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Valtioneuvosto asetti vuonna 
1961 niin sanotun PIENKUN-
TAKOMITEAN, joka antoi 
mietintönsä vuonna 1965. 
Mietinnössä ehdotettiin, että 
Suomessa pyrittäisiin kuntia 
yhdistämällä vähintään 4 000 
asukkaan kuntiin. Kunta voi 
jäädä tätä pienemmäksikin, 
kun erityisen painavat syyt 
sitä vaativat. Perusteena oli 
pidettävä arvioitavia väestö-
määriä vuonna 1980. Koska 
kuntien tuli mietinnössä esi-
tetyistä syistä olla tätäkin suu-
rempia, olisi pyrittävä noin 
8 000 asukkaan kuntiin. Mie-
tinnössä luotiin myös käsite 
yhteistoiminta-alueista.

Komitea esitti, että uudis-
tus toteutettaisiin pakollisena. 
Koska uudistusta on pidettävä 
kiireellisenä, komitea esitti, 
että sitä tarkoittaviin lainsää-
däntö- ja muihin toimenpitei-
siin ryhdyttäisiin ensi tilassa. 
Uudistus olisi saatava voi-
maan jo vuoden 1969 alusta, 
jolloin kunnallinen vaalikau-
si vaihtuu.

Pienkuntakomitean esi-
tyksen mukaisesti annettiin 
13.1.1967 laki toimenpiteistä 
kunnallisen jaotuksen ja kun-
tien yhteistoiminnan kehittä-
miseksi. Laissa määrättiin 
laatimaan jokaisessa läänis-
sä suunnitelmat kunnallisen 
jaotuksen tarkistamiseksi ja 
annettiin ohjeet suunnitelman 
laatimiseksi.

Laki kunnallisen jaotuksen 
tarkistamisesta asetti pien-
kuntakomitean mietintöä suu-
remman kuntakokotavoitteen. 
Laissa säädettiin, että kunta-
uudistussuunnitelmia laadit-
taessa on pyrittävä vähintään 
noin 8 000 asukkaan kunta-
kokoon. Kuntakoko voi jäädä 
4 000 asukasta pienemmäksi 
vain, silloin kun erityisen pai-
navat syyt sitä vaativat.

Lääninhallituksen oli an-
nettava ehdotus kuntauudis-
tusta koskevaksi suunnitel-
maksi. Sisäasiainministeriö 
asetti lääninhallituksen avuk-
si kuntauudistuksen suunnit-
telutoimikunnat 14.3.1967. 
Toimikunnan puheenjohtaja-
na toimi maaherra ja varapu-
heenjohtajana kansliapäällik-
könä toimiva lääninneuvos ja 
lääninhallituksen ministeriöl-
le esittämät seitsemän jäsen-
tä. Toimikunta kutsui sihtee-
rikseen maisteri Yrjö Mati-
laisen.

Toimikunta jätti alustavan 
ehdotuksen kuntauudistusta 
koskevaksi suunnitelmaksi 
Pohjois-Karjalassa 20.5.1968. 
Alustava kuntauudistuseh-
dotus lähetettiin lausunnolle 
kuntiin, maakuntaliittoihin ja 
eri järjestöihin.

Kiteen seutukunnan (Kes-
ki-Karjala -nimi keksittiin 
myöhemmin) osalta alusta-
vassa suunnitelmassa esitet-
tiin seuraavaa:

- Tohmajärven ja Värtsilän 

kunnat yhdistetään yhdeksi 
kunnaksi, jonka kuntakeskuk-
sena on Tohmajärven kunta-
keskus, Kemie. Kunnan ni-
meksi tulee Värtsilä.

- Kiteen ja Kesälahden 
kunnat yhdistetään yhdeksi 
kunnaksi, jonka keskuksena 
on Kiteen kirkonkylä. Kun-
nan nimi on Kitee.

Toisena vaihtoehtona Ke-
sälahden osalta esitettiin Uu-
kuniemen kunnan yhdistämis-
tä Kesälahteen. Kuntakeskuk-
sena olisi Kesälahti ja kun-
ta kuuluisi Pohjois-Karjalan 
lääniin.

- Rääkkylän kunta jää it-
senäiseksi kunnaksi maantie-
teellisistä ja liikenteellisistä 
olosuhteista johtuen, vaikka 
kunnan väestöpohja ja talou-
dellinen kantokyky onkin ko-
vin heikko. Syynä on saaris-
toisuus. Jos kuitenkin katsot-
taisiin, ettei Rääkkylä voi toi-
mia omana kuntayksikkönä, 
toisena vaihtoehtona on kun-
nan jakaminen naapurikunti-
en kesken. Tällöin Rääkkylän 
kuntaan kuuluvat Oravisalon 
ja Varpasalon saaret liitettäi-
siin Liperin kuntaan, Kompa-
kan alue Kiihtelyksen kuntaan 
(Pyhäselän ja Kiihelysvaaran 
kunnat esitettiin suunnitel-
massa yhdistettäväksi Kiih-
telyksen kunnaksi) ja muu osa 
kunnasta Kiteen kuntaan.

Kiteen (ja siihen liitetyn 
Kesälahden kunnan aluees-
ta) Rääkkylän ja uudesta Värt-
silän kunnasta muodostettai-
siin yhteistoiminta-alue, jon-
ka keskuksena toimisi Kiteen 
kirkonkylä.

Toimikunnan esitys ei ollut 
yksimielinen. Toimikunnan 
jäsenet kuntatarkastaja Jaak-
ko K. Turunen ja maanvilje-
lijä Toivo K. Ronkainen jät-
tivät esitykseen eriävän mie-
lipiteensä.

Molemmat eriävät mieli-
piteet koskivat myös aluet-
tamme. Molemmat vastusti-
vat Kesälahden kunnan lak-
kauttamista. Jaakko K. Tu-
runen lisäksi vastusti Rääk-

kylän kunnan määräämistä 
Kiteen yhteistoiminta-aluee-
seen. Eriävässä mielipitees-
sään kuntatarkastaja Turu-
nen esitti Rääkkylän osalta 
seuraavaa: ”Kiihtelysvaaran, 
Pyhäselän ja Rääkkylän kun-
nat ovat sitovasti sopineet yh-
teistoiminnasta, jossa toimin-
nan keskuksena on Pyhäselän 
kunta, Hammaslahti. Rääk-
kylän kunnan määrääminen 
Kiteen yhteistoiminta-aluee-
seen merkitsisi sitä, että kun-
nan jäsenten (lukuun ottamat-
ta aivan vähäistä määrää Ki-
teen rajalta) olisi tehtävä vi-
rasto- ja muut matkat ”vasta-
virtaan”, kun ne nykyisellään 
suuntautuvat Hammaslahteen 
ja osittain Liperin kautta Jo-
ensuun kaupunkiin. 1960-lu-
vulla Rääkkylässä oltiin täy-
sin yksimielisiä siitä, että tu-
levaisuuden yhteistyön suunta 
on Pyhäselkä-Joensuu.

Kun tulin keväällä 1963 
Rääkkylään valtuuston pu-
heenjohtaja Toivo Toropai-
sen toimintaohje uudelle kun-
nansihteerille oli, ettei Kiteen 
kanssa olla missään tekemi-
sissä. Suurin syy tähän lie-
nee ollut se, että 1950-luvun 
lopussa saaristomme Heinon-
niemi ja Asikko pakkoliitet-
tiin Kiteeseen. Rääkkylä me-
netti kuntaliitoksessa 750 asu-
kasta Kiteelle.

Maakuntaliiton toimes-
ta laadittiin ja julkaistiin v. 
1967 Pohjois-Karjalan seu-
tusuunnitelma, jossa määri-
teltiin läänin aluejako sekä 
alueisiin kuuluvat kunnat. 
Rääkkylä määrättiin kuulu-
maan Kiteen seutukuntaan. 
Samoihin aikoihin säädettiin 
laki kunnallisen jaotuksen 
muuttamisesta ja alkoi kun-
tauudistussuunnitelmien laa-
timinen.

Kun kuntauudistussuun-
nitelmista alkoi kuulua tie-
toa, että Rääkkylää vietäisiin 
”väärään suuntaan”, Kiteel-
le, ilmeisesti meidän kunnan 
aloitteesta Pyhäselän, Kiih-
telysvaaran ja Rääkkylän 

kunnat aloittivat neuvottelut 
kuntien välisestä yhteistyöstä. 
Kuntiin perustettiin yhteistyö-
toimikunnat.

Rääkkylän kunnan edus-
tajiksi kunnanhallitus valitsi 
kunnanhallituksen puheen-
johtaja Erkki Kähkösen ja 
kunnansihteeri Ilkka Sima-
naisen. Yhteistyöstä laadit-
tiin kirjallinen sopimus, jonka 
Rääkkylän valtuusto hyväksyi 
19.3.1968. Samassa kokouk-
sessa valittiin edustajat lähe-
tystöön, joka vie sopimuksen 
muiden kuntien edustajien 
kanssa maaherralle, joka oli 
suunnittelutoimikunnan pu-
heenjohtaja. Kunnansihteeriä 
ei näytä valitun tuohon lähe-
tystöön.

En muista, eikä löytynyt 
tietoa omasta, ei kunnan, ei 
myöskään kuntauudistustoi-
mikunnan asiakirjoista, jot-
ka nekin kävin tutkimassa, 
ottiko maaherra Esa Timo-
nen lähetystön vastaan. Sen 
muistan, ja asia löytyy kun-
nanhallituksen pöytäkirjasta, 
että olen saanut maaherralta 
kutsun lääninhallitukseen tou-
kokuussa 1968, pari kuukaut-
ta sen jälkeen, kun Rääkkylän 
valtuusto hyväksyi yhteistoi-
mintasopimuksen. Kunnan-
hallituksen pöytäkirja kertoo, 
että olen selostanut käyntiäni 
lääninhallituksessa, jossa mi-
nulle oli tehty selväksi, että 
Rääkkylä kuuluu Kiteen seu-
tukuntaan.

Kun muuta kirjallista tietoa 
en ole löytänyt on nyt yli 40 
vuoden jälkeen vaikea muis-
taa, mitä muuta lääninhalli-
tuksessa Rääkkylän kunta-
uudistuksesta on keskustel-
tu. Saattaapa olla, että tuossa 
neuvottelussa on keskustel-
tu myös siitä, että kun Rääk-
kylä peruu toimenpiteensä ja 
yhteistyöhaaveensa Joensuun 
suuntaan, niin alustavan kun-
tauudistussuunnitelman eh-
dotukset säilyvät lopullisessa 
suunnitelmassakin.

Kunnan tuli antaa lausun-
tonsa alustavasta kuntauudis-

tussuunnitelmasta 15.2.1969 
mennessä.

Lausunnon sisältö oli, että 
vastustamme kunnan lopet-
tamista (II vaihtoehto), mutta 
hyväksymme Rääkkylän kuu-
lumisen Kiteen yhteistoimin-
ta-alueeseen. Niinhän Rääk-
kylän oli toivottu tekevän. 
Käytännössähän se tarkoitti 
sitä, että Rääkkylä pakotet-
tiin kuulumaan Kiteen seu-
tukuntaan.

 Kunnanvaltuusto käsitteli 
kunnanhallituksen hyväksy-
mää lausuntoa kokouksessaan 
30.12.1968, mutta ei tehnyt 
päätöstä, vaan siirsi lausun-
non antamisen uudelle val-
tuustolle. Vuoden 1969 alus-
ta toimintansa aloittanut val-
tuusto käsitteli asian kokouk-
sessaan 24.2.1969 ja  hyväk-
syi yksimielisesti kunnanhal-
lituksen esityksen.

Tuskinpa uusikaan valtuus-
to olisi hyväksynyt kunnan-
hallituksen esittämää lausun-
toa, jos ei olisi ollut pelkoa 
siitä, että II vaihtoehto, kun-
nan jakaminen naapurikunti-
en kesken, voisi tulla esityk-
seen Rääkkylän osalta.

Kun kuntauudistusesitykset 
eivät johtaneet mihinkään toi-
menpiteisiin kunnanhallinnon 
pelot kunnan lakkauttamises-
ta olivat turhia. Mitähän olisi 
tapahtunut ja mikä Rääkkylän 
ja rääkkyläläisten tilanne oli-
si nyt, jos kunta olisi pysynyt 
tiukasti 1960-luvun suunnitel-
missaan ja päätöksissään yh-
teistyön suunnasta Joensuu-
hun päin?

Muiden kuntien lausunnot 
alustavasta suunnitelmasta 
olivat seuraavat:

Kitee hyväksyi yhteistoi-
minta-alueen ja totesi, että 
kysymykseen tulisi tässä vai-
heessa Kesälahden ja Rääk-
kylän osalta vain pakkoliitos, 
koska kunnat vastustanevat 
kuntansa lopettamista. Kiteen 
valtuusto katsoi, että parasta 
olisi vapaaehtoisuuden poh-
jalta ennakkoluulottomasti 
harkita sitä, että Kesälahti, 

Tohmajärvi, Kitee, Rääkkylä 
ja Värtsilä muodostettaisiin 
yhdeksi suurkunnaksi.

Tohmajärvi torjui jyrkästi 
kaikki toimenpiteet kunnan 
nimen muuttamiseksi Värt-
siläksi. Nimen muuttaminen 
olisi loukkaus vanhaa kult-
tuuripitäjää kohtaan. Värtsi-
län liittämisen Tohmajärveen 
valtuusto hyväksyi. Sitä vas-
toin Tohmajärvi ei katsonut 
tarpeelliseksi kuulumista Ki-
teen seutukunnan yhteistoi-
minta-alueeseen.

Värtsilä torjui kunnan pak-
kotoimin liittämisen Tohma-
järven kuntaan. Yhteistoimin-
ta-alueen, jonka keskuksena 
on Kitee, Värtsilä hyväksyi.

Kesälahti vastusti kunnan 
liittämistä Kiteeseen. Samoin 
Kesälahti vastusti kuulumista 
Kiteen seudun yhteistoiminta-
alueeseen. Sen sijaan Kesä-
lahti hyväksyi esityksen Ke-
sälahden ja Uukuniemen yh-
distämisestä. Kesälahti esitti, 
että yhdistetyn Kesälahden ja 
Uukuniemen kunnasta sekä 
Punkaharjun ja Saaren kun-
nista muodostettaisiin yhteis-
toiminta-alue.

Lopullisen ehdotuksen 
kuntauudistusta koskevak-
si suunnitelmaksi toimikun-
ta jätti lääninhallitukselle 
22.5.1969. Alueemme osal-
ta lopulliseen suunnitelmaan 
tehtiin seuraavat muutokset: 
Tohmajärvi sai pitää nimen-
sä. Kesälahden esitys kunta-
liitoksesta hyväksyttiin. Jos 
Kesälahden ja Uukuniemen 
kuntaa ei voida jostain syys-
tä yhdistää, Kesälahti liitetään 
Kiteeseen. Kitee ja Rääkkylä 
muodostavat yhteistoiminta-
alueen. Koko Kiteen seudun 
yhteistoiminta-aluetta ei Toh-
majärven vastustuksen vuok-
si esitetty.

Mitä Keski-Karjalassa on 
tapahtunut kuntaliitossuunni-
telmien jälkeen? Värtsilä on 
vapaaehtoisesti liittynyt Toh-
majärveen. Muut kunnat ovat 
itsenäisiä. Tohmajärvi tuol-
loin ottamansa kannan mu-
kaisesti ei ole ollut pahemmin 
pyrkimässä yhteistyöhön.

Minun virka-aikanani Kes-
ki-Karjalan musiikkiopisto 
ja Keti taisivat olla suurem-
pia yhteistyöhankkeita, joi-
hin Tohmajärvi tuli mukaan. 
Kitee esitti alueen suurkun-
taa, mutta ei ole ollut sen jäl-
keen kovin aktiivinen asias-
sa. Kitee, Rääkkylä ja Kesä-
lahti tekivät vuosikymmenet 
yhteistyötä, mielestäni hyvin 
tuloksin. Kun terveyskeskuk-
sen rakentamisesta päästiin 
yksimielisyyteen, yhteistyö 
sujui hyvin. Kunnat luottivat 
toisiinsa.

Rääkkylän päästessä 
1980-luvun alussa saaristo-
kunnaksi, kunnan taloudelli-
nen asema parani ratkaisevas-
ti. Kunnan palveluita voitiin 
kehittää siinä kuin muissakin 
kunnissa. Kuntaliitoskysy-
myksiin ei tarvinnut palata. 
Mikäpä Rääkkylällä oli ke-
hittää kunnallisia palvelujaan, 
olihan sillä saaristokunta-ase-
mansa ansiosta kehitystyöhön 
käytettävissä suurimmat tulot 
asukasta kohti laskettuna alu-
eemme kunnista.

Ilkka Simanainen

Simanainen muistelee

� Rääkkylän entinen 
kunnanjohtaja Ilkka Si-
manainen luo kirjoi-
tuksillaan taustaa Kes-
ki-Karjalan ja Rääkky-
län nykytilanteelle. Tä-
mä kirjoitus käsittelee 
1960-luvulla suunnitel-
tua kuntauudistusta ja 
yhteistoiminta-alueita.

Rääkkylä pakotettiin Kiteen seutuun


