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och planeringen av markanvändningen har framlagts såväl till stöd för 
ändringen i kommunindelningen som till stöd för besvären, har det vid 
handläggningen av målet varit nödvändigt att även beakta den planlägg-
ning som styr markanvändningen på områdena i östra delen av Helsing-
forsregionen samt hur de frågor som gäller markanvändningen annars 
har lösts där. Utredning om detta ger följande offentliga avgöranden, 
som har givits i ett annat sammanhang, och i vilka det har gällt att bedö-
ma om området har en fungerande samhällsstruktur.

Östra Nylands landskapsplan

I den landskapsplan som Östra Nylands förbund antog 21.12.2000 hade 
på Östersundomområdet i Sibbo anvisats ett område för centrumfunktio-
ner (C). Beteckningen i planen hade tillåtit att en mycket stor 
detaljhandelsenhet hade fått byggas på området, där det inte från tidigare 
fanns någon anmärkningsvärd tätortsbebyggelse. Miljöministeriet beslöt 
5.4.2002 att inte fastställa områdesreserveringsbeteckningen. Östra Ny-
lands förbunds landskapsstyrelse och kommunstyrelsen i Sibbo överkla-
gade miljöministeriets beslut till den del som det gällde denna beteck-
ning. Högsta förvaltningsdomstolen förkastade besvären 11.9.2003 med 
sitt beslut liggarnummer 2103.

I motiveringen till sitt beslut konstaterade högsta förvaltningsdomstolen 
bland annat att den planerade stora detaljhandelsenheten inte hade blivit 
en del av den rådande samhällsstrukturen. Den hade haft avsevärda över-
kommunala och regionala följder för områdesstrukturen. Av handlingar-
na i ärendet framgick att Sibbo kommun inte heller hade för avsikt att i 
Östersundom skapa ett område för centrumfunktioner med en befolkning 
som hade varit tillräckligt stor för att tjäna som kundunderlag för de 
affärer som man hade för avsikt att förlägga där.

Ändringen av detaljplanen för Östersundom centrum 

Sibbo kommunfullmäktige hade 15.9.2003 godkänt en ändring av detalj-
planen för Östersundom centrum, som innebar att byggrätter om 
sammanlagt cirka 87 000 kvadratmeter våningsyta anvisades huvud-
sakligen för affärsbyggnader. Ändringen av detaljplanen hade bland an-
nat gjort det möjligt att bygga en stor detaljhandelsenhet med 12 180 
kvadratmeter våningsyta. Helsingfors förvaltningsdomstol hade 7.7.2004 
på besvär av bland annat Nylands miljöcentral upphävt Sibbo kommun-
fullmäktiges beslut att ändra detaljplanen. Högsta förvaltningsdomstolen 
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förkastade med sitt beslut 26.5.2005 liggarnummer 1255 Sibbo 
kommunstyrelses besvär över förvaltningsdomstolens beslut.  

I motiveringen till sitt beslut konstaterade högsta förvaltningsdomstolen 
bland annat att befolkningssiffrorna i södra Sibbo, särskilt i Ös-
tersundom, hade visat en ökande trend under de senaste åren. Ett tryck 
att få bygga på området riktades mot området i synnerhet från huvud-
stadsregionen. Vid sidan av glesbebyggelse som kännetecknar landsbyg-
den hade följaktligen också småhusbebyggelse av förortskaraktär upp-
stått där. Med hänsyn till sitt läge och sina goda trafikförbindelser hörde 
planområdet till huvudstadsregionens influensområde. Nordsjö hamn 
och dess trafikleder, som byggdes söderom planområdet, samt den lo-
gistik och de arbetsplatser som hamnen eventuellt skulle generera på 
planeområdet skulle i framtiden sannolikt komma att allt fastare ansluta 
området till områdesstrukturen i huvudstadsregionen. Av utredningarna 
som hade fogats till handlingar framgick det även annars att olika, till 
och med mycket olika utvecklingsutsikter ännu i det skedet var möjliga i 
södra Sibbo, detta även när de gällande allmänna planernas, det vill säga 
landskapsplanens och regionplanens, styreffekter beaktades.

Högsta förvaltningsdomstolen yttrade vidare, att för att det skall vara 
möjligt att bedöma om en plan är lagenlig, gäller det att tillräckligt väl 
utreda hur de funktioner som lagts in i planen anpassar sig till markan-
vändningsförhållandena och de övriga målsättningarna för markanvänd-
ningen på områden som inte omfattas av planen, men som ligger inom 
dess influensområde. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att genomfö-
randet av den ändring av detaljplanen som det var fråga om skulle med-
föra sådana vittgående verkningar för miljön utanför planeområdet som 
skulle beaktas i den framtida planeringen av markanvändningen i Södra 
Sibbo. Det planerade affärscentret skulle också ha haft en betydande in-
verkan på handelns servicestruktur. Med hänsyn till de nämnda om-
ständigheterna i anslutning till områdenas läge och utvecklingsutsikter, 
den omständigheten att ingen generalplan med rättsverkningar fanns på 
området samt att högsta förvaltningsdomstolen hade upphävt den reser-
vering för centrumfunktioner (C) på Östersundomområdet som hade fun-
nits i landskapsplanen, hade man vid uppgörandet av detaljplanen inte i 
tillräcklig utsträckning klarlagt de övriga markanvändningsbehoven i 
södra Sibbo, eller hur det bygge som planerades till planeområdet kunde 
sammanjämkas med dessa behov. 
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Byggordningen för Sibbo kommun

Sibbo kommunfullmäktige hade med sitt beslut 25.2.2002 godkänt en 
byggordning för Sibbo. I punkt 6 i byggordningen föreskrevs, att på 
grund av det byggnadstryck som riktas mot kommunen från huvudstads-
regionen, är hela området utanför Sibbo kommuns detaljplanerade eller 
stranddetaljplanerade område ett område i behov av planering enligt 16 § 
3 mom. i markanvändnings- och bygglagen, om inte något annat bestäms 
i en plan. För ett område i behov av planering grundar sig prövningen av 
en lovansökan på de särskilda förutsättningar om vilka bestäms i 137 § i 
markanvändnings- och bygglagen, utöver vad som annars bestäms och 
föreskrivs om förutsättningarna för lov. 

Helsingfors förvaltningsdomstol hade 13.12.2002 på besvär av Jaana 
Junnila upphävt kommunfullmäktiges beslut till den del som beslutet 
gällde 6 punkten i byggordningen. Högsta förvaltningsdomstolen beslöt 
20.1.2005 med sitt beslut liggarnummer 83 bifalla Sibbo kommunstyrel-
ses besvär och upphävde förvaltningsdomstolens beslut.

I motiveringen till sitt beslut ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det 
hade utretts att byggnadstrycket från huvudstadsregionen riktade sig sär-
skilt mot Sibbo kommuns område. När man dessutom beaktade att 
kommunen har ett tätt vägnät och att den förutsedda bebyggelsen på 
samma sätt som nu skulle komma att uppstå som ett  band längs vägarna 
samt i de kommuncentra som fanns på olika håll i kommunen, var det 
inte heller möjligt att i kommunen finna ett sådant tydligt urskiljbart 
större område dit byggnadstrycket inte alls skulle sträcka sig. I kommu-
nen fanns dessutom områden där behovet att planera användningen av 
marken berodde på särskilda miljövärden eller miljöolägenheter.  Sibbo 
storskog, som ligger nära gränsen mot Vanda, hade till exempel betydel-
se som rekreationsområde för hela huvudstadsregionen. Av handlingarna 
i målet framgick också att det i mitten av sådana områden i kommunen 
som var värdefulla för landskapet och lämpade sig att användas som re-
kreationsområden även fanns naturskyddsområden och objekt som tagits 
med i nätverket Natura 2000. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg ytter-
ligare att planeringsbehovet och dess omfattning kom till uttryck även 
däri att i kommunens planläggningsprogram för de närmaste åren ingick 
bland annat generalplanering av kommunens hela område. Under dessa 
förhållanden motsvarade byggnadsordningens bestämmelse om område i 
behov av planering de förutsättningar om vilka föreskrivs i 16 § 3 mom. 
i markanvändnings- och bygglagen.  
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4.3.2. Särskild motivering

4.3.2.1. Besvärsgrunder som gäller förfarandet

4.3.2.1.1. Tillämpning av förvaltningslagen

Om grunderna för god förvaltning och det förfarande som skall iakttas i 
förvaltningsärenden bestäms i förvaltningslagen. Enligt 2 § 2 mom. i för-
valtningslagen tillämpas lagen hos bland annat statliga myndigheter. Om 
förvaltningslagens förhållande till annan lagstiftning bestäms i 5 § i för-
valtningslagen. Om det i någon annan lag finns bestämmelser som avvi-
ker från denna lag, skall de i stället iakttas.

De krav som ställs på förfarandet vid handläggningen av ett partsärende 
har i förvaltningslagen angivits paragraf för paragraf, genom hänvisning 
till begreppet “part”. Enligt 11 § i förvaltningslagen är part i ett förvalt-
ningsärende den vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet gäller. 

Statsrådets beslut om ändring av kommunindelningen är ett förvaltnings-
beslut, i vilket enligt kommunindelningslagen ändring söks genom för-
valtningsbesvär. Med hänsyn till beslutets särskilda karaktär, som be-
skrivs ovan i stycket 4.3.1.2., följer av besvärsrätten enligt kommunin-
delningslagen dock inte att de som har rätt att anföra besvär borde be-
traktas som parter enligt 11 § i förvaltningslagen när ett ärende som gäl-
ler kommunindelning bereds och beslut fattas i ett sådant ärende.

4.3.2.1.2. Beredningen

Tillsättandet av kommunindelningsutredaren och framställningen om 
ändring i kommunindelningen

Enligt 6 § i kommunindelningslagen kan ett ärende som gäller ändring i 
kommunindelningen anhängiggöras genom framställning av en kommun 
eller kommunmedlem eller på ministeriets initiativ.

Enligt 8 § 1 mom. i kommunindelningslagen kan ministeriet med anled-
ning av omfattningen av eller svårighetsgraden hos ett ärende som gäller 
ändring i kommunindelningen eller av någon annan grundad anledning 
bestämma att det skall verkställas en särskild utredning, för vilken mini-
steriet efter att ha hört respektive kommuner tillsätter en eller flera 
kommunindelningsutredare. Om utredningen visar att kommunindel-
ningen bör ändras, skall utredaren enligt 8 § 3 mom. uppgöra ett förslag 
till ändring i kommunindelningen och till de bestämmelser och 
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beslut som behövs med anledning därav. Angående utredarens förslag 
gäller vad som bestäms om framställning till ändring i kommunindel-
ningen.

Ändringen i kommunindelningen har först blivit anhängig genom en 
framställning, som stadsfullmäktige i Helsingfors gjorde 26.6.2006.

Inrikesministeriet har 26.9.2006 beslutat att en sådan särskild utredning 
som avses i 8 § i kommunindelningslagen skall verkställas om en änd-
ring av kommunindelningen. Samtidigt har ministeriet som kommunin-
delningsutredare tillsatt politices magister Pekka Myllyniemi.

Av utredningen i ärendet har framgått att Sibbo kommun har hörts innan 
kommunindelningsutredaren tillsattes. Beredningen har inte varit fel-
aktig på den grunden att Sibbo kommun inte skulle ha fått en tillräcklig 
tid på sig att ta ställning till den kommunindelningsutredare som skulle 
tillsättas. Beredningen har inte heller varit felaktig av den anledningen 
att invånarna i de berörda kommunerna inte hade beretts tillfälle att bli 
hörda om tillsättandet.

Kommunindelningsutredaren har 30.11.2006 till inrikesministeriet läm-
nat en utredning och framställning till ändring av kommunindelningen. 
Ändringen i kommunindelningen har då blivit anhängig även genom 
kommunindelningsutredarens framställning. 

Inrikesministeriet har 28.6.2007 avslagit Helsingfors stads framställning 
om ändring i kommunindelningen. Statsrådet har samma dag kunnat ge 
ett beslut med anledning av kommunindelningsutredarens framställning, 
som fortfarande har varit anhängigt som ett ärende gällande ändring i 
kommunindelningen.

Således och med hänsyn till 8 § 3 mom. i kommunindelningslagen är 
statsrådets beslut inte lagstridigt på den grunden att beslutet inte har ba-
serat sig på ett initiativ av inrikesministeriet enligt 6 § i kommunindel-
ningslagen, vilket i besvären har åberopats som besvärsgrund.

Besvärsgrunden att kommunindelningsutredaren är jävig

Enligt 27 § 1 mom. i förvaltningslagen får en tjänsteman inte delta i be-
handlingen av ett ärende eller vara närvarande vid behandlingen, om 
tjänstemannen är jävig. Bestämmelserna om jäv för tjänstemän gäller en-
ligt paragrafens 2 mom. också ledamöter i ett kollegialt organ och 
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andra som deltar i behandlingen av ett ärende, samt den som förrättar in-
spektion.

Enligt 28 § 1 mom. I förvaltningslagen är en tjänsteman jävig
1) om tjänstemannen eller en närstående till honom eller henne är part,
2) om tjänstemannen eller en närstående till honom eller henne biträder 
eller företräder en part eller den för vilken avgörandet i ärendet kan vän-
tas medföra synnerlig nytta eller skada,
3) om avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller ska-
da för tjänstemannen eller för en i 2 mom. 1 punkten avsedd närstående 
till honom eller henne,
4) om tjänstemannen står i anställningsförhållande eller i sådant upp-
dragsförhållande som har samband med det föreliggande ärendet till en 
part eller till någon för vilken avgörandet i ärendet kan väntas medföra 
synnerlig nytta eller skada,
5) om tjänstemannen eller en i 2 mom. 1 punkten avsedd närstående till 
honom eller henne är medlem av styrelsen, förvaltningsrådet eller något 
därmed jämförbart organ eller är verkställande direktör eller innehar 
motsvarande ställning i en sådan sammanslutning eller stiftelse eller så-
dant statligt affärsverk eller sådan statlig inrättning som är part eller för 
vilken avgörandet i ärendet kan väntas medföra synnerlig nytta eller ska-
da,
6) om tjänstemannen eller en i 2 mom. 1 punkten avsedd närstående till 
honom eller henne hör till direktionen för eller något annat därmed jäm-
förbart organ i ett ämbetsverk eller en inrättning och det är fråga om ett 
ärende som sammanhänger med styrningen eller övervakningen av äm-
betsverket eller inrättningen, eller
7) om tilltron till tjänstemannens opartiskhet av något annat särskilt skäl 
äventyras.

Enligt detaljmotiveringen till regeringens proposition med förslag till 
förvaltningslag (RP 72/2002 rd) måste ett sådant särskilt skäl som avses i 
28 § 7 punkten kunna observeras av en utomstående, och den fara det ut-
gör för opartiskheten skall vara av ungefär samma grad som i fråga om 
de jävsgrunder som har angetts särskilt. 

Kommunindelningsutredare Pekka Myllyniemi har inte varit jävig till 
följd av sin insats i beredningen av kommunindelningslagen eller sina ti-
digare uppdrag som kommunindelningsutredare. Inte heller tidigare 
partipolitisk verksamhet utgör i sig någon jävsgrund.

Med hänsyn till att Nylands förbund handhar sina uppgifter enligt 7 § 1 i 
regionutvecklingslagen (602/2002) på ett sätt som kan jämställas med 
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myndighetsverksamhet, kan ändringen i kommunindelningen inte väntas 
medföra synnerlig nytta eller skada för Nylands förbund på det sätt som 
avses i 28 § 5 punkten i förvaltningslagen. Att Pekka Myllyniemi är le-
damot av Nylands landskapsstyrelse är följaktligen inte någon jävsgrund.

I besvären har inte anförts andra grunder med stöd av vilka Myllyniemi 
skulle ha varit jävig för uppdraget som kommunindelningsutredare.

Med hänsyn till vad som har anförts ovan är statsrådets beslut inte 
lagstridigt på den i besvären anförda grunden att beredningen av beslutet 
skulle ha varit felaktig till följd av jäv hos kommunindelningsutredare 
Pekka Myllyniemi.

Kommunindelningsutredarens framställning 

Enligt 8 § 3 mom. och 6 § 3 mom. i kommunindelningslagen skall 
kommunindelningsutredaren i sin framställning motivera behovet av 
ändring i kommunindelningen och en utredning som behövs för ärendets 
bedömning skall om möjligt bifogas. Avser framställningen överföring 
av ett eller flera områden från en kommun till en annan kommun eller till 
andra kommuner, skall områdena anges med behövlig noggrannhet. 

Beredningen av statsrådets beslut har inte varit bristfällig på de i besvä-
ren anförda grunder som har berört detaljerna i kommunindelnings-
utredarens framställning och slutsatserna i framställningen. När det gäl-
ler noggrannheten av kommunindelningsutredarens framställning i all-
mänhet, måste i ärendet tas hänsyn till de krav som kommunindelnings-
lagen på ovan nämnt sätt ställer på den utredning som i mån av möjlighet 
skall fogas till kommunindelningsutredarens framställning samt den ex-
akthet med vilken de områden skall individualiseras som föreslås bli 
överförda till en annan kommun. Framställningen är inte bristfällig på ett 
sådant sätt att statsrådets beslut om kommunindelningen borde upphävas 
till följd av fel i förfarandet. I detta sammanhang gäller det också att ob-
servera att beredningsmaterialet till statsrådets beslut har kompletterats 
med anmärkningar och utlåtanden om kommunindelningsutredarens 
framställning.

Om anmärkningar och utlåtanden samt om hur de framställs och ges be-
stäms i 7 § i kommunindelningslagen, som refereras nedan. 
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Anmärkningar och utlåtanden

Enligt 7 § i kommunindelningslagen skall länsstyrelsen på förordnande 
av ministeriet med anledning av en framställning eller ett initiativ bereda 
de berörda kommunernas invånare och andra som anser att ärendet berör 
dem tillfälle att framställa anmärkningar inom 30 dagar. En kungörelse 
om detta skall publiceras på det sätt som kommunala tillkännagivanden 
publiceras i kommunen. Anmärkningarna skall tillställas kommunstyrel-
sen i den kommun i vilken de som har framställt anmärkningen är invå-
nare eller med avseende på vilken de anser sig vara parter i övrigt. Enligt 
paragrafens 2 mom. skall de berörda kommunerna avge ett utlåtande om 
framställningen eller initiativet samt om anmärkningarna. Kommunens 
utlåtande och anmärkningarna skall tillställas länsstyrelsen inom utsatt 
tid. Enligt 3 mom. skall ministeriet efter behov bestämma att länsstyrel-
sen skall inhämta utlåtande om framställningen eller initiativet av fas-
tighetsregisterföraren samt andra behövliga utredningar. Till utlåtandet 
skall fogas en förteckning över de i fastighetsregistret ingående registe-
renheter och delar därav som föreslås bli överförda från en kommun till 
en annan samt, efter behov, ett förslag till sträckning av gränsen mellan 
kommunerna.

Kommunen har också hörts genom att Sibbo kommun har ordnat en råd-
givande kommunal folkomröstning. Enligt utredningen i målet har det 
hörande som har skett med anledning av kommunindelningsutredarens 
förslag på ett tillräckligt sätt fyllt de krav som ställs i 7 § i kommunindel-
ningslagen.

4.3.2.1.3. Beslutsfattandet 

Motiveringen till statsrådets beslut

Statsrådets överklagade beslut har fattats på föredragning och har mot-
svarat den föredragande tjänstemannens beslutsförslag. Med sitt beslut 
skall statsrådet följaktligen anses ha godkänt även de motiveringar till 
beslutet som framgår av föredragandens promemoria och som har refe-
rerats ovan i stycke 2 (Statsrådets beslut om ändring av kommunindel-
ningen).

Av beslutsmotiveringen framgår i tillräcklig utsträckning vilka om-
ständigheter och utredningar som har bidragit till beslutet samt de juri-
diska grunderna för beslutet. Med beaktande av vad som föreskrivs i 45 
§ i förvaltningslagen är statsrådets beslut inte lagstridigt på den grunden 
att det inte vore lagenligt motiverat, vilket har påståtts i besvären. 
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Motivering av besvär med att statsminister Vanhanen varit jävig

De jävsbestämmelser som tillämpas i ärendet har refererats ovan i styc-
ket 4.3.2.1.2.

Besvären gäller ett beslut av statsrådet om partiell ändring av kommu-
nindelningen och samtidigt av den allmänna administrativa områdesin-
delningen i Helsingforsregionen. Utöver de juridiska frågorna har därför 
också viktiga samhällspolitiska synpunkter och bedömningar varit förk-
nippade med ärendet. Statsminister Matti Vanhanen har inte blivit jävig 
att delta i beslutsfattandet i statsrådet på den i besvären anförda grunden 
att han i förväg i offentligheten har deltagit i debatten om saken och i 
egenskap av partiordförande vid överläggningar med andra partiordfö-
rande har diskuterat hur områdesindelningen i Helsingforsregionen skall 
utvecklas. Den omständigheten huruvida statsrådets arbete kan påverkas 
av att statsministern före beslutet i ett kommunindelningsärende deltar i 
den offentliga debatten saknar juridisk betydelse i ärendet. Statsrådets le-
damöter skall i varje enskilt fall avgöra frågorna i den ordning som 
ifrågavarande bestämmelser föreskriver och under tjänsteansvar.

I besvären har inte heller framlagts några andra sådana grunder som av-
ses i 28 § 1 mom. 7 punkten i förvaltningslagen och som skulle ha med-
fört att statsminister Matti Vanhanen med stöd av dem hade varit jävig 
att behandla kommunindelningsärendet i statsrådet.

Med hän syn till vad som har anförts ovan är statsrådets beslut inte 
lagstridigt på den i besvären anförda grunden att statsminister Matti 
Vanhanen skulle ha varit jävig.

Gränserna för det område som anslutningen gäller

Enligt 42 § i kommunindelningslagen skall fastighetsregisterföraren se 
till att de ändringar som motsvarar beslut om ändring i kommunindel-
ningen eller om sträckningen för gränsen mellan kommuner förs in i den 
kommunindelning som följs i fastighetsregistret (kameral indelning).

Om en del av en fastighet med anledning av ett beslut som avses i 42 § i 
kommunindelningslagen skall överföras kameralt från en kommun till en 
annan, skall den enligt 43 § 2 mom. i samma lag genom styckning eller, 
ifall det är fråga om en tomt eller ett allmänt område, genom tomtmät-
ning eller mätning av allmänt område ombildas till en självständig 
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fastighet. Skall en del av någon annan registerenhet av ovan nämnda skäl 
överföras kameralt från en kommun till en annan, ombildas den till en ny 
registerenhet i enlighet med vad som bestäms genom förordning.

I statsrådets beslut uppräknas de fastigheter, registerenheter och delar av 
sådana vilka överförs till Helsingfors stad. Förteckningen motsvarar den 
preciserade karta som Nylands lantmäteribyrå har gjort utgående från 
kommunindelningsutredarens förslag och som har varit framlagd i be-
redningsskedet. Statsrådets beslut anger tillräckligt exakt det område 
som anslutningen gäller. För de fastigheter eller andra registerenheter av 
vilka endast en del överförs till Helsingfors stad verkställs fastighetsför-
rättning enligt 43 § 2 mom. i kommunindelningslagen. 

För lagligheten av statsrådets beslut saknar det betydelse att den karta 
som har varit en bilaga i motiveringspromemorian till statsrådets beslut 
en aning har avvikit från förteckningen över områden i statsrådets beslut 
samt från den ovan nämnda karta som Nylands lantmäteribyrå har 
preciserat med kommunindelningsutredarens framställning som utgångs-
punkt.

En ändring av kommunindelningen inverkar inte på privaträttsliga 
ägande- och besittningsförhållanden. Statsrådets beslut är inte lagstridigt 
på den grund som Jouko Viljakainen har åberopat i sina besvär, nämligen 
att en lägenhet i Vanda stad, som har andelar i samfällda områden, enligt 
statsrådets beslut tillhör det område som ansluts till Helsingfors stad.  

Enligt uppgift från fastighetsdatasystemet har av det outbrutna område 
som Antti Partanen hänvisar till i sina besvär genom styckning bildats 
lägenheten Rnr 5:55 i Hindsby by i Sibbo kommun. Statsrådets beslut är 
inte lagstridigt på den grund som Partanen har anfört i sina besvär.
 
4.3.2.1.4. Slutsats om de besvärsgrunder som gäller förfarandet

Ändringssökandena har vare sig med hänsyn till vad som anförts i styc-
kena 4.3.2.1.1. - 4.3.2.1.3 eller annars i sina besvär framlagt sådana med 
förfarandet förknippade besvärsgrunder att statsrådets beslut med stöd av 
dem borde betraktas som lagstridigt.

2024, 2161, 2162, 2163, 2286, 2343, 2385, 2400, 2428, 2429, 2437, 2462, 2463, 2464, 2465,2466, 2467, 2469, 2471, 2472, 
2474, 2475, 2476, 2477 ja 2478/1/07-TP



   97 (106)

4.3.2.2. Juridiska förutsättningar för att ändra kommunindelningen 

4.3.2.2.1. Rättsreglerna om de juridiska förutsättningarna 

Målsättningarna när kommunindelningen utvecklas

Enligt 1 § 2 mom. i kommunindelningslagen utvecklas kommunindel-
ningen bland annat så, att kommunområdenas enhetlighet och samhälls-
strukturens funktionsduglighet främjas. I regeringens proposition med 
förslag till revision av kommunindelningslagstiftningen (RP 135/1997 
rd) konstateras om detta att med kommunområdenas enhetlighet förstås 
härvid att varje kommun bör bestå av ett enda område som är så enhet-
ligt som möjligt. Med samhällsstrukturens funktionsduglighet avses att 
pendlingsregionerna, trafikförbindelserna och den övriga infrastrukturen 
går samman med kommunindelningen så väl som möjligt.

Till 1 § 2 mom. i kommunindelningslagen har genom en lagändring 
(170/2007) gjorts ett tillägg om att en kommun skall bestå av en pend-
lingsregion eller någon annan sådan funktionell helhet som har ekono-
miska förutsättningar och på personella resurser grundade förutsätt-
ningar att ansvara för ordnandet och finansieringen av servicen. I detalj-
motiveringen i regeringens proposition med förslag till denna lagändring 
(RP 155/2006 rd) konstateras att tillägget kompletterar momentets nuva-
rande innehåll och styr kommunerna när de bereder ändringar i kommu-
nindelningen. Lagändringen har trätt i kraft 23.2.2007 och tillämpas på 
ändringar i kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av 2008 
och därefter. 

Allmänna förutsättningar för ändring i kommunindelningen

Om de allmänna förutsättningarna för ändring i kommunindelningen be-
stäms i 3 § i kommunindelningslagen. Enligt paragrafens 1 mom. kan 
kommunindelningen ändras om ändringen
1) främjar ordnandet av service för invånarna i området,
2) förbättrar levnadsförhållandena för invånarna i området,
3) förbättrar verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller
4) främjar kommunernas funktionsförmåga och verksamhetens lön-
samhet.

I regeringens proposition med förslag till revision av kommunindel-
ningslagstiftningen (RP 135/1997 rd) föreslogs att i 3 § 1 mom. i 
kommunindelningslagen skall anges fyra allmänna förutsättningar, av 
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vilka minst en måste finnas i samtliga fall. Förutsättningarna var avsedda 
att vara av så allmän karaktär att de i sig ganska lätt skulle finnas, men 
till sitt innehåll skulle vara nära de då gällande förutsättningarna. 

Vid tolkningen av ordet “området”, som i 3 § § mom. i kommunindel-
ningslagen används om de allmänna förutsättningarna, gäller det att ob-
servera att en ändring i kommunindelningen också kan syfta till sådan 
nytta som gäller större eller mindre områden än de berörda kommunerna 
(RP 135/1997 rd).

Med invånarna i området avses i de allmänna förutsättningarna i 3 § 
1 mom. i kommunindelningslagen inte enbart de nuvarande invånarna i 
det område som anslutningen gäller. I regeringens ovan nämnda proposi-
tion (RP 135/1997) konstateras att den direkta rättsverkan som beslut om 
ändring i kommunindelningen har riktar sig till den offentliga maktens 
organisationer, och den indirekta verkan innefattar både vid besluts-
fattandet och därefter en skara personer som inte går att individualisera. 
Beslutets rättsverkningar kan således inte anses rikta sig enbart till den 
vid beslutstidpunkten kända skaran invånare. 

Särskilda förutsättningar för ändring i kommunindelningen 

I kommunindelningslagens 5 § bestäms om de särskilda förutsättningar 
för en ändring i kommunindelningen som innebär att en kommuns områ-
de minskas eller utvidgas. En ändring i kommunindelningen som innebär 
att en kommuns område minskas eller utvidgas, men inte att en ny 
kommun bildas eller att antalet kommuner minskar, kan verkställas om
1) inte fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig ändringen, eller 
om
2) ändringen inte inverkar på invånarantalet i någon kommun med mer 
än fem procent eller på arealen i någon kommun med mer än tio procent, 
räknat enligt landarealen. Enligt paragrafens 2 mom. kan en sådan änd-
ring i kommunindelningen som avses i 1 mom. i övrigt verkställas endast 
under särskilt vägande i  lagens 3 § nämnda förutsättningar.

I regeringens ovan nämnda proposition (RP 135/1997 rd) konstateras att 
med stöd av 5 § 2 mom. kan sådana ändringar som avses i paragrafen fö-
retas i strid med fullmäktiges vilja också när ändringarna är större än vad 
som anges i 1 mom. 2 punkten, om de allmänna förutsättningarna enligt 
3 § motsvaras på ett särskilt vägande sätt.

2024, 2161, 2162, 2163, 2286, 2343, 2385, 2400, 2428, 2429, 2437, 2462, 2463, 2464, 2465,2466, 2467, 2469, 2471, 2472, 
2474, 2475, 2476, 2477 ja 2478/1/07-TP



   99 (106)

Allmänna rättsprinciper inom förvaltningen

Om de allmänna rättsprinciperna inom förvaltningen bestäms i 6 § i för-
valtningslagen. Enligt paragrafen skall myndigheterna bemöta dem som 
uträttar ärenden hos förvaltningen jämlikt och använda sina befogenheter 
enbart för syften som är godtagbara enligt lag. Myndigheternas åtgärder 
skall vara opartiska och stå i rätt proportion till sitt syfte. Åtgärderna 
skall skydda förväntningar som är berättigade enligt rättsordningen.

Kommunindelningslagens bestämmelser om ändring i kommunindel-
ningen blir i detta mål tillämpliga så, att även de allmänna rättsprinciper-
na samtidigt beaktas på det sätt som ärendets karaktär förutsätter. En av 
principerna är proportionalitetsprincipen.

4.3.2.2.2. Huvudstadsregionens och Helsingforsregionens särställning

Till huvudstadsregionen räknas städerna Helsingfors, Vanda, Esbo och 
Grankulla. Huvudstadsregionen har ungefär en miljon invånare och en-
ligt tillgängliga utredningar har där under de senaste åren funnits ungefär 
590 000 arbetsplatser. Huvudstadsregionens areal motsvarar ungefär 0,2 
procent av hela landets areal. Ändå bor ungefär en femtedel av landets 
befolkning där.

Med Helsingforsregionen avses det område som bildas av huvudstadsre-
gionen och dess kranskommuner. Till det hör Helsingfors, Vanda, Gran-
kulla, Esbo, Sibbo, Kervo, Träskända, Nurmijärvi, Tusby, Kyrkslätt, 
Borgnäs, Hyvinge, Mäntsälä och Sjundeå (Miljöministeriets publikation 
“Tillämpning av de riksomfattande målen för områdesanvändningen i 
planläggningen”, 2003. I vissa sammanhang har även Vichtis hänförts 
till Helsingforsregionen.  Kommungränserna korsas genom aktiv pend-
ling för arbete och uträttande av ärenden. Enligt tillgängliga utredningar 
är till exempel Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Sjundeå, 
Tusby och Vichtis kommuner där över 40 procent av arbetskraften har 
huvudstadsregionen som sin pendlingsregion.

Sibbo kommun skiljer sig till sin samhällsstruktur väsentligt från den 
övriga Helsingforsregionen. Enligt den utredning som framlagts i ären-
det är samhällsstrukturen i Sibbo splittrad. Befolkningstätheten är där 50 
invånare per kvadratkilometer. I Helsingfors är den 3 000 invånare per 
kvadratkilometer. I synnerhet i östra Helsingfors har det uppstått tät 
höghusbebyggelse.
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När det gäller planläggningen befinner sig Helsingforsregionen i en 
särställning, vilket även statsrådet har beaktat i de riksomfattande målen 
för områdesanvändningen, som har refererats ovan i stycket 4.3.1.3. 

De riksomfattande målen för områdesanvändningen omsätts i konkreta 
lösningar främst genom landskapsplaner, som förbunden på landskaps-
nivå har som uppgift att göra. I en landskapsplan reserveras områden för 
bland annat bostadsbyggande, trafikförbindelser, byggande som innebär 
arbetsplatser samt för rekreationsområden. Landskapsplanen tjänar som 
ledning när kommunen gör upp generalplaner och detaljplaner, enligt 
vad som närmare bestäms i markanvändnings- och bygglagen. 

Möjligheterna att genom landskapsplaner utveckla bostadsbyggandet, 
trafikförbindelserna och näringslivet i Helsingforsregionen försvagas av 
att Sibbo hör till ett annat förbund på landskapsnivå än de övriga 
kommunerna i Helsingforsregionen.

4.3.2.2.3. Särdrag hos det område som anslutningen gäller

Statsrådet har med sitt överklagade beslut beslutat att till Helsingfors an-
sluta ett till markarealen ungefär 26 kvadratkilometer stort område i syd-
västra delen av Sibbo kommun och ett ungefär 2 kvadratkilometer stort 
område av Vanda stad, den så kallade Västerkullakilen. På det område av 
Sibbo som ansluts till Helsingfors stad bor ungefär 2 000 personer och 
på det område som Västerkullakilen bildar bor ungefär 30 personer.

Från huvudstadsregionen riktas ett tryck att få bygga bostäder i sydvästra 
Sibbo och i synnerhet i Östersundomområdet. Detta har även varit en bi-
dragande orsak till bestämmelsen i Sibbo kommuns byggnadsordning 
om områden i behov av planering, vilket har beaktats som beslutsgrund i 
högsta förvaltningsdomstolens ovan i stycket 4.3.1.4. refererade beslut, 
med vilket högsta förvaltningsdomstolen på besvär från Sibbo kommun-
styrelse upphävde Helsingfors förvaltningsdomstols beslut och konstate-
rade att bestämmelsen i byggnadsordningen var laglig. I sydvästra Sibbo 
och i Östersundomområdet har under de senaste åren vid sidan av gles-
bebyggelse som kännetecknar landsbygden också uppstått småhusbebyg-
gelse av förortskaraktär. Denna bebyggelse stöder sig på att service och 
arbetsplatser finns i Helsingfors. På området finns inte någon general-
plan med rättsverkningar, varför bostäderna har byggts med stöd av 
detaljplanläggning eller lov för enstaka byggen. 
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Västerkullakilen ligger omedelbart norrom Nordsjö hamn, som finns på 
Helsingfors stads sida, och gränsar i öster till sydvästra Sibbo, som li-
kaså ligger i närheten av Nordsjö hamn. Riksvägen (E18) till Sankt Pe-
tersburg löper genom sydvästra Sibbo. Såsom högsta förvaltningsdom-
stolen har konstaterat i sitt beslut om ändringen av detaljplanen för Ös-
tersundom, som refererats ovan i stycket 4.3.1.4., kommer Nordsjö hamn 
och dess trafikleder samt den logistik och de arbetsplatser som hamnen 
eventuellt genererar sannolikt att i framtiden ännu fastare ansluta det 
område som det är fråga om till områdesstrukturen i huvudstadsregionen.

På de aktuella områdena i sydvästra Sibbo och Västerkulla finns också 
betydande naturvärden, såsom delar av ett Naturaobjekt. I norra delen av 
sydvästra Sibbo finns områden av Sibbo storskog, som har betydelse 
som rekreationsområde för hela huvudstadsregionen. I söder gränsar 
sydvästra Sibbo till skärgården.

Helsingfors stad äger avsevärda områden i sydvästra Sibbo.

4.3.2.2.4. Bedömning av de juridiska förutsättningarna

Utredningen i ärendet visar att den markpolitik som Sibbo kommun har 
bedrivit inte har möjliggjort en naturlig utveckling av Helsingforsregio-
nen österut. Samhällsstrukturen i Helsingforsregionen har inte utvecklats 
på ett harmoniskt sätt.

Det område som anslutningen gäller, och som omfattar såväl områden i 
sydvästra Sibbo som Västerkullakilen i Vanda stad, är av väsentlig bety-
delse för utvecklingen av Helsingforsregionen. Naturförhållandena på 
området samt den riksväg som löper genom området begränsar dock 
markanvändningen.

Enligt vad Sibbo kommun har meddelat har kommunen ändrat sin mark-
politik efter att Helsingfors stad gjorde sin framställning om ändring i 
kommunindelningen. Kommunfullmäktige i Sibbo har 28.8.2006 god-
känt en strukturmodell, som skall läggas till grund för en generalplan. 
Kommunstyrelsen har 13.2.2007 godkänt ett utkast till generalplan. 
Kommunfullmäktige har våren 2007 godkänt strategin Sibbo 2025, som 
drar upp de riktlinjer enligt vilka kommunen skall utvecklas. Genom att 
godkänna utkastet till generalplan och kommunstrategin har Sibbo gått 
in för en markanvändningspolitik som skulle ge Sibbo 40 000 nya invå-
nare och 13 000 nya arbetsplatser. Av dessa skall 20 000 invånare och 7 
000 arbetsplatser 2025 finnas på det område av 
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Sibbo som man vill införliva med Helsingfors. Sibbo kommun har med-
delat att utbyggnaden av samhällsstrukturen, den infrastruktur som detta 
kräver samt servicen till de nya invånarna kommer att finansieras och 
produceras med den synnerligen stora fastighetsvärdestegring som 
detaljplanläggningen kommer att medföra. I anslutning till dessa planer 
har Sibbo kommun ansökt om att få inlösa de områden som ägs av 
Helsingfors stad.

Planläggningssituationen och den övriga planeringen av markanvänd-
ningen i sydvästra Sibbo visar att samhällsstrukturen där är oenhetlig. 
Såsom av motiveringen till högsta förvaltningsdomstolens beslut om 
detaljplanen för Östersundom, som refereras ovan i stycket 4.3.1.4., 
framgår, har i planeringen av markanvändningen hittills inte tagits hän-
syn till de krav som riktas mot området till följd av dess läge och utveck-
lingsutsikter. Det pågående arbetet med en generalplan för Sibbo kan 
inte jämställas med lagakraftvunna avgöranden och planer som faktiskt 
styr markanvändningen. Av denna anledning har det inte heller varit möj-
ligt att bedöma den verkan som det pågående generalplanearbetet kan ha.

Helsingfors stad äger stora markområden i sydvästra Sibbo. Bindande 
beslut om den detaljerade användningen av marken fattas först genom 
planläggning, men vid en förhandsbedömning har äganderätten till 
marken dock en faktisk betydelse för den tid som en planläggningspro-
cess tar i anspråk och realiseringen av planerna. Helsingfors stad har 
även annars goda ekonomiska och administrativa förutsättningar att 
österut vidareutveckla den samhällsstruktur som råder i Helsingforsregi-
onen, vilken definierats ovan i stycket 4.3.2.2.2., samt på ett funktionellt 
hållbart sätt sammanfoga den med samhällsstrukturen i huvudstadsregio-
nen och den övriga Helsingforsregionen. Med hänvisning till vad som 
har sagts ovan, innebär ändringen i kommunindelningen, genom vilken 
en del av sydvästra Sibbo samt Västerkullakilen i Vanda stad ansluts till 
Helsingfors stad, att verksamhetsmöjligheterna för näringarna i Helsing-
forsregionen förbättras så som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten i kommu-
nindelningslagen, och att funktionsförmågan och verksamhetens lön-
samhet främjas för kommunerna i Helsingforsregionen så som avses i 4 
punkten i samma 1 mom. Genom att utveckla samhällsstrukturen främjar 
man även ordnandet av service för invånarna i området så som avses i 3 
§ 1 mom. 1 punkten i kommunindelningslagen och gör det möjligt att 
förbättra levnadsförhållandena för invånarna i området så som avses i 2 
punkten i samma 1 mom. För denna ändring i kommunindelningen finns 
följaktligen de allmänna förutsättningar om vilka bestäms i 3 § 1 mom. 
1- 4 punkten.
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Sibbo kommun har motsatt sig ändringen i kommunindelningen. Dess-
utom inverkar ändringen på invånartalet i Sibbo kommun med mer än 
fem procent och Helsingfors stads areal med mer än tio procent. Enligt 5 
§ 2 mom. i kommunindelningslagen kan följaktligen ändringen i 
kommunindelningen genomföras endast under särskilt vägande i lagens 
3 § nämnda förutsättningar. 

När lagenligheten av statsrådets beslut avgörs, måste man beakta att det 
är fråga om ett särskilt område, som hör till den ovan i stycket 4.3.2.2.2. 
definierade Helsingforsregionen och som skiljer sig från övriga kommu-
nala indelningar. Detta framgår bland annat av att statsrådet i de riksom-
fattande mål som statsrådet 2000 med stöd av markanvändnings- och 
bygglagen fastställde för områdesanvändningen gav Helsingforsregionen 
en särställning jämfört med de övriga områdena i landet. Med hänsyn till 
det anslutna områdets läge och betydelse för en behärskad och har-
monisk utveckling av samhällsstrukturen i Helsingforsregionen, samt de 
möjligheter till bättre bostadsbyggande och trafikförbindelser i Helsing-
forsregionen som anslutningen medför i enlighet med de riksomfattande 
målen för områdesanvändningen, finns det i 3 § i kommunindelningsla-
gen nämnda allmänna förutsättningar för ändringen i kommunindel-
ningen, vilka även är vägande så som avses i 5 § 2 mom. i kommunin-
delningslagen. Att Helsingforsregionen utvecklas är något som har bety-
delse inte bara för området i fråga utan även i vidare bemärkelse för söd-
ra Finland och även för hela riket. Ändringen i kommunindelningen öve-
rensstämmer även med de mål för en sådan ändring som anges i 1 § 2 
mom. i kommunindelningslagen.

Sibbo kommun har för närvarande ungefär 19 000 invånare. Ändringen i 
kommunindelningen innebär att befolkningen i kommunen minskar med 
ungefär 2 000 invånare. Samtidigt innebär den att Sibbo kommuns in-
komster och utgifter minskar. I detta skede är det dock inte möjligt att 
exakt bedöma hur ändringen i kommunindelningen kommer att påverka 
Sibbo kommuns ekonomi. Enligt 20 § 1 mom. i kommunindelningslagen 
skall de berörda kommunerna verkställa en ekonomisk uppgörelse som 
gäller kommunernas egendom på det område som ändringen gäller, om 
inte detta med hänsyn till ändringens ringa verkningar eller av någon an-
nan anledning skall anses onödigt.

Enligt 5 § 3 mom. i lagen om en kommun- och servicestrukturreform 
(169/2007) skall det finnas åtminstone ungefär 20 000 invånare i en 
kommun eller inom ett samarbetsområde som sköter primärvården och 
sådana uppgifter inom socialväsendet som är nära anslutna till 
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primärvården. Med hänsyn till Sibbo kommuns läge i Helsingforsregio-
nen och på ett område där det finns tryck att få bygga, kommunens 
planer att i enlighet med utkastet till generalplan utveckla det område 
som blir kvar i Sibbo kommun samt kommunens möjligheter att i samråd 
med andra kommuner sköta de uppgifter som avses i ovan nämnda 5 § 
3 mom., utgör den minskning av invånartalet i Sibbo kommun med un-
gefär 2 000 personer som  kommundelssammanslagningen medför inte 
en grund att betrakta statsrådets beslut som lagstridigt. 

4.3.2.2.5. Slutsats om de besvärsgrunder som gäller de juridiska 
förutsättningarna  för kommunindelningen

Ändringssökandena har vare sig med hänsyn till vad som anförts i styc-
kena 4.3.2.2.1.- 4.3.2.2.4 eller annars framlagt grunder för att statsrådets 
beslut borde betraktas som lagstridigt på den grunden att det enligt 
kommunindelningslagen inte skulle finnas juridiska förutsättningar för 
ändringen i kommunindelningen.

4.3.3. Slutresultatet i högsta förvaltningsdomstolens beslut

Med hänvisning till vad som anförts i stycket 4.3.1. (Allmän motivering) 
och 4.3.2. (Särskild motivering), är statsrådets beslut inte lagstridigt så 
som avses i 7 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen. Besvären skall därför 
förkastas.

4.3.4. Rättegångskostnader

Vid denna utgång i ärendet och med hänsyn till 74 § i förvaltningspro-
cesslagen skall ersättning för rättegångskostnader i högsta förvaltnings-
domstolen inte utdömas till Marina Fazer och hennes medparter, Peter 
Stenvall, Sipoon Puolesta ry - För Sibbo rf, Ulf William Thurings rätts-
innehavare eller Micaela Johansson och hennes medparter.
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Det alle, som vederbör, till efterrättelse länder.

                         Högsta förvaltningsdomstolen:

Pekka Hallberg

Ahti Rihto (g) Pirkko Ignatius

Niilo Jääskinen Irma Telivuo

Anne E. Niemi Sakari Vanhala 

Heikki Harjula 

Föredragande,
kanslichef  Riitta Mutikainen
äldre förvaltningssekreterare  Anneli Tulikallio
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