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Hannes Manninen ja Kimmo Sasi: 
Maakunnista aluetason kuntia 
HS Vieraskynä 20.4.2016 

 

MAAKUNNISTA PITÄÄ TEHDÄ ALUETASON KUNTIA 

Uuden itsehallinnollisen viranomaisen perustaminen on mahdollista. 

Hallituksen linjaus 18 maakunnasta, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuusta sekä maakunnille 
siirrettävistä tehtävistä on perusteltu. Avoimeksi näyttää jääneen maakunnan oikeudellinen luonne. 

Tarkoituksena lienee luoda maakunnasta uusi viranomainen kunnan ja valtion rinnalle. Merkittävää julkisen 
vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan perustuslakimme mukaan antaa vain viranomaiselle. 

Uuden itsehallinnollisen viranomaisen perustaminen on mahdollista. Se vaatii, että maakunta on 
demokratian näkökulmasta hyväksyttävä (legitiimi) ja että sen tehtävät ja menettelytavat on rajattu ja 
säännelty tarkasti. Olennaisia kysymyksiä ovat valtion, maakuntien ja kuntien väliset suhteet sekä 
itsehallinnossa noudatettavat periaatteet. 

Maakuntien perustaminen uudentyyppisinä oikeushenkilöinä ei sovi kuntia suurempien hallintoalueiden 
itsehallinnon luonteeseen, kun otetaan huomioon lainsäädännön historia. 

Jo vuonna 1930 tehtiin K. J. Ståhlbergin johdolla – toteutumatta jäänyt – ehdotus maakuntien 
itsehallinnosta. Ståhlbergin esitys olisi jakanut maan 25 maakuntaan, jotka olisivat tarvittaessa voineet 
ottaa kuntien tehtäviä hoitoonsa. Seitsemän suurinta kaupunkia olisi jäänyt maakuntahallinnon 
ulkopuolelle. 

Kunnallishallintomme perusta luotiin vuonna 1865 asetuksella kunnallishallituksesta maalla ja vuonna 1873 
asetuksella kunnallishallinnosta kaupungeissa. Ne kirjoitettiin Ruotsin kunnallislainsäädännön pohjalta. On 
hyvä tarkastella, miten asia on järjestetty Ruotsissa. 

Ruotsin hallitusmuodon mukaan maan kansanvaltaisuus toteutuu edustuksellisen ja parlamentaarisen 
valtiomuodon ja kunnallisen itsehallinnon kautta. Kuntia on paikallisella (kommun) ja alueellisella 
(landsting) tasolla. Kunnat hoitavat paikallisia ja alueellisia julkisia tehtäviä sekä niille lailla säädetyt 
tehtävät kunnallisen itsehallinnon periaatteen mukaisesti. 

Perustuslain säännökset on pantu Ruotsissa täytäntöön kuntalailla, jonka mukaan maa on jaettu kuntiin ja 
maakäräjiin. Kuntalain säännökset koskevat periaatteessa sekä kuntia että maakäräjiä. Erikseen on annettu 
laki kuntien toimivaltuuksista eli nimenomaan niille määrätyistä tehtävistä. 

Suomen perustuslain pykälässä 121 otsikon ”Kunnallinen ja muu alueellinen itsehallinto” alla todetaan: 
”Suomi jakautuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon”. Ja edelleen: 
”Itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla säädetään lailla”. Perustuslaissa on myös säädetty 
kunnan verotusoikeudesta, hallinnon yleisistä perusteista ja tehtävien antamisesta. 

  

  



Itsehallinnon käsite ei ole yksiselitteinen. Vakiintuneen tulkinnan mukaan sen tunnusmerkkejä ovat 
oikeushenkilöys, tehtävät, omat toimielimet ja oikeus valita niihin edustajat, oma talous (varainhankinta, 
verotus- ja lainanotto-oikeus) ja jäsenistö. Tältä pohjalta maakunnat tulee perustaa aluetason kuntina 
Ruotsin mallia soveltaen. 

Kunnan ja maakunnan oikeudellinen muoto on tällöin kunta. Ne ovat erillisiä oikeushenkilöitä, joiden 
itsehallinnollinen asema on yhdenvertainen. Niiden tehtävistä säädetään lailla. Nykyisillä kunnilla säilyy 
yleinen toimivalta sekä oikeus kunnalliseen tuloveroon, kiinteistöveroon ja yhteisöveroon. Maakunnille 
annetaan oikeus maakuntaveroon ja ne saavat niille siirrettyihin tehtäviin valtionosuutta nykyisten kuntien 
tapaan. Siirtymävaiheen jälkeen maakunnat ja kunnat voisivat yhteisesti sopia tiettyjen tehtävien 
siirtämisestä toisilleen. 

Yhdenvertaisen itsehallinnollisen aseman turvaamiseksi maakunnat on tarkoituksenmukaista perustaa lailla 
kuntia suurempien hallintoalueiden itsehallinnosta. Siinä säädettäisiin, että alueiden itsehallintoa 
toteuttavat maakunnat, jotka ovat aluetasolla toimivia kuntia ja joiden hallinnon tulee perustua asukkaiden 
itsehallintoon. 

Laissa on myös säädettävä maakuntien lukumäärästä, rajoista, nimistä, tehtävistä, siirtymävaiheeseen 
liittyvistä järjestelyistä sekä asioista, joista on säädetty perustuslaissa nykyisten kuntien osalta. Muutoin 
maakunnat noudattavat kuntalakia, ellei ole toisin säädetty. 

Maakuntien perustaminen kuntina helpottaa selvästi omistusjärjestelyyn, varainhankintaan, työnantaja-, 
eläke- ja edunvalvontayhteisöihin liittyvien ongelmien ratkaisua. 

Hannes Manninen ja Kimmo Sasi 

Kumpikin kirjoittajista on ollut kansanedustaja, ministeri ja valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja. 

 

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 20.4.2016       
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MUISTIO 
Teuvo Pohjolainen 
Julkisoikeuden professori emeritus, Itä-Suomen yliopisto 
21.3.2016 
 

 

Kuntia suurempien itsehallintoalueiden oikeudellisesta muodosta 
 

Esillä oleva muistio on luonteeltaan ideapaperi. Siinä ei ole systemaattisesti analysoitu 

perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntöä aluehallinnon järjestämistä ja itsehallintoa 

koskevissa kysymyksissä. 

 

Suomessa ollaan suunnittelemassa uusia itsehallintoalueita, jotka sijoittuisivat nykyisten kuntien ja valtion 

väliin. Niille kaavailluista tehtävistä ensivaiheessa kysymykseen tulisivat ns. sote-uudistuksen mukaiset 

tehtävät, mutta mahdollisesti jotakin muutakin kuntien tai kuntien yhteistoiminnassa nykyisin hoitamia 

tehtäviä. Lisäksi esimerkiksi nykyisin maakuntien liitoille sekä mahdollisesti valtion aluehallinnolle kuuluvia 

tehtäviä on suunniteltu siirrettäväksi uusille hallintoelimille.  

 

Itsehallinto ei ole yksiselitteinen käsite. On kuitenkin vakiintuneesti katsottu, että itsehallintoon sisältyy 

eräitä yhteisiä tunnusmerkkejä. Tällaisia ovat oikeushenkilöllisyys, (laissa määrätyt) tehtävät, omat 

toimielimet ja oikeus valita niihin henkilöt, varainhankinta (verotus- ja lainanotto-oikeus), sekä jäsenistö. 

 

Uusien hallintoelinten organisointi on mahdollista useilla eri tavoilla. Niiden perustaminen on 

lainsäädännössä nykyisin varsin niukasti säännelty. Perustuslain 121 § sääntelee otsikkonsa mukaan 

kunnallista ja muuta alueellista itsehallintoa. Sen 1 momentin mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden 

hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Miten Suomi jakautuu kuntiin, siitä 

perustuslaissa ei ole mainintaa, kunhan järjestelmä nojaa asukkaiden itsehallintoon. 

 

Perustuslain 121 §:n 2 momentin mukaan kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista 

tehtävistä säädetään lailla. Tästä kysymyksestä on jonkin verran perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntöä. 

Säännöksen kärki suuntautuu siihen, ettei tehtäviä voida määrätä ilman eduskunnan hyväksymän lain 

myötävaikutusta. 
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PeL 121 §:n 3 momentissa taataan kunnille verotusoikeus. Lailla säädetään verovelvollisuuden ja veron 

määräytymisen perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Verotusoikeus on siten kunnallisen 

itsehallinnon olennainen elementti. 

 

Perustuslain 121 §:n 4 momentissa on säädetty: ”Itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla 

säädetään lailla”.  

 

Lisäksi kunnallisen itsehallinnon järjestämisessä on otettava huomioon Euroopan Paikallisen itsehallinnon 

peruskirja, jonka 3 artiklan mukaan kunnalla tulee olla oikeus ja kelpoisuus hoitaa lain nojalla huomattavaa 

osaa julkisista asioista omalla vastuullaan. 

 

Perustuslaki ei siis sääntele kuntien määrää tai kokoa. Perustuslakia voidaan kuitenkin tulkita siten, että 

kuntia tulee olla useita ja niiden hallinnon tulee perustua asukkaiden itsehallintoon. Perustuslaki ei estä, että 

kunta on niin iso, että asukkaita on lähemmäs 600 000 (Helsinki). Perustuslaki ei myöskään estä kuntaliitoksia 

eikä muutoinkaan sääntele kuntarakennetta tai -jakoa (PeVL 24/1997 vp). 

 

Edellä mainituista perustuslain ja kansainvälisen sopimuksen säännöksistä voidaan tehdä joitakin 

johtopäätöksiä sen suhteen, miten suunniteltujen itsehallintoalueiden toiminta tulee järjestää. Perustuslaki 

osoittaa, että asiasta voidaan säätää lailla. Olennaista perustuslain säännöksen mukaan on se, että 

kysymyksessä on itsehallinto. Itsehallinnon puolestaan on vakiintuneesti katsottu sisältävän sen, että ylin 

päätöksentekoelin valitaan (jäsenistön toimesta) vaaleilla, että itsehallintoelimellä on verotus- ja lainanotto-

oikeus, ts. tietty taloudellinen autonomia ja että itsehallintoelimellä voi olla myös muita tehtäviä, kuin lailla 

niille määrätyt tehtävät (tietty yleinen toimiala). Olennaisin kysymys näiden lisäksi on kuitenkin oma 

oikeushenkilöllisyys.  

 

Perustuslaki sallii tällaisen alueellisen itsehallinnollisen oikeushenkilön perustamisen lailla. Perustuslaki ei 

erityisesti ohjaa sitä, millainen oikeudellinen muoto itsehallintoelimellä on. Asia voidaan järjestää 

yksinkertaisesti tai monimutkaisesti. Monimutkainen järjestely on kysymyksessä, jos perustetaan PeL 121 §:n 

4 momentin nojalla kokonaan uudenlainen oikeushenkilö hoitamaan alueellisen itsehallinnon tehtäviä. 

Tuolloin joudutaan perustuslainkin kannalta vaikeisiin periaateratkaisuihin muun muassa demokratian 

(itsehallinnon), rahoituksen ja omaisuusjärjestelyjen kanssa. Uudenlaisen oikeushenkilön suhteet 

(perus)kuntiin ja valtioon jouduttaisiin järjestämään kokonaan uudella tavalla muuttamalla lukuisaa joukkoa 

lainsäädäntöä. Aidon, perustuslain edellyttämän itsehallinnon luominen uudentyyppisen oikeushenkilön 

piirissä on haastavaa. 
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Yksinkertainen ratkaisu on ottaa käyttöön Ruotsin mallin mukainen kaksiportainen kuntahallinto. Alueelliset 

itsehallintotehtävät voitaisiin hoitaa aluekunnan toimesta ja muut itsehallintotehtävät alueen peruskuntien 

toimesta. Asukkaat olisivat jäseniä sekä omassa (perus)kunnassaan että aluekunnassa samaan tapaan kuin 

kansalaiset ovat samaan aikaan Suomen kansalaisia ja Euroopan unionin kansalaisia. Ratkaisu ei edellyttäisi 

kokonaan uudenlaisen oikeushenkilön perustamista. Kuntarakenne (ja kuntalainsäädäntö) tulisi 

sovellettavaksi aluekunnan toiminnassa suoraan. Omaisuusjärjestelyt olisi mahdollista toteuttaa samalla 

tavalla kuin kuntien yhdistymistilanteissa on vakiintuneesti tehty. Demokratia toteutuisi aluekunnan 

valtuuston vaaleissa ja verotusoikeus noudattaisi kuntaverotusta koskevia periaatteita. Kysymyksessä olisi 

perustuslain edellyttämä kunnan asukkainen itsehallinto sekä (perus)kunnan että aluekunnan tasolla. 

Lakisääteiset tehtävät voidaan osoittaa suoraan (perus)kunnalle tai aluekunnalle. Molemmilla voisi olla myös 

yleinen toimiala omalla maantieteellisellä alueellaan. Kunta-valtiosuhteen vakiintunut perustuslaillinen 

tulkintakäytäntö olisi edelleen suoraan sovellettavissa. 

 

Tällainen Ruotsin mallin tapainen kaksiportainen kuntajärjestelmä voitaisiin säätää yksinkertaisesti lisäämällä 

kuntalakiin ne säännökset, jotka aluekuntia varten tarvittaisiin. Tällaisten säännösten määrä olisi vähäinen. 

Ruotsissa perustuslaissa on säädetty, että kunnat huolehtivat paikallisista ja alueellisista julkisista tehtävistä 

kunnallisen itsehallinnon avulla. Ruotsin kunnallislain mukaan taas Ruotsi on jaettu kuntiin ja aluekuntiin 

(landstinget), jotka hoitavat kansanvallan ja kunnallisen itsehallinnon nojalla asioita, jotka on osoitettu niille 

laeilla tai erityisillä määräyksillä. Ruotsissa kunnat ja aluekunnat ovat siten rinnasteisia ja kuuluvat 

kunnallisen itsehallinnon piiriin. Samanlainen rinnasteinen asema olisi yksinkertaista luoda myös Suomen 

kunta- ja aluehallintoon. 
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Kunnat ja maakunnat asukkaiden itsehallinnon välineinä  
 
Malli kunta- ja maakuntauudistuksen toteuttamiseen 
 

Tiivistelmä mallista 

(1) Maakunta perustetaan useampia kuntia kattavana uutena tavanomaisena kuntana 
vakiintunutta menettelyä käyttäen.  

(2) Uuden maakunnan alueella olevat vanhat kunnat jäävät edelleen jatkamaan 
toimintaansa.   

(3) Maakunta ja edelleen toimintaansa jatkavat kunnat päättävät lainsäädännön 
osoittamalla tavalla alueelleen soveltuvasta toimivaltojen ja rahoituksen jaosta.  

(4) Valtio osoittaa soveltuvasti tehtäviä maakunnalle ja sen kunnille yhdessä 
hoidettaviksi. 

Muistion tarkoitus: Muistio on tarkoitettu poliittisten toimijoiden käyttöön yksinkertaisena 
mallina, jolla voidaan toteuttaa asukkaiden itsehallintoa koskeva uudistus.  

Politiikkaneuraalisuus: Malli on laadittu mahdollisemman pitkälle politiikkaneutraaliksi. 
Valinnat ja painotukset mallin alueellisesti eriytyvistä sovelluksista jäävät poliittisten 
päättäjien valittavaksi. Mallin tarkoituksena on luoda hyvän hallinnon mukainen yleinen 
kehikko, jossa poliittista tahdonmuodostusta voidaan toteuttaa alueellisesti eriytyneesti 
mutta kansallisesti yhteismitallisella ja yhtenäisellä tavalla.  

Tausta hallitusohjelmassa: Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaan ”Valtion 
aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla 
yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). 
Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille 
itsehallintoalueille.” 

Hallitusohjelmassa ei oteta kantaa uuden itsehallinnon toteuttamistavoista. Tämän vuoksi 
on perusteltua tarkastella menettelytapaa, joka toteuttaisi hallitusohjelman tavoitteen 
selkeistä itsehallintoalueista, jotka yksinkertaistaisivat julkista aluehallintoa. 

Asukkaiden itsehallinto: Tässä muistiossa tarkastellaan menettelyä, jossa julkinen 
aluehallinto ankkuroidaan perustuslaissa määriteltyyn asukkaiden itsehallintoon, joka 
nykymuodossaan ilmenee kuntina ja kuntien yhteistoimintaeliminä, lähinnä kuntayhtyminä. 
Tämän rakenteen kehittäminen on edelleen mahdollista – pitäen mielessä hallitusohjelman 
yksinkertaisuustavoitteen – seuraavalla menettelyllä: 

Menettely: (1) Maakunta perustetaan useampia kuntia kattavana uutena tavanomaisena 
kuntana jo vakiintunutta menettelyä käyttäen. (2) Uuden maakunnan alueella olevat vanhat 
kunnat jäävät jatkamaan toimintaansa.  (3) Maakunta ja edelleen toimintaansa jatkavat 
kunnat päättävät lainsäädännön osoittamalla tavalla alueelleen soveltuvasta toimivaltojen ja 
rahoituksen jaosta. (4) Valtio osoittaa soveltuvasti tehtäviä maakunnalle ja sen kunnille 
yhdessä hoidettaviksi. 



3 

 

Perustuslaillisuus: Menettelyssä maakunta luodaan perustuslain 121 §:n neljännen 
momentin mukaisesti: ”Itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla säädetään lailla.” 

Menettelyssä asukkaiden itsehallinnon nykyisiä ilmenemismuotoja (kunnat ja kuntayhtymät) 
laajennetaan ja rikastutetaan rakenteella, jossa kunnan asukas voi olla sekä kunnan että 
maakunnan jäsen.  Maakunnan tosiasiallinen oikeusmuoto on kunta (yleinen toimivalta, 
verotusoikeus, suorat vaalit).  

Säädettävät lait koskisivat ensisijaisesti kuntalakia ja kuntajakolakia.  

Kansainvälinen vertailu: Menettelyssä toteutuu läheisesti Ruotsin perustuslain menettely 
(lähteenä Ruotsin hallitusmuoto):  

”Ruotsalainen kansanvaltaisuus perustuu vapaaseen ajatuksenmuodostukseen ja 
yleiseen ja yhtäläiseen äänioikeuteen. Se toteutuu edustuksellisen ja parlamentaarisen 
valtiomuodon ja kunnallisen itsehallinnon kautta.” ja 7 §:ssä: ”Valtakunnassa on kuntia 
paikallisella ja alueellisella tasolla”. 
 
Hallitusmuodon 14 luvun 2 §:ssä: “Kunnat hoitavat paikallisia ja alueellisia julkisia 
tehtäviä kunnallisen itsehallinnon periaatteen mukaisesti. Samalla periaatteella kunnat 
hoitavat myös niille lailla säädetyt tehtävänsä”. 
 

Ruotsin perustuslaki tunnistaa parlamentaarisen ja kunnallisen itsehallinnon tämän muistion 
mallin tavoin. 

Menettelyn yksinkertaisuus: Menettelyn oikeudellinen yksinkertaisuus on seurausta 
maakuntien perustamistavasta, jossa toteutuu jo vakiintunut uusien kuntien perustamista 
koskeva menettely oikeusseuraamuksineen. Oikeudelliset näkökohdat koskevat muun 
muassa eläkevastuita, rahoitus- ja takausvastuita sekä asemaa viranomaisena ja 
työnantajana, jotka kaikki saavat ratkaisunsa vakiintuneen kuntaliitosmenettelyn myötä. 

Vaadittava lainsäädäntö: Tarvittava uusi lainsäädäntötyö kohdistuisi kuntalakiin ja 
kuntajakolakiin, joissa tulisi ottaa huomioon asukkaan ja alueen kuuluminen kahteen 
kuntaan – kuntaan ja maakuntaan – sekä uuteen lainsäädäntöön, joka koskisi maakunnan ja 
kuntien toimivallan, tehtävien ja rahoituksen jakoa.  

Mallin joustavuus ja alueellinen eriytyminen: Mallia voidaan joustavasti mukauttaa 
alueellisten tarpeiden mukaan määrittelemällä (a) maakunnat alueellisesti ja (b) maakunnan 
ja kuntien väliset toimivaltasuhteet tarkoituksen mukaisella tavalla asukkaiden itsehallinnon 
periaatteiden mukaisesti. 

On ilmeistä, että haja-asutusalueilla maakunnan toimivalta olisi laajempi kuin kuntien, kun 
taas kaupunkipainotteisella alueella kuntien toimivalta olisi laajaa, mutta maakunnan 
suppeaa. Malli sallii myös yksikuntaisen maakunnan, joka voisi soveltua Helsingin tarpeisiin. 

Valtion osuus: Mallin mukainen menettely on korostuneesti asukkaiden itsehallinnon 
muodon uudelleen järjestelyä, joka menettelytapa luontevasti jättää valtion roolin 
vähäiseksi. Tämän vuoksi valtiolla ei olisi aktiivista roolia enempää kuin olisi menettelyssä, 
jossa maakunta perustettaisiin yhtenä tavanomaisena kuntaliitoskuntana. 
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Esipuhe 

Suomessa on tätä kirjoitettaessa vireillä kuntien toimintaa koskeva uudistus. Uudistus kohdistuu 
kuntien ja perustettavaksi aiottujen maakuntien lisäksi sosiaali- ja terveysalan toimintoihin ja 
niihin liittyviin kuntien omaisuuksiin, erityisesti kiinteistöihin, joiden on ajateltu siirtyvän 
uudistuksen yhteydessä perustettaville maakunnille. 

Kuntien takauskeskuksen takaamasta varainhankinnasta merkittävä osa kohdistuu kuntien nyt 
omistamien kiinteistöjen rahoitukseen. Kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän lisäksi myös 
kuntien ulkopuoliset muut tahot ovat rahoittaneet kuntien nyt tarkasteltavia kiinteistöjä.  

Kuntien takauskeskuksen on osaltaan kuntien yhteisen varainhankinnan kehittämisestä ja 
turvaamisesta vastaavana viranomaisena perusteltua edistää sellaisen menettelyn luomista, jolla 
aiottu sosiaali- ja terveysalan ja siihen liittyvä maakunnallisen itsehallinnon kehittäminen 
voitaisiin luoda tavalla, joka ei vaaranna kuntien ja maakuntien rahoitushuoltoa eikä kuntien 
velkojien asemaa. 

Tämä toimitusjohtajan taustamuistio palvelee edellä määriteltyä tehtävää. Muistiossa käy ilmi, 
että asukkaiden yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti rakennettu tase-erien siirto voisi tuottaa 
tyydyttävän ratkaisun, sillä yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisessa järjestelyssä eri kuntien 
oman pääoman määrä ei muuttuisi, vaikka tase-erien muoto ja määrä muuttuisikin uudistuksen 
yhteydessä.   

Muistio liittyy Kuntien takauskeskuksen 15.12.2015 Perlacon Oy:lle (toimitusjohtaja Eero 
Laesterä) antamaan toimeksiantoon. Toimeksiannon tehtävänä on selvittää, missä määrin 
otokselle valitun kuntajoukon kirjanpidon tase-erät on arvostettu palvelutuotantokyvyn 
mukaisesti ja miten noiden tase-erien arvostus muuttuisi uudistusten myötä tapahtuvien 
siirtojen yhteydessä.  

Muistiossa esitetyt näkemykset ovat toimitusjohtaja Heikki Niemeläisen valmistelua, joka liittyy 
Kuntien takauskeskuksen kehittämistehtävään. 

 

Helsingissä 1. helmikuuta, 2016 

Heikki Niemeläinen 

toimitusjohtaja 
Kuntien takauskeskus 
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Tiivistelmä 

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan menettelyä, jossa toteutuisi asukkaiden yhdenvertaisuus 
kuntien luovuttaessa omaisuuttaan sellaiselle perustettavalle maakunnalle, jolla on yhteinen 
asukaspohja omaisuuttaan luovuttavien kuntien kanssa.   

Esitetyssä ratkaisussa kunnat luovuttavat omaisuutensa tase-arvoihin perustuen 
maakunnalleen. Maakunta puolestaan jakaa muodostuvan velan maakunnan asukkaiden 
kesken yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan. Maakunta hyväksyy velan kuittauksena kuntien 
hallussa olleen, mutta maakunnalle siirtyneen omaisuuden täysimääräisesti.1 

Mahdollisesti jäljelle jäävät rahamääräiset tase-erät maakunta kirjaa taseeseensa kuten myös 
kunnat omiinsa. Jäljelle jäävien rahamääräisten tase-erien käytöstä ja kuoletuksesta sovitaan 
erikseen. 

 

Taustana asukkaiden yhdenvertaisuus 

Sipilän hallituksen ohjelmassa on todettu uusien toimijoiden luominen sosiaali- ja terveysalan 
sekä eräitä muita toimintoja varten. Uudistukseen liittyy myös tarpeellisen itsehallinnon 
kehittäminen uusille toimijoille.  

Hallituksen ohjelmassa ei ole otettu kantaa miten uusi itsehallinto tulisi luoda. Ilmeisenä on 
pidettävä, että uusi itsehallinto (jatkossa ”maakunta”) tulisi luoda tarkoitukseen soveltuvalla 
tavalla. Tarkoitus on todettu sosiaali- ja terveysalan uudistuksen osalta olevan terveyserojen 
kaventaminen ja kustannusten hillintä. Tavoitteiden toteutumisen on katsottu edellyttävän nyt 
kuntien hallussa olevien toimintojen siirtymistä perustettaville kuntia suuremmalle 
kokonaisuudelle, maakunnille. Tehtävien siirtymisen yhteydessä tulee harkita myös tehtävien 
hoitoon liittyvien tase-erien, erityisesti kiinteistöjen siirtymistä kunnilta maakunnille. 

Tarkastelun lähtökohtana on jo vakiintunut tapa luoda kahdesta tai useammasta kunnasta uusi 
itsehallinnollinen yhteisö, uusi kunta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan uusi kunta luodaan 
lakkauttamalla jo olemassa olevat kunnat ja siirtämällä niiden toiminnot, oikeudet ja velvoitteet 
uudelle kunnalle. Vaihtoehtoisesti kuntaliitos on voitu tehdä säilyttämällä jokin jo olemassa 
oleva kunta ja liittämällä tähän jatkavaan kuntaan lakkautuva kunta tai lakkautuvia kuntia.  

Yhteistä näille molemmille menettelyille on kuntien asukkaiden joustava mahdollisuus käyttää ja 
muotoilla perustuslaillista oikeuttaan itsehallintoon tarpeelliseksi katsomallaan tavalla.2 
Toteutuneet menettelyt ovat oikeudellisesti vakiintuneita kuntien yleisen toimivallan, 
verotusoikeuden, kansanvallan toteutumisen, asukkaiden yhdenvertaisuuden ja 
kokonaisuudessaan perustuslain asukkaiden itsehallintoa koskevien lainkohtien mukaan.   

                                                        
1 Tämän muistion menettely perustuu asukkaiden yhdenvertaisuuteen. Vaihtoehtoinen, kuntien taseisiin 
perustuva lähestymistapa on kuntien kirjanpitoa soveltaneille käyttökelpoisempi, joten tasetarkastelu on 
selostettu tämän muistion liitteessä ”Taseiden muodostuminen maakuntia perustettaessa” (Liite 1.). 
2 Asukkaan oikeus itsehallintoon sisältää myös asukkaiden oikeuden luopua itsehallinnostaan, mikäli 
asukkaat näin muun muassa koordinointietujen vuoksi tarpeelliseksi katsovat.    
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Näissä aiemmissa ja sinänsä oikeudellisesti selkeissä järjestelyissä ei ole otettu huomioon 
tapausta, jossa yhtäältä muodostettaisiin kokonaan uusi kunta (jatkossa ”maakunta”), mutta 
toisaalta uuden kunnan alueelle jäisivät vanhat kunnat joidenkin toimintojen osalta olemaan. 

Myös tässä uudessa ja nyt mahdollisesti käyttöön otettavassa kuntaliitosten muodossa tulisi 
toteutua perinteisten kuntaliitosten oikeudelliset periaatteet. Oikeudellisesta periaatteesta 
tärkeimpänä on kunnan asukkaiden yhdenvertaisuus: kuntaliitosten toteutumistavasta 
riippumatta uuden kunnan asukkaat ovat olleet yhtäältä vastuussa uuden kunnan veloista ja 
velvoitteista ja toisaalta oikeutettuja uuden kunnan omaisuuteen ja oikeuksiin 
yhdenvertaisesti.3 

On ilmeistä, että yhdenvertaisuuden tulee toteutua myös nyt perustettavien maakuntien 
omaisuudessa, oikeuksissa, varoissa ja velvoitteissa – niiden tulee kohdistua yhtä lailla 
maakunnan asukkaisiin riippumatta siitä, minkä kunnan asukas kukin maakunnan asukas on tai 
on ollut. 

Yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi tässä kirjoituksessa tarkastellaan tapausta, jossa kaksi 
kuntaa A ja B liittyvät yhteen maakunnaksi AB, mutta jäävät edelleen toimimaan kuntina.4 

Kirjoituksessa tarkastellaan tapausta, jossa kuntien A ja B hallussa on ollut tase-eriä, joiden 
käyttö on sidottu sellaiseen toimintaan, joka siirtyy kunnilta A ja B perustettavalle maakunnalle 
AB. 

Kirjoituksessa ei oteta kantaa siirtymän lainopillisiin näkökohtiin muutoin kuin toteamalla, että 
asukkaiden yhdenvertaisuuden tulee toteutua siirrossa. Lisäksi käytännöllisenä vaatimuksena 
otetaan huomioon, että omaisuuden siirtymisen tulisi toteutua tavalla, joka ei vaadi 
ulkopuolisen rahoituksen käyttöä. Siirtymällä ei myöskään tulisi olla vaikutuksia maakunnan 
tuloksen tai taseen oman pääoman muodostumiseen.   

Reunaehdot toteuttavan ratkaisun hakemisessa olennaista on kirjanpitoa koskevan ohjeistuksen 
vaade, jonka mukaan tase-erien arvostusten tulee vastata niiden palvelutuotantokykyä. 
Asianmukaiset kohdat ohjeistuksesta ovat tämän kirjoituksen liitteenä (Liite 2). 

 

 

 

                                                        
3 Ajatus, jonka mukaan julkinen valta edustajineen maksaa omaisuutensa vain kerran, on triviaalina 
ohjausvaikutukseltaan tyhjä. Asukkaiden yhdenvertaisuus liittyy läheisesti kuntien velkojien aseman 
turvaamiseen. On ilmeistä, että kuntien ja maakunnan keskinäinen yhteisvastuu turvaisi kuntien ja 
maakunnan velkojien ja oikeudenomistajien, kuten eläke-etuuksien omistajien, edut.  
4 Tarkastelu ei poikkea kuntaliitoksesta AB muutoin kuin ottamalla huomioon, että kunnat A ja B jäävät 
edelleen toimivaltaisena (kenties toimivallaltaan rajoittuneena) kuntina olemaan. Jako eri tasoisiin kuntiin 
toteutuu muun muassa Ruotsin perustuslain 7 §:ssä: “I riket finns kommuner på lokal och regional nivå.” 
On kuitenkin syytä painottaa, että tässä kirjoituksessa esitettävä jakomalli on riippumaton perustettavan 
maakunnan toteuttamistavasta ja oikeudellisesta muodosta, mutta kuntaperusteinen toteuttamismalli 
tarjoaa muutoin selkeän oikeudellisen kehikon tarkastelulle.    
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Perusmalli 

Tarkastellaan tilannetta, jossa kaksi erillistä kuntaa, Kunta A ja Kunta B, ovat hoitaneet nyt 
maakunnalle siirtyviä palveluja. Molemmilla kunnilla on näihin toimintoihin liittyviä tase-eriä. 
Tase-erät on asianmukaisella tavalla arvostettu ja kirjattu kuntien taseisiin.   

Tase-arvojen kirjauksessa olennaista on niiden vastaavuus suhteessa tase-erän 
tulonmuodostukseen ja/tai palvelutuotantokykyyn. Jatkossa tarkastelu kohdistuu 
palvelutuotantokykyyn, sillä nyt tarkasteltavien tase-erien osalta tulonmuodostuskyvyn merkitys 
on toiminnan luonteen vuoksi vähäinen.  

Kirjanpitoa koskevan ohjeistuksen mukaan tase-erän palvelutuotantokyvyn muutos tulee kirjata 
tase-erän arvotuksena. 

Ajatellaan, että kunnat A ja B kuuluvat uuteen perustettavaan maakuntaan AB, joka tarvitsee 
omassa palvelutuotannossaan kuntien A ja B taseissa olevista tase-eristä vain osan.  

Kuntien A ja B tase-erät on kirjattu palvelutuotantokyvyn mukaan ennen maakunnan 
perustamista.  Tase-erän (esimerkiksi terveyskeskuskiinteistön) palvelutuotantokyky riippuu 
olennaisesti paitsi kiinteistön kunnosta myös palveltavien tosiasiallisesta määrästä.  Mikäli 
palveltavien tosiasiallinen määrä vähenee, vähenee tase-erän palvelutuotantokyky vastaavasti. 
Toisaalta, mikäli palveltavien määrä kasvaa, kasvaa tase-erän palvelutuotantokyky vastaavasti.  

Oletetaan kuntien A ja B palveltavien asiakkaiden yhteismäärän säilyvän ennallaan myös 
tapauksessa, jossa niiden palvelutuotanto siirtyy perustettavalle maakunnalle. Kun palveltavien 
kokonaismäärä ei muutu, säilyy tase-erien palvelutuotantokyky kokonaisuudessaan ennallaan, 
vaikka tase-erien välillä tapahtuukin palvelutuotantokyvyn siirtymiä.   

Tätä voi havainnollistaa kuntien A ja B tapauksissa seuraavasti. Ajatellaan, että molemmilla on 
ollut terveyskeskus kuntalaisia palvelemassa. Kunnassa A on 8.000 asukasta ja kunnassa B on 
2.000 asukasta, yhteensä 10.000. Maakunnan perustamisen myötä ajatellaan kunnan B 
terveyskeskus lakkautettavaksi, kun kunnan A terveyskeskus on todettu riittäväksi palvelemaan 
koko yhteistä 10.000 asukkaan väestöä. 

Maakunnan perustamisen myötä kunnan B terveyskeskuksen palvelutuotantokyky vähenee 
2.000 asukasta vastaavasti ja kunnan A terveyskeskuksen palvelutuotantokyky puolestaan 
kasvaa 2.000 asukasta vastaavasti, kun kunnan B asukkaat siirtyvät käyttämään kunnan A 
terveyskeskusta. Palvelutuotantokyky säilyy kokonaisuudessaan samana. 

On syytä korostaa, että palvelutuotantokyvyn siirtymä on riippumaton tase-erien omistuksesta.  
Riippumattomuus omistuksesta antaa mahdollisuuden siirtää tase-erät tavalla, jossa toteutuu 
kuntien A ja B asukkaiden yhdenvertaisuus myös maakunnan AB asukkaina. 

Menettely on kokonaisuudessaan seuraava. Perustettava maakunta AB saa omistukseensa 
kuntien A ja B tase-erät, esimerkiksi terveyskeskukset, molemmista kunnista. Siirtymä 
toteutetaan kuntien A ja B uudistusta edeltävien tasearvojen mukaisin arvostuksin.5  
                                                        
5 Tässä oletetaan, että tasearvot ovat asianmukaiset tai että ne on korjattu asianmukaisiksi. 
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Menettelyn myötä kunta A ja kunta B voivat todeta saaneensa tase-arvoja vastaavan saatavan 
maakunnalta AB, jolloin molempien taseissa aiemmin kiinteistönä esiintynyt tase-erä on 
vaihtunut saamiseksi maakunnalta AB. 

Maakunta AB puolestaan toteaa saaneensa molemmilta kunnilta terveyskeskukset sellaisin tase-
arvoin, jotka kuvaavat niiden palvelutuotantokykyä ennen uudistusta. Uudistuksen myötä 
maakunta AB tekee saamiinsa tase-eriin palvelutuotantokykyä vastaavat korjaukset, jotka jo 
edellä kuvatun mukaisesti kumoavat toisensa.6  

Menettelyn lopputuloksena on tilanne, jossa sekä kunnat A ja B ovat luopuneet tase-eristä 
tasearvojen mukaisesti, joten menettely ei ole aiheuttanut niille tappioita tai voittoja. Maakunta 
AB on toisaalta kokenut palvelutuotantokyvyn muutosten myötä tappioita ja voittoja uusissa 
tase-erissään, jotka tappiot ja voitot kumoavat toisensa.  

Asukkaiden yhdenvertaisuus 

Ratkaistavaksi ongelmaksi jää maakunnan AB ja toisaalta kuntien A ja B välille muodostuneiden 
velkasuhteiden selvittäminen asukkaiden yhdenvertaisuutta toteuttavalla tavalla. Ratkaisu 
muodostuu seuraavasti.  

Maakunta AB toteaa, että sen kokonaisvelasta kunnille A ja B vastaavat maakunnan 10.000 
asukasta yhdessä yhdenvertaisesti. Yhdenvertaisuuden selvittämiseksi maakunta AB toteaa, että 
se lähettää kunnille A ja B kunnan asukkaiden määrää vastaavan laskun. Tätä laskua kukin 
kunnista A ja B voivat asukkaidensa puolesta kuitata sillä saatavalla, joka kunnalla on 
maakunnalta AB.  

Menettely johtaa maakunnan ja kuntien asukkaiden yhdenvertaiseen kohteluun tase-erien 
siirron yhteydessä. Sen kunnan asukkaat, joilta on siirtynyt kunnallista omaisuutta kunnan 
väestö-osuutta suurempi määrä maakunnalle AB, saa korvauksen ylimäärästä omaisuuden 
siirtymästä. Sen kunnan asukkaat, jotka ovat luovuttaneet väestö-osuuttaan pienemmän määrän 
kunnallista omaisuuttaan maakunnalle AB, puolestaan joutuvat maksamaan alimääräisestä 
omaisuuden siirtymästä. 

Menettelyn myötä tase-erien palvelutuotantokyvyn muutoksista aiheutuvat tappiot ja voitot 
jakautuvat tasan maakunnan AB asukkaiden kesken. 

Siirron rahoitus 

Menettelyssä maakunnan AB ja sen kuntien A ja B välille voi jäädä velkasuhteita, joissa yhdessä 
maakunta AB on velkojana ja jokin kunnasta velallisena ja tämän kanssa symmetrisesti toisessa 
velallisena ja jokin kunnista velkojana. Nämä velkasuhteet voidaan sulauttaa pois toiminnan 
jatkumisen yhteydessä ja niille voidaan maksaa laskennallista korkoa.  

                                                        
6 Ajatus tase-erien kirjausten korjaamisesta on periaatteellinen. Käytännössä ei liene tarpeellista, että 
maakunta tekisi sellaisia tase-erien arvostusmuutoksia, jotka kumoavat toisensa. Mutta mikäli näin 
haluttaisiin tehdä, olisi ilmeisenä menettelynä poistoaikojen uudelleen jaksottaminen kirjanpidon 
ohjeistuksen mukaan: kunnan A entistä, mutta nyt käyttöön jäävää terveyskeskusta poistettaisiin 
hitaammin, mutta kunnan B entistä ja nyt käytöstä poistuvaa puolestaan nopeammin. 
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Kokonaisarvio 

Olennaista on, että tässä menettelyssä yhtäältä omaisuuden siirtymät ovat taseneutraaleja niin 
kunnille A ja B kuin maakunnalle AB ja toisaalta siinä kohdellaan niin kuntien kuin maakunnankin 
asukkaita yhdenvertaisesti. Ulkopuolista rahoitusta ei tarvita, kun muodostuvat mahdolliset 
velkaerät ovat maakunnan ja sen kuntien keskinäisiä.  Muodostuvan maakunnan taseeseen ei 
muodostu tässä järjestelyssä omaa pääomaa (ei positiivista eikä negatiivista). Koska järjestelyssä 
kukaan osapuolista ei koe tase-erissään voittoja tai tappioita, muodostaa järjestelyssä 
edellytyksiä vapaaehtoisuudelle. 

Menettelyä voi kuvata seuraavalla esimerkillä. 
 

Laskentaesimerkki 

Lähtötilanne: Kunnassa A on 8.000 asukasta ja kunnassa B on 2.000 asukasta. Kunnalla A on 
terveyskeskus tasearvoltaan 600.000 euroa ja kunnalla B terveyskeskus 400.000 euroa.  
Tasearvot perustuvat yksinomaan terveyskeskusten palvelutuotantokykyyn, ja niiden 
yhteenlaskettu arvo on 1.000.000 euroa.  

Siirtyminen maakunnalle: Kuntien terveyskeskukset siirtyvät maakunnan AB taseeseen 
omaisuuserinä, joiden yhteenlaskettu tasearvo on edelleen 1.000.000 euroa. Kunnan A 
terveyskeskus jatkaa ja palvelee kuntien A ja B asukkaita, joten tämän terveyskeskuksen 
tasearvo palvelutuotantokyvyn7 myötä noussut 1.000.000 euroon, kun taas kunnan B 
terveyskeskuksen tasearvo on nollautunut. Näistä muutoksista huolimatta tasearvojen summa 
maakunnan AB taseessa ei muutu, sillä muutokset kumoavat toisensa.  

Tase-erien siirron jälkeen maakunta AB on kunnalle A velkaa 600.000 euroa ja kunnalle B velkaa 
400.000 euroa. Näiden velkojen kokonaismäärän 1.000.000 euroa maakunta AB toteaa 
jakautuvan maakunnan asukkaille yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti. Kun maakunnassa AB 
on yhteensä 10.000 maakunnan asukasta, muodostuu velkaa asukasta kohden 100 euroa.   

Taulukko 1. Laskuesimerkki asukkaiden yhdenvertaisuuden toteutumasta (euroa) 

 Asukasluku Siirron 
kohteen 
tasearvo 
kunnan 
taseessa 

Osuus 
maakunnan 

velasta 
(alkutilanne) 

Hyvitys 
kunnan 

luovuttamasta 
omaisuudesta 

Kunnan 
saatava (+)  
tai velka (-) 

maakunnalta 

Kunnan osuus 
maakunnan 

omaisuudesta 

Kunnan 
asukkaiden 

osuus 
maakunnan 

omaisuudesta
(lopputilanne) 

Kunta A 8.000 600.000 800.000 -600.000 -200.000 800.000 600.000 
Kunta B 2.000 400.000 200.000 -400.000 +200.000 200.000 400.000 
Maakunta AB 
tai kunnat 
yhteensä 

10.000 1.000.000 1.000.000 -1.000.000 0.0 1.000.000 1.000.000 

 

                                                        
7 Tässä on yksinkertaisuuden vuoksi oletettu, että palvelutuotantokyvyn kasvu voisi näkyä 
kirjanpitoarvossa suoraan eikä ainoastaan poistojen viivästymisen kautta.  Menettely ei muuta 
laskuesimerkin olennaista sisältöä. 
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Maakunta AB toteaa, että kunnan A asukkaiden osuus velasta on 800.000 euroa. Luku vastaa 
kunnan A asukkaiden väestöosuutta maakunnan AB asukkaista. Vastaavasti kunnan B asukkaiden 
osuus maakunnan AB velasta on 200.000 euroa väestömääräänsä vastaavalla suhteella. 

Velan kuittaus tapahtuu, kun maakunta AB toteaa saaneensa kunnalta A vastaan omaisuutta 
tasearvoltaan 600.000 euroa ja kunnalta B vastaavasti 400.000 euroa.  Menettelyssä kunnan A 
asukkaat ovat luovuttaneet 200.000 euroa laskennallista velkaosuuttaan vähemmän omaisuutta 
maakunnalle AB ja toisaalta kunta B vastaavasti 200.000 euroa laskennallista osuuttaan 
enemmän omaisuutta maakunnalle AB. 

Menettely johtaa lopputulokseen, jossa kunnan A asukkaat jäävät velkaa 200.000 euroa 
maakunnalle ja maakunta AB puolestaan jää 200.000 euroa velkaa kunnalle B. Tästä velasta 
voidaan periä ja suorittaa korkoa eri osapuolten kesken tai kunta (tai maakunta) voi vastaavasti 
maksaa velan pois – olennaista kuitenkin on, että menettely tuo taseneutraalisuuden uudelle 
perustettavalle maakunnalle ja tasapuolisen kohtelun niin kuntien kuin maakunnankin 
asukkaille. 

Pelkistettynä ja käytäntöön yleistettynä menettely on seuraava. Kunnat luovuttavat 
omaisuutensa tase-arvoihin perustuen sellaiselle maakunnalle, jonka jäseniä kunnan asukkaat 
ovat. Maakunta jakaa muodostuvan velan maakunnan asukkaiden kesken 
yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan. Maakunta hyväksyy velan kuittauksena kuntien hallussa 
olleen, mutta maakunnalle siirtyneen omaisuuden täysimääräisesti (mukaan lukien ylikuittaus eli 
maakunnan muodostumisen velalliseksi). 

Mahdollisesti jäljelle jäävät rahamääräiset tase-erät maakunta kirjaa taseeseensa kuin myös 
kunnat omiinsa. Näiden jäljelle jäävien rahamääräisten tase-erien käytöstä ja kuoletuksesta 
sovitaan erikseen. 

Kunnan velkojan asema säilyisi menettelyssä ilmeisesti ennallaan, sillä kunnan taseessa aiemmin 
saatavana ollut terveyskeskus vaihtui tasearvoaan vastaavaksi saatavaksi maakunnalta.  

Velkojan asema tulisi viimeistään turvatuksi, mikäli kunnat ja maakunta olisivat keskenään 
yhteisvastuullisia veloistaan (kuten tapahtuisi, mikäli maakunta perustettaisiin yhtenä kuntana). 
Tämän myötä tase-erien sijainti ja jakauma maakunnan ja sen kuntien taseissa olisi lähinnä 
käytännöllisyyskysymys, kun saatavien taustalla olisi yhteinen veropohja. 
 

Vastaesimerkki 

Yllä olevaa esimerkkiä, jossa toteutuu asukkaiden yhdenvertaisuus, voidaan tarkastella 
vastaesimerkin kautta. Ajatellaan vastaesimerkissä tilannetta, jossa muodostettu maakunta AB 
saa omistukseensa vain tarvitsemansa kunnan A terveyskeskuksen, mutta kunnan B 
terveyskeskus jää edelleen kunnan B taseeseen. 

Ajatellaan, että maakunta AB korvaa kunnalle A siirtyvän terveyskeskuksen tase-arvon 
mukaisesti, jolloin kunnan A saama korvaus on esimerkin lukujen mukaisesti 600.000 euroa.  
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Taulukko 2. Vastaesimerkki (euroa) 

 Asukas-
luku 

Siirron 
kohteen 
tasearvo 
kunnan 
taseessa 

Siirron 
kohteen 
tasearvo 

maakunnan 
taseessa 

Osuus 
maakunnan 

velasta 
(alku-

tilanne) 

Hyvitys kunnan 
luovuttamasta 
omaisuudesta 

Kunnan 
saatava (+)  
tai velka (-) 

maakunnalta 

Kunnan osuus 
maakunnan 

omaisuudesta 

Kunnan 
asukkaiden 

osuus 
maakunnan 

omaisuudesta 
(loppu-
tilanne) 

Kunta A 8.000 600.000 600.000 480.000 -600.000 +120.000 480.000 600.000 
Kunta B 2.000 400.000 0.0 120.000 0.0 -120.000 120.000 0.0 
Maakunta 
AB tai 
kunnat 
yhteensä 

10.000 1.000.000 600.000 600.000 -600.000 0.0 600.000 600.000 

 

Koska kunnan B terveyskeskus jää kunnan taseeseen palvelutuotantokyvyltään arvottomana, 
kirjaa kunta 400.000 euroa ylimääräisenä poistona. Tämä poisto näkyy kirjausvuotena kunnan B 
tappiona ja oman pääoman vähenemänä.     

Ajatellaan, että maakunnan AB tulee rahoittaa kunnalta A vastaanotettu terveyskeskus jakamalle 
sitä koskeva kustannus tasan maakunnan asukkaiden kanssa. Tasajaon myötä kunta A:n 
asukkaille kohdistuu lasku, jonka suuruus on 480.000 euroa. Kunta B:n asukkaat saavat osakseen 
laskun suuruudeltaan 120.000 euroa.  

Koska kunta A on luovuttanut maakunnalle AB terveyskeskuksensa, kunta A voi kuitata 
saamaansa 480.000 euron laskua luovuttamallaan 600.000 euron omaisuudella. Kuittauksessa 
kunnalle A jää saaminen maakunnalta AB suuruudeltaan 120.000 euroa.  

Koska kunta B ei ole luovuttanut omaisuuttaan maakunnalle AB, kunta B ei voi kuitata 
saamaansa laskua, vaan se kohtaa 120.000 euron kustannuksen täysimääräisenä.  

Vastaesimerkin mukaisessa menettelyssä lopulta kunnan A asukkaat omistavat kuntansa 
välityksellä 120.000 euron saatavan maakunnalta AB ja lisäksi asukkaat omistavat maakunnan AB 
asukkaina osuuttaan vastaavan osuuden maakunnan AB omaisuudesta. Kunnan B asukkaat 
puolestaan jäävät velkaa 120.000 euroa maakunnalle AB, mutta toisaalta omistavat osuuttaan 
vastaavan osuuden maakunnan AB omaisuudesta.  

Vastaesimerkki korostaa tase-erien yhdenmukaista ja tasearvoihin perustuvaa siirtämistä ja 
siirrosta koituvien tase-erien kustannusvaikutuksen yhdenmukaista jakoa maakunnan 
asukkaiden kesken. Poikkeamat näistä periaatteista johtavat ristiriitaan asukkaiden 
yhdenvertaisin kohtelun kanssa. 

Kunnan velkojan asema ei säilyisi vastaesimerkin mukaisessa menettelyssä ennallaan, sillä 
kunnan taseessa aiemmin saatavana ollut terveyskeskus ei vaihtuisi tasearvoaan vastaavaksi 
saatavaksi maakunnalta kunnan B tapauksessa.  Menettely ei ilmeisesti saisi kunnan B velkojien 
hyväksyntää. 
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Liite 1. TASEIDEN MUODOSTUMINEN MAAKUNTIA PERUSTETTAESSA 

Tässä liitteessä tarkastellaan taseiden muodostumista tapauksessa, jossa olemassa olevien 
kuntien A ja B lisäksi muodostetaan kunta AB siten, että kuntien A ja B asukkaat ovat myös 
kunnan AB asukkaita. Kuntaa AB muodostettaessa on tarkoitus, että kunnalle AB siirretään eräitä 
tase-eriä kunnilta A ja B.  

Siirron reunaehtona oleva asukkaiden yhdenvertainen kohtelu toteutuu, kun kuntien A, B ja AB 
taseisiin ei muodostu omaa pääomaa tasesiirtojen yhteydessä.8 

Alkutilanne 

Alkutilanteessa kunnalla A on taseessaan siirrettäväksi aiottua omaisuutta arvoltaan 400K 
(yläindeksi K viittaa kiinteistöön). Kunnalla A on taseessaan myös velkaa määrä 400-EQA, jossa 
EQA on kunnan A oman pääoman määrä, jonka voidaan katsoa liittyvän nyt siirrettäväksi 
aiottuun kiinteistöön.  

Kunnan A velan ajatellaan olevan ulkoista velkaa, joka on otettu luottolaitokselta. Kunnille 
tyypillisesti velalla ei ole vakuutta, joten tämän esimerkin kiinteistö ei ole velan vakuutena, 
vaikka velka ajatuksellisesti liittyykin tarkasteltavaan kiinteistöön.   

Kunnalla A, kuten myös kunnalla B, on tyypillisesti myös muita tase-eriä ja omaa pääomaa 
määrien EQA ja EQB lisäksi. Muut tase-erät ovat tässä tarkastelussa kuitenkin vakioita, eikä 
kunnalle muodostu uutta omaa pääomaa, eikä oma pääoma myöskään vähene nyt 
tarkasteltavien tasesiirtojen yhteydessä (tämä on tarkastelun reunaehto), joten oman pääoman 
muutokset ovat tämän tarkastelun ulkopuolella.   

Vastaavasti kunnalla B on taseessaan kiinteistö arvoltaan 600K ja taseessaan ulkoista velkaa 
määrä 600-EQB. Alkutilanteessa uuden perustettavan kunnan AB tase on tyhjä. 

Taulukko 3. Alkutilanne 

TASE 
 TASE 

Kunta A  Kunta B 

Vastaavaa Vastattavaa  Vastaavaa Vastattavaa 
400K 400-EQA 

 600K 600-EQB 

 EQA 
  EQB 

 

 

 

                                                        
8 Asukkaiden yhdenvertaisuuden toteutumiseksi riittää huomata, että kunnan oman pääoman omistaa 
kunnan asukkaat. Mikäli kunnan asukasmäärä on vakio, kuten tässä tarkastelussa oletetaan, 
asukaskohtaisen oman pääoman säilyminen muuttumattomana edellyttää, että kunnan oma pääoma ei 
muutu. 

TASE 
Kunta AB (”maakunta”) 

Vastaavaa Vastattavaa 
0 0 
0 0 
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Tase-erien siirto maakunnalle 

Tasesiirtojen tarkoituksena on kohentaa palvelutuotannon toimivuutta ja kustannustehokkuutta, 
mutta ei vaikuttaa omien pääomien muodostumiseen. Tätä tarkoitusta varten kunnalta A 
siirretään vastaavaa-puolen tase-eränä oleva kiinteistö arvoltaan 400K kunnalle AB. Kunnalle A 
kirjataan taseeseen vastaavaa-puolelle rahamääräinen saatava kunnalta AB. Saatavan suuruus 
on 400S, jossa yläindeksi S viittaa tase-erän luonteeseen, joka ei ole enää kiinteistö, vaan saatava 
kunnalta AB. 

Vastaava menettely toistetaan kunnalle B. Menettelyn myötä tase-erät tulevat uudelleen 
järjestellyiksi, joka näkyy kuntien taseissa. 

Tase-erien siirron jälkeen kuntien A, B ja AB taseet muodostuvat seuraavasti: 

Taulukko 4. Tase-erät siirron jälkeen 

TASE 
 TASE 

Kunta A  Kunta B 

Vastaavaa Vastattavaa  Vastaavaa Vastattavaa 
400S 400-EQA 

 600S 600-EQB 

 EQA 
  EQB 

 

 

 

 

 

Tehtyjen tase-erien siirron jälkeen kunnan A taseessa kiinteistö on muuttunut rahamääräiseksi 
saatavaksi kunnalta AB (ennen siirtoa 400K ja siirron jälkeen 400S). Kiinteistö on siirtynyt kunnan 
AB vastaavaksi, jonka siirron kunta AB rahoittaa sisäisellä velalla kunnalta A. Tämä velka on 
suuruudeltaan 400I, jossa yläindeksi I viittaa rahamääräisen velan sisäiseen luonteeseen. 
Sisäisellä luonteella tarkoitetaan, että velka on kunnalle A, mutta ei kuntien ulkopuoliselle 
luottolaitokselle tai investoijalle.  

Muodostuvilla taseilla kunnat A, B ja AB voivat periaatteessa jatkaa toimintaansa ilman 
aikarajaa. Mikäli kunta AB maksaa velallisena kunnille A ja B saamasta velasta samansuuruista 
korvausta kuin mitä kunnat A ja B maksavat omista veloistaan ja tuottona omalle pääomalleen, 
on järjestely myös tulosvaikutukseltaan neutraali. 

Lopputuloksena on järjestely, jossa omaa pääomaa ei muodostu siirtojen yhteydessä tai siirtojen 
seurauksena kuntien A, B ja AB taseisiin, joten siirrossa toteutuu asukkaiden yhdenvertaisuus. 
Yhdenvertaisuus toteutuu myös tuloslaskelmissa, mikäli kuntien A ja B ulkoisista veloistaan 
maksama korko ja omien pääomien tuotot ovat samansuuruiset kuin niiden kunnalta AB perimä 
korko sisäisistä veloista. Kun kunta AB lyhentää lainojaan kunnille A ja B, jälkimmäiset 
puolestaan voivat lyhentää lainojaan ulkoisille luotottajille. 

TASE 
Kunta AB (”maakunta”) 

Vastaavaa Vastattavaa 
400K 400I 
600K 600I 
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Jatkokehittely: kuittausmenettely 

Vaikka edellä luotu menettely on jo sinänsä kestävä pysyväksi tai lainojen kuoletusten ja tase-
erien poistojen myötä raukeavaksi järjestelyksi, järjestelyn luontevalle jatkokehitykselle voi 
muodostua tarpeita. Luontevana jatkokehityksenä olisi kuntien A ja B sekä kunnan AB välisten 
velkasuhteiden keskinäinen poistaminen. Tarve keskinäiseen poistamiseen on ilmeinen: kun 
tase-erät ovat siirtyneet kunnilta A ja kunnalle B, olisi luontevaa, että niitä ajatuksellisesti 
vastaavat ulkoisen rahoituksen tase-erät (400-EQA) ja (600-EQB) myös siirtyisivät kunnalle AB. 

Rahoituksen tase-erien siirrolle voi olla syynä myös kuntien A ja B velkojien vaatimus. Velkojat 
voivat kuntien A ja B toimintojen olennaisesti muuttuessa vaatia lainojaan irtisanottavaksi tai 
vaatia lainojen takaisinmaksua turvaavien ominaisuuksien palauttamista kuntien A ja B 
alkuperäistä toiminnallista merkittävyyttä vastaavalle tasolle. Tämän toteuttamiseksi kuntien A 
ja B ulkoiset velat (joiden voidaan ajatuksellisesti katsoa liittyvän kunnalle AB siirtyviin tase-
eriin), siirretään kunnalle AB, ja vastaavasti kunnat A ja B toteavat näitä tase-eriä vastaavan 
suuruisten saataviensa kunnalta AB rauenneen.  

Näin muodostuvan kuittausmenettelyn jälkeen taseet näyttävät seuraavilta: 

Taulukko 5. Tase-erät kuittausmenettelyn jälkeen 

TASE 
 TASE 

Kunta A  Kunta B 

Vastaavaa Vastattavaa  Vastaavaa Vastattavaa 
määrä EQA EQA 

 määrä EQB EQB 

 

 

 

 

 

 

 
Kuten havaitaan, omia pääomia ei muodostu, joten siirto on asukkaiden yhdenvertaisuuden 
kannalta neutraali. Kuittausmenettelyssä ulkoinen velka ei sekään muutu. 

Menettelyssä on syytä ottaa huomioon, että velallisen vaihtuminen kunnasta A ja B kunnaksi AB 
voi edellyttää velkojien suostumusta. Velallisen vaihtuminen on kuitenkin jo menettelynä 
tunnettu kuntaliitosten yhteydessä. Niissä alkuperäinen velkasuhde on ollut kuntaan A, jonka 
lakkautumisen myötä velalliseksi on tullut kunta AB. Tässä tarkastelussa velalliseksi vaihtuu 
kunta AB ilman, että kunta A lakkautuu – toteutuneiden ennakkotapauksien vuoksi menettelyä 
on vaikea nähdä kunnan velkojan suhteen ongelmallisena. 

TASE 

Kunta AB (”maakunta”) 

Vastaavaa Vastattavaa 
400K ulkoinen laina: 400-EQA 

 velka kunnalle A: EQA 

600K ulkoinen laina: 600-EQB 

 velka kunnalle B: EQB 
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Vastaesimerkki 

Edellä on tarkasteltu tapausta, jossa asukkaita on kohdeltu yhdenvertaisesti ja jossa uutta omaa 
pääomaa ei muodostu tai sitä ei katoa kuntien A, B tai AB taseista. 

Asukkaiden yhdenvertaisuusperiaatteen asemesta tase-erien siirtoa voidaan toteuttaa myös 
muilla periaatteilla.9 Erään esitetyn ajatuksen mukaan kunnille A ja B maksettaisiin korvausta 
vain niiden ulkoisten velkojen mukaisesti.  Korvausta ei maksettaisi siltä osin, kuin siirtyvät tase-
erät voitaisiin katsoa velattomiksi. 

Näin muotoillun vastaesimerkin mukaisessa ajattelussa kunta AB suorittaisi korvaukset, jotka 
olisivat suuruudeltaan tase-erät 400-EQA (kunta A) ja 600-EQB (kunta B).  Koska tase-erät 
kuitenkin siirtyisivät kokonaan määriltään 400 (kunta A) ja 600 (kunta B), joutuisivat kunnat A ja 
B kirjaamaan omia pääomia vastaavat osat EQA ja EQB tappioikseen. 

Kuntien omien pääomien määrä on lähtökohtaisesti satunnainen – jollakin kunnalla siirtyvä tase-
erä voi olla kokonaan tai lähes velaton, jollakin toisella taas lähes kokonaan velalla rakennettu. 
Niinpä vastaesimerkin mukainen korvausperiaate johtaisi kuntien ja asukkaiden 
yhdenvertaisuusperiaatteen rikkomisen lisäksi menettelyyn, jonka mukaan kunnan tappio olisi 
sitä pienempi mitä pienempi on kunnan oman pääoman määrä siirtyvässä tase-erässä ja sitä 
suurempi mitä velattomampi siirtyvä tase-erä olisi.  Menettelyä ei voi pitää perusteltua muun 
muassa siksi, että järjestelyn tarkoituksena on tase-erien kohdentaminen tarkoituksenmukaisesti 
mutta ei omien pääomien luominen uusille toimijoille.10  

Vastaesimerkki korostaa tarvetta selkeään oikeudelliseen periaatteeseen, jonka mukaan tase-
eriä aiotaan siirtää. Mikäli periaate on jokin muu kuin asukkaiden yhdenvertainen kohtelu, se 
tulisi selkeästi tuoda esiin perustuslakitasoisena periaatteena, jotta sen oikeusvaikutuksia 
voitaisiin toteuttaa.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
9 Tässä ei tarkastella muiden mahdollisten siirtoperiaatteiden oikeudellisia perusteita, vaan oletetaan, että 
ne olisivat olemassa. 
10 Erikseen on syytä korostaa, että asukkaiden yhdenvertaisuusperiaate sallii myös tasasuuruisten 
tappioiden muodostamisen kuntien A ja B asukkaille, mikäli kunnalle AB halutaan perustamisvaiheessa 
siirtää omaa pääomaa kunnilta A ja B. Tässä tapauksessa yhdenvertaisuus rajoittuisi kuntien A ja B 
asukkaisiin ja taas erikseen kunnan AB asukkaisiin: kuntien A ja B kokevat yhtä suuren tappion kuin kunnan 
AB asukkaat kokevat oman pääoman lisäyksen voittonaan. 
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Liite 2. YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA 

2.3.2 Arvonalentumiset  

2.3.2.1 Yleistä  

Yleisten tilinpäätösperiaatteiden mukaan kukin hyödyke ja tase-eriin merkittävä erä tulee 
arvostaa erikseen (KPL 3:3.1§ 6 k). Jos pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen tai sijoituksen 
todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa on pysyvästi 
vielä poistamatonta hankintamenoa pienempi, erotus on kirjattava arvonalennuksena kuluksi 
(KPL 5:13 §).  

Arvonalentumiseksi merkitään kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä vain pysyvien 
vastaavien maa- ja vesialueiden, pysyvien vastaavien osakkeiden ja osuuksien sekä pysyviin 
vastaaviin kirjattujen taide-esineiden arvonalentumiset. Suunnitelman mukaisten poistojen 
kohteena olevien pysyvien vastaavien arvonalentumiset käsitellään lisäpoistoina luvussa 3.5.1 
Muutokset odotuksissa esitetyllä tavalla. 

3.5 Poistosuunnitelman muuttaminen  

3.5.1 Muutokset odotuksissa  

Jos pysyvien vastaavien hyödykkeeseen liittyvät tulonodotukset tai palvelutuotantokyky 
muuttuvat olennaisesti, voidaan kyseessä olevan hyödykkeen poistosuunnitelmaa joutua 
muuttamaan. Aiempien tilikausien poistoja ei tällöin kuitenkaan oikaista. Poistosuunnitelman 
muutos koskee vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja.  

Poistosuunnitelmaa muutetaan, jos pysyvien vastaavien hyödykkeen tulonodotukset tai 
palvelutuotantokyky heikkenevät olennaisesti. Tällöin voidaan joutua tekemään myös 
kertaluonteinen poisto (lisäpoisto), jolla hyödykkeen poistamatta oleva hankintameno saatetaan 
vastaamaan entistä pienempiä tulonodotuksia tai palvelutuotantokykyä. Poistosuunnitelman 
muuttamisen on perustuttava kunkin hyödykkeen tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn 
muutoksiin. [2011]  

Myös tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen voi edellyttää poistosuunnitelman 
muuttamista. Jos tulonodotusten tai palvelutuotantokyvyn paraneminen johtuu siitä, että 
pysyvien vastaavien hyödykkeen taloudellisen pitoajan ennakoidaan olevan olennaisesti 
aiemmin arvioitua pitempi, poistosuunnitelmaa muutetaan siten, että vanhan suunnitelman 
mukainen poistamaton hankintameno jaksotetaan poistettavaksi uuden pitoajan kuluessa. 
Yleistä poistojen määrän alentamista tuloksen parantamisen tai taseen alijäämän kattamisen 
tarkoituksessa ei voida pitää hyvän kirjanpitotavan mukaisena. [2011]  

Olennaiset muutokset pysyvien vastaavien tulonodotuksissa tai palvelutuotantokyvyssä otetaan 
ensisijaisesti huomioon poistosuunnitelmaa muuttamalla. Lisäpoisto tai arvonalennuskirjaus 
tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun tulevia tulonodotuksia tai palvelutuotantokykyä ei 
tilinpäätöstä laadittaessa havaita olevan enää lainkaan.  
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Tuotannosta poistetun hyödykkeen jäljellä oleva poistamaton menojäännös poistetaan 
kokonaan sinä tilivuotena, jona hyödyke poistetaan käytöstä. Mikäli hyödykkeelle odotetaan 
tulevina vuosina olevan käyttöä kunnan palvelutuotannossa, voidaan hyödykkeestä tehdä 
toistaiseksi alkuperäisen poistosuunnitelman mukaiset poistot. Mikäli tällaisen hyödykkeen 
käyttö on lopetettu, eikä sille kolmen seuraavan vuoden aikana tule käyttöä, on jäljellä oleva 
poistamaton menojäännös poistettava kokonaan kirjanpidosta.  

Jos poistosuunnitelman muutos vaikuttaa olennaisesti tilinpäätöksessä kunnan toiminnan 
tuloksesta tai taloudellisesta asemasta annettavaan kuvaan, ilmoitetaan siitä tilinpäätöksen 
liitetietona. 
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Esipuhe 

Suomen uuden hallituksen ohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan ”Kansanvaltaisuuden 
turvaamiseksi SOTE-alueita johtavat vaaleilla valitut valtuustot.” Niukkuudestaan huolimatta tuo 
kirjaus tulisi toteutuessaan aiheuttamaan Suomen itsenäisyyden historian suurimman siirtymän 
suomalaisessa tavassa toteuttaa kansanvaltaa. 

Mitkä olisivat tuon siirtymän vaikutukset suomalaisessa kuntajärjestelmässä, jonka 
rahoitushuollon perusvahvuutena on pidetty kuntien itsehallinnon ja verotusoikeuden selkeää 
asemaan perustuslaissa? Entä miten siirtyminen tulisi tehdä menettämättä nykyisen 
kuntajärjestelmän vahvuuksia?1  

Muistion eräänä taustana on edellisten kysymysten lisäksi Standard & Poor’s luottoluokittajan 
osoittama kiinnostus Suomen hallitusohjelman suhteesta perustuslakiin syksyn 2015 Suomea 
koskevassa maaraportissa.  

Edellä esitettyjen avointen kysymysten ja hallitusohjelman perustuslaillisten näkökohtien vuoksi 
päädyin kirjoittamaan tämän muistion ensisijaisesti luodakseni tehtäväni hoitoa edellyttävän 
riittävän ja toimivan käsityksen Suomen maakunnallisen itsehallinnon kehityksestä ja 
kehitysmahdollisuuksista. Kirjoitustehtävä osoittautui kiintoisaksi, sillä valitsemani 
kansantaloustieteellinen näkökulma ja sen päämies-toimija jaottelu ja siihen liittyvä jako 
yleiseen ja erityiseen toimivaltaan avasi uusia näkökulmia maakunnallisen itsehallinnon 
kehittämiseen. 

Tämän muistion mahdolliselle lukijalle totean, että olen taustaltani taloustieteilijä ja tehnyt 
tämän muistion tutkimusmatkana Suomen perustuslain syvyyksiin. En siis ole suomalaisen 
lainsäädännön asiantuntija vaan lailla laadittujen kunnallisten ja perustuslaillisten rakenteiden 
hyödyntäjä ellei peräti suurkuluttaja: kunnallinen rahoitusjärjestelmä seisoo tai kaatuu 
lainsäädännöllisen tukensa mukana. Muistio on yhdistetty tutkimus- ja oppimatka; sen virheistä 
ja vinoutuneista tulkinnoista pyydän tulla oikaistuiksi – mitä aiemmin ja selkeämmin, sitä 
parempi! 

Muistion olen kirjoittanut keskustellen asiasta eri lainoppineiden kanssa: Mikael Hiden, Matti 
Niemivuo, Markku Pietarila, Teuvo Pohjolainen, Arto Sulonen, Kaarlo Tuori ja Veli-Pekka Viljanen 
ovat Kuntien takauskeskuksen ulkopuolisia henkilöitä, joita olen eniten kysymyksilläni ja 
näkemyksilläni vaivannut. Kiitän heitä kärsivällisyydestä ja samalla pidätän vastuun 
muodostuneista tulkinnoista ja virheistä itselläni.  

 

Helsingissä 1.10.2015 
Heikki Niemeläinen 
toimitusjohtaja 
Kuntien takauskeskus 
                                                        
1 Kuten jäljempänä käy ilmi, sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien hallitusohjelmatavoitteiden saavuttaminen 
ei ilmeisesti edellytä laajaa SOTE-ratkaisua vaan mahdollisesti riittäisi, että nykyisen lainsäädännön velvoitteet ja 
valtuudet otettaisiin aktiiviseen käyttöön. Maakuntahallinnon kehittäminen voi kuitenkin olla itsenäisenä 
tavoitteena perusteltu, kuten käy ilmi hallitusohjelman muista osioista. 
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1. Johdanto  

1.1 Ståhlbergin komitea 

Suomessa on yli 150 vuoden ajan harkittu ja myös perustettu itsehallinnollisia toimielimiä, 
jotka sijoittuisivat kuntien ja valtion välille. Itsenäisessä Suomessa näiden kuntia suurempien 
alueiden itsehallinnolliseksi toimielimeksi ovat vakiintuneet kuntayhtymät. Kuntien ja 
kuntayhtymien toiminnassa on kuitenkin esiintynyt puutteita, joiden vuoksi tätä 
itsehallinnon muotoa on haluttu kehittää edelleen. Tätä tarkoitusta varten luotiin Kainuun 
maakuntakokeilu, joka toimi vuosina 2005–2012.  

Suomalaisen itsehallinnon kehittymisen olennainen lähdeaineisto perustuu lainsäädäntöön 
ja sitä välittömästi palveleviin mietintöihin ja eduskunnan muihin asiakirjoihin sekä hallinnon 
historiaan. Kuntien itsehallinto Suomessa perustuu perustuslakiin, joka hyväksyttiin vuonna 
1919 ja jonka kirjoittamisesta professori K.J. Ståhlberg kantoi päävastuun. Vuonna 1930 
julkaistiin komitean mietintö ”Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle maakuntain 
itsehallinnosta sekä lääneistä ja maakunnista”.  Ståhlberg toimi mietinnön kirjoittaneen 
komitean puheenjohtajana. 

Mietintöä voi edelleen pitää kuntia laajempia alueita koskevan itsehallinnon perusteoksena. 
Mietintö sisälsi laajan esityön lisäksi lakiehdotuksen maakuntien2 itsehallinnosta. 
Lakiehdotus ei kuitenkaan toteutunut. Mietintö loi kuitenkin perustan, jota noudattaen 
asukkaiden itsehallinto kuntia laajemmilla alueilla sittemmin toteutui kuntayhtymien 
muodossa.   

 

1.2 Yleinen ja erityinen toimivalta 

 Ståhlbergin mietintö ja vuonna 2005 käyttöön otettu Kainuun maakuntakokeilu piirtävät 
suomalaisen asukkaiden itsehallinnon kehittymisen nykyisen kaaren. Kehityskaarta voi 
hahmottaa kahden eri toimielimen toimivaltaa koskevien käsitteiden avulla. Käsitteistä 
ensimmäinen on yleinen toimivalta ja toinen käsite puolestaan erityinen toimivalta.  

Yleinen toimivalta liittyy laajaan itsehallintoon ja toimielimen omaehtoiseen 
mahdollisuuteen ottaa sen tarpeelliseksi katsomiaan tehtäviä hoidettavakseen.  Erityinen 
toimivalta puolestaan liittyy suppeaan itsehallintoon ja sellaiseen toimivaltaan, joka 
rajoittuu saadun toimeksiannon toteuttamiseen.  
                                                        
2 Ståhlbergin komitea käytti kuntia laajemman alueen itsehallintoelimestä nimitystä ”maakunta”. Komitean 
tarkoittama maakunta ei viittaa historiallisiin maakuntiin vaan itsehallintoelimeen, jolla on yleistä toimivaltaa 
alueellaan ja jonka valtuuston valinnasta samoin kuin tulopohjasta vastaavat maakunnan kunnat. Kainuun 
maakuntayhtymä ei ole komitean mietinnön mukainen maakunta, sillä sen valtuusto valittiin suoralla 
kansanvaalilla. Kuntayhtymät eivät myöskään ole mietinnön tarkoittamia maakuntia, vaikka niiden valtuustojen 
valinnasta samoin kuin tulopohjasta vastaavat mietinnön mukaisesti kuntayhtymien perustajakunnat. 
Kuntayhtymillä ei ole Ståhlbergin mietinnön tarkoittamaa yleistä toimivaltaa, vaan toimivalta on rajattu 
kuntayhtymälle perustamissopimuksella annetun erityisen tehtävän hoitamiseen. Tämä ominaisuus rajaa 
kuntayhtymät Ståhlbergin mietinnön tarkoittamia maakuntia kapea-alaisemmaksi.  
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Kunnat on järjestetty yleisen toimivallan periaatteen mukaan, koska kunnilla on 
omaehtoinen mahdollisuus ottaa hoidettavakseen tarpeelliseksi katsomiaan tehtäviä, 
eivätkä kunnat ole suoraan sidottuja äänestäjien tahdon toteuttamiseen (imperatiivisen 
mandaatin kielto).  

Ståhlbergin mietintö määritteli kuntia yleisemmälle itsehallinnolle yleisen toimivallan. 
Mietinnön tarkoittaman maakuntavaltuuston tuli mietinnön mukaan keskustella ja päättää 
mietinnössä luetellun 23 tehtäväkohdan lisäksi myös ”muitakin maakunnan yleisiä järjestys- 
ja talousasioita”.  Mietinnön mukaisesti järjestetyn maakunnan toimivalta olisi ollut 
ensisijaista maakunnan kuntiin nähden: mikäli maakunta olisi päättänyt ottaa asian 
hoidettavakseen, kunnan toimivalta olisi väistynyt, ellei lainsäädännöllä tehtävää olisi 
kunnalle erityisesti osoitettu.  

Ståhlbergin mietinnön mukaisia yleisellä toimivallalla toimivia maakunnallisia 
itsehallintoelimiä ei Suomeen kuitenkaan luotu, vaan Kainuun maakuntamalliin saakka 
toimielimet toteutettiin kuntayhtyminä.3  Kuntayhtymien toimivallan rajat määritellään 
kuntayhtymien perussopimuksessa, jonka kunnat keskenään sopivat. Sellaisia tehtäviä, joista 
perussopimuksessa ei ole sovittu, ei kuntayhtymä voi ottaa hoitaakseen.   

Vaikka kuntayhtymät on toteutettu toimivallaltaan rajautuneina, vaikuttaa Ståhlbergin 
mietinnön tarkoittama yleinen toimivalta jääneen vaikuttamaan päättäjien tietoisuuteen 
eräänä kehittämismahdollisuutena ja tarpeena kehittää kuntien ja valtion välille 
maakunnallisia toimijoita. Tämä kehitystarve heijastui Kainuun mallissa, joka otettiin 
käyttöön 2005. 

Kainuun kokeilun pääpaino vaikuttaa kuitenkin olleen kansalaisten palvelujen saatavuutta 
koskevien perusoikeuksien toteutumisessa, ei niinkään asukkaiden yhteisen talouden, 
verotuksen ja edustuksellisen vallankäytön kehittämisessä. 

Ståhlbergin mietinnön mukainen kuntia laajempien alueiden asukkaiden itsehallinto 
perustuu kuntiin. Kuntien valtuustojen tulee valita edustajat kuntia laajempien alueiden eli 
”maakuntien” valtuustoihin. Toiminnan edellyttämät varat tuli kerätä kunnille osoitettuina 
”veroina”, joille sittemmin annettiin kuntayhtymien toiminnan vakiinnuttua nimeksi kuntien 
maksuosuus. 

Ståhlbergin mietintö tiivisti Suomessa tuohon asti käydyn keskustelun kuntia laajempien 
alueiden asukkaiden ja sittemmin kuntayhtyminä toteutuneen kehityksen seuraavasti:     

”Aikaisemmille Suomen ehdotuksille on siis yleistä, että ylemmän valtuuston 
asettaminen jollakin tavalla liittyy alkeiskuntiin, ja tälle pohjalle näyttääkin 
itsehallinnon laajentamista koskeva lainsäädäntö olevan rakennettava.”   

Ståhlbergin mietintö, sivu 10 

                                                        
3 Ilmeisesti kuntien toimivallan syrjäytyminen toissijaiseksi suhteessa maakuntien toimivaltaan olisi ollut liian 
suuri siirtymä tuolloin jo vakiintuneelle kuntakeskeiselle itsehallinnolle, joten komitean ehdottama 
maakuntamalli hylättiin 1930-luvulla.  Vaikka maakuntien valtuustojen valinta olisikin säilynyt Ståhlbergin 
komitean mietinnön mukaisesti kuntien valtuustojen tehtävänä ja näin kuntien aseman ensisijaisuus olisi tullut 
korostetuksi, olisi yleisen toimivallan myötä tosiasiallinen valta epäilemättä siirtynyt kunnista maakuntien 
valtuustoille tavalla, joka on oireellisesti esillä nykyisissä kuntayhtymissä esiintyvissä päätöksenteon ongelmissa, 
vaikka kuntayhtymillä ei olekaan yleistä toimivaltaa.  
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Kainuun mallissa astuttiin ulos ståhlbergiläisestä kuntalähtöisestä ajattelutavasta. Kainuun 
maakuntayhtymän valtuusto määrättiin suoralla kansanvaalilla valittavaksi. Suoran vaalin 
vuoksi Kainuun maakuntayhtymä siirtyi kuntien määräysvallan ulkopuolelle.    

 

1.3 Veron keruu ja käyttö: yhden päättäjän periaate 

Kainuun malliin jäi perustavaa laatua oleva ongelma. Yhtäältä Kainuun maakuntayhtymä 
siirtyi kuntien määräysvallan ulkopuolelle, mutta maakuntayhtymän talous jätettiin edelleen 
kuntien verotusoikeuden vastuulle. Lisäksi Kainuun mallin omaisuus jäi edelleen kuntien 
omaisuudeksi ja velvoitteet kuntien vastuulle. Näin Kainuun mallin ongelmaisessa 
asetelmassa yksi ja muista erillinen kansanvaltainen toimielin, maakuntavaltuusto, päätti 
sellaisten varojen käytöstä, jonka muut kansanvaltaiset toimielimet, kunnat, olivat 
keränneet.  

Verojen keräämisen ja käytön eriytyminen eri päättäjille rikkoo klassista kansanvaltaisen 
toiminnan sääntöä, jonka mukaan toimielimen tulee itse kerätä veronsa ja vastata 
äänestäjilleen niiden käytöstä. No taxes without representation.  Suomalaiseen 
kansanvaltaan soveltaen verojen keräämisestä ja niiden käytöstä tulisi tuon yhden päättäjän 
periaatteen mukaan päättää samassa päättävässä elimessä, olipa tuo elin sitten perinteinen 
kunta, uutena toimielimenä muodostettava maakunta tai eduskunta.    

Periaate sallii päätösvallan ja tehtävien siirtämistä (delegoitu toimivalta) erityisille 
toimielimille ja erityistä tehtävää varten perustetuille yhteisöille kuten kuntayhtymille. Näillä 
toimijoilla ei kuitenkaan voi olla omaehtoista ja annetusta tehtävästä riippumatonta 
toimivaltaa. Niiden tehtävän ja toiminnan olisi tultava sitä erityisemmäksi mitä kauemmaksi 
järjestely siirtyy ylimmästä päättävästä elimestä.4 

Kainuun mallissa yhden päättäjän periaate ei toteutunut. Kainuun mallin jatkokehitys 
pysähtyi, kun yksi kunnista, Puolanka, päätti osaltaan olla jatkamatta kokeilua.  Puolanka 
koki, ettei se saanut riittävää vastinetta maakuntayhtymälle luovuttamilleen varoille.  
Kansanvallan toiminnan näkökulmasta Puolangan ratkaisu oli odotettavissa oleva.   
Ei riittänyt, että kunnan asukkailla voitiin katsoa olevan edustus maakuntavaltuustossa, kun 
veroista, veloista ja omaisuudesta vastuussa olevalla kunnalla sitä ei kuitenkaan ollut.5  

                                                        
4 Vuonna 2015 hyväksytyn kuntalain 8 §:ssä tehtiin mahdolliseksi yhteistoimintamenettelyt, joissa kunnan 
järjestämisvastuu eriytetään kunnan rahoitusvastuusta. Kuntien takauskeskus antoi lain käsittelyvaiheessa 
tähän eriyttämiseen liittyvän lausunnon. Lausunnon olennainen sisältö nojautui taloustieteen päämies-toimija- 
teoriaan: mitä kauemmaksi järjestämisvastuussa oleva toimija eriytyy päämiehestään, sitä täsmällisemmin 
toimijan toimivalta tulee rajata ja sen käyttöä seurata. Tämän ajattelutavan mukaisesti Kuntien takauskeskus 
esitti kuntalakiin (Kuntalaki 56 §, kohta 11) täydennystä, jonka mukaan kuntien ja kuntayhtymien välisessä 
perustamissopimuksessa tulee määritellä, miten kuntayhtymä raportoi kunnille taloudestaan ja toiminnastaan. 
Tätä raportointia ei aiemmin ollut edellytetty, eikä sitä ole toistaiseksi Suomessa vielä käytössä. Tämä puute on 
osaltaan vaikeuttanut kuntien ja kuntayhtymien välistä toimintaa ja kuntayhtymien vertailua. Nämä ja muut 
vastaavat epäkohdat olisivat verrattain vähäisillä toimilla korjattavia, mutta korjaamisen asemesta suurin 
kehityspaine vaikuttaa kohdistuvan kuntayhtymistä luopumiseen. Lasta heitetään ulos pesuveden mukana. 
5 Keskustelu Kainuun maakuntamallin edustuksellisuudesta sivuaa Englannissa, Irlannissa ja sittemmin 
Yhdysvalloissa käytyä vuosisataista keskustelua no taxes without representation -periaatetta ja sen eräänlaiseksi 
torjuntavälineeksi kehitetystä virtuaalisen edustuksellisuuden periaatetta (virtual representation). Nämä 
molemmat ajatuskulut esiintyvät Kainuun mallista käydyssä keskustelussa, vaikka niihin ei viitatakaan.  
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1.4 Kuntayhtymistä valtiorahoitteisiin yhtymiin? 

Kuntia laajempien alueiden asukkaiden itsehallinnon kehittyminen jatkui sittemmin niin 
sanottujen SOTE-toimijoiden hahmottamisena.  Vuonna 2015 tehtäväänsä astuneen Sipilän 
hallituksen hallitusohjelman mukaan SOTE-toimielinten ylimmät päättävät elimet, 
valtuustot, valittaisiin suoralla vaalilla. SOTE-toimijat eivät siten olisi Ståhlbergin komitean 
mukaisia maakuntia, mutta eivät myöskään kuntayhtymiä.   

Hallitusohjelman mukaisilla SOTE-toimijoilla olisi alussa rajattu ja erityinen toimivalta, joka 
kuitenkin jatkossa voisi kehittyä Kainuun mallin mukaiseksi yleiseksi ja omaehtoiseksi 
toimivallaksi. Merkittävä muutos Kainuun malliin muodostuisi kuitenkin SOTE-toimijoiden 
tulopohjasta, jossa Kainuun mallin kunnat olisi korvattu valtiolla. 

Kuntien korvautuminen valtiolla jättäisi kuitenkin ratkaisematta perusongelman, johon 
Kainuun mallin jatkokehitys pysähtyi: yhden päättäjän periaate ei toteutuisi. Mikäli rahoitus 
tulisi valtion budjetista, tuon rahoituksen keräämisestä ja kohdentamisesta päättäisi 
eduskunta, mutta sen käyttämisestä päättäisi suoralla kansanvaalilla valittu 
maakuntavaltuusto. Tilanne muodostuisi ongelmaiseksi, sillä vain yhdellä päättäjällä voi olla 
yleinen toimivalta tiettyyn rahoituserään ja toisen (tai muiden) toimivallan tulee puolestaan 
syrjäytyä erityiseksi toimivallaksi.  

Ongelma voi muodostua kahdella eri tapaa. Ensiksi, eduskunta voi painottua verojen ja 
varallisuuden keräämistä harjoittavaksi toimielimeksi, jonka erityisenä tehtävänä olisi 
huolehtia verolainsäädännöstä ja talouden kasvun ylläpidosta, jotta hyvinvointiyhteiskunnan 
tulopohja olisi riittävän laaja ja varat riittäisivät aiottuihin palveluihin. Maakuntavaltuustot 
puolestaan kohdentaisivat saamansa varat yleistä toimivaltaansa käyttäen tarpeellisiksi 
katsomiinsa kohteisiin. Tässä ongelmaisessa vaihtoehdossa tosiasiallinen jako yleiseen ja 
erityiseen toimivaltaan painottuisi maakuntavaltuustojen yleisen toimivallan hyväksi ja 
eduskunnan tappioksi.6 

Toisen tyyppinen vinouma syntyy, kun yleinen toimivalta säilyy täysimääräisesti 
eduskunnalla. Tässä tapauksessa eduskunta kerää varat ja osoittaa ne budjetissaan 
maakuntavaltuustojen käyttöön edellyttäen, että maakuntavaltuustot osoittavat nuo varat 
eduskunnan tahdon mukaisiin kohteisiin. Tässä menettelyssä maakuntavaltuustojen 
toimivalta on tosiasiallisesti erityistä toimivaltaa ja eduskunnan ja maakuntavaltuuston 
välinen suhde olisi päämiehen ja toimijan välinen. Kuitenkin suoralla kansanvaalilla 
valittavan maakuntavaltuuston toimivallan tulisi olla yleistä7 ollakseen itsehallintoa. 

                                                        
6 Yleiskatteellisesti myönnetyissä valtionosuuksissa tämä ongelma on nyt jo olemassa ja tunnistettu: eduskunta 
osoittaa kunnille rahoitusta tarkoituksiin, jotka kunnat itse päättävät. Kuntien päätökset rahan kohdentamisesta 
voivat tässä menettelyssä olla eduskunnan enemmistön tahdon vastaisia, mutta yleiskatteellinen varojen 
myöntäminen ei anna eduskunnalle mahdollisuutta sitoa varojen kohdentamista eduskunnan tahtoa vastaavalla 
tavalla. Mikäli päätöksentekoa muutettaisiin sitomalla eduskunnan myöntämä rahoitus eduskunnan 
päättämällä tavalla käytettäväksi, lakkaisi kunnan yleinen toimivalta tuon rahoituksen suhteen. 
7 Ajatus yleisen toimivallan osittaisesta jakamisesta eduskunnan ja maakuntien välillä voi olla houkutteleva 
mutta mahdoton: yleistä toimivaltaa voidaan siirtää elinten välillä, sitä voidaan myös delegoida tai se voi siirtyä, 
mutta sitä ei voi jakaa.  
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Uudistuksen lähtökohdaksi olisi perusteltua hyväksyä näkemys, jonka mukaan valtion ja 
kuntien väliin ei voida luoda aidosti uusia ja kunnille rinnasteisia alueellisen itsehallinnon 
toimielimiä tekemättä niiden lainsäädännöllistä perustyötä kuntia vastaavalla tavalla.8 Uusi 
toimielin tulee luoda yhden päättäjän periaatteella. 

 

1.5 Rahoitushuollon näkökulma 

Tämä muistio on jatkokehittelyn osalta kirjoitettu perustuslain käyttäjän ja rahoitushuollon 
näkökulmasta.  

Näkökulma perustuu Kuntien takauskeskuksen lailliseen tehtävään turvata ja kehittää 
kuntien yhteinen varainhankinta. Tämän tehtävän on takauskeskuksessa katsottu 
tarkoittavan paitsi kuntia myös kunnallisia toimintoja ja tehtäviä sekä sosiaalista 
asuntotuotantoa. Mikäli nuo kunnalliset toiminnot ja tehtävät siirtyisivät muille toimijoille, 
tulisi kuntien yhteistä varainhankintajärjestelmää kehittää tavalla, joka turvaisi myös noiden 
uusille toimijoille siirtyneiden toimintojen ja tehtävien rahoituksen. 

Rahoitusta turvaava näkökulma antaa suoraviivaisen toimintapolitiikan uusien toimijoiden 
kehittämiseen. Rahoitusjärjestelmän toimivuuden kannalta olennaista on uusien toimijoiden 
riskiluokitus. EU:n vakavaraisuussäännösten mukaan ”Saamisia alue- ja 
paikallisviranomaisilta on käsiteltävä kuten saamisia valtiolta siinä maassa, jonka 
lainkäyttövallan piirissä ne toimivat, mikäli saamiset eivät eroa toisistaan viranomaisen 
veronkanto-oikeuden ja erityisten institutionaalisten järjestelyn vuoksi, jotka vähentävät 
maksukyvyttömyysriskiä” (EU N:o 575/2013, artikla 115). 

 On perusteltua luoda uudet toimijat maksukyvyttömyysriskin suhteen tavalla, joka ei 
poikkea kuntien ja valtion maksukyvyttömyysriskistä verotusoikeuden ja institutionaalisten 
järjestelyjen osalta. Menettelyn myötä kuntien, uusien toimijoiden ja valtion välillä voitaisiin 

                                                        
8 Ilman omaa verotusoikeutta toimivien SOTE-oikeushenkilöiden tulisi saada lainoilleen lainakohtainen valtion 
takaus, jonka toimivaltainen myöntäjä on Suomen eduskunta. Valtio ei puolestaan voi myöntää takauksia 
yleisluonteisesti, vaan vain tarkoitukseen sidotulla tavalla. Takauksiin liittyvän tarkoitussidonnaisuuden vuoksi 
näin laadituista SOTE-oikeushenkilöistä tulisi eduskunnan tahdonmuodostuksen toteuttajia. Muodostuva 
jäykkä, eduskuntaan perustuva päätöksenteko voitaisiin välttää määrittelemällä SOTE-oikeushenkilöiden 
vastuut valtion kannettavaksi samalla tavalla kuin kunnat ovat nyt vastuussa kuntayhtymien toiminnasta 
(kuntakohtaisten takausten myöntäminen on vältetty antamalla kuntayhtymille itsenäinen oikeus toimia raha- 
ja pääomamarkkinoilla perustajakuntien vastuulla). Mutta tämän kehityksen myötä sulkeutuisi eräs ympyrä ja 
kuntayhtymistä päädyttäisiin valtionyhtymiin, joissa valtio ei kuitenkaan valitsisi ylintä päättävää elintä, vaan 
sen valitsisivat alueen asukkaat. Menettelyssä rikkoutuisi yhden päättäjän periaate niin valtion kuin SOTE- 
oikeushenkilönkin osalta. 

Sinänsä siirtyminen kuntayhtymistä valtioyhtymiin olisi sopimusteknisesti suoraviivainen. Menettelyksi riittäisi, 
että nykyisissä kuntayhtymien perussopimuksissa olevat kuntien nimet korvattaisiin valtiolla. Lisäksi 
valtuustojen valintaa koskevat kohdat tulisi kirjoittaa uudestaan. Samalla kuitenkin tapahtuisi merkittävä 
vastuiden, velkojen ja omaisuuksien siirto, joka tulisi erikseen selvittää perustuslain omaisuudensuojan 
näkökulmasta ja maksaa saadun selvityksen mukaiset tasauslaskut kuntien ja valtion välille.  Käytännössä 
siirtyminen kuntayhtymistä valtioyhtymiin olisi kuitenkin paitsi epätarkoituksenmukaista myös mahdoton 
toteuttaa. 
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siirtää tehtäviä ja niihin liittyvää verotusoikeutta joustavasti, kun järjestelmä 
kokonaisuudessaan näyttäytyisi ulkopuolisille talouden vahvuuksien suhteen yhtenäisenä. 

Kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän takaustoiminnot on perustettu 
takauskeskuslailla. Takauskeskuksen menestyksellinen toiminta perustuu suurelta osin 
vuoden 1999 perustuslakiuudistuksen kunnallista toimintaa koskevan osion selkeyteen.9  
Muistion näkökulma perustuslakiin on ilmeinen: koska kunnat ja kuntien verotusoikeus on 
nyt suojattu perustuslailla,10 tulisi kuntia korvaavien elinten talous suojata vastaavalla 
tavalla, mikäli uusiutuvalle järjestelmälle halutaan turvata nykyisen kuntajärjestelmän 
vahvuudet.   

Tämän muistion jatko-osassa tarkastellaan menettelyä, jolla maakunnallinen itsehallinto 
voitaisiin luoda tavalla, joka säilyttää nykyisen kunnallisen itsehallinnon vahvuudet ja joka 
mahdollistaisi tehtävien ja tehtäviin liittyvän verotusoikeuden joustavan siirron valtion, 
maakuntien ja kuntien välillä. Ennen tätä luvussa 3 käytävää tarkastelua käydään kuitenkin 
luvussa 2 läpi itsehallintoon ja sen järjestämiseen liittyviä näkökohtia sekä keskustelua, joka 
liittyy valtion ja kuntien väliseen suhteeseen sekä perustuslakiin. Luvussa 4 esitetään 
muistion johtopäätökset. 

 

2. Valtion, maakuntien ja kuntien suhde 

2.1 Viitekehys  

Suomessa on esitelty erilaisia itsehallinnon malleja, joissa toimivaltasuhteet, päättävien 
elinten valinta ja tulopohja on vaihdellut suuresti. Tuon keskustelun voi jäsentää tämän 
kirjoituksen tarpeita ajatellen perinteisten nelikenttien avulla.  

Nelikenttien ajatuksena on tarkastella toiminnan itsenäisyyttä suhteessa toiminnan 
tavoitteisiin ja toiminnan tulopohjaan. Toiminnan itsenäisyyttä voi tarkastella päämies-
toteuttaja-käsiteparin avulla.11 Toiminnan tavoitteellisuutta voi tarkastella toiminnan 
omanehtoisuuteen (yleinen toimivalta) tai vaihtoehtoisesti tehtävän vastaanottamiseen 

                                                        
9 Kuten jäljempänä käy ilmi, selkeys rajoittuu vain pykälän tekstin; selkeys ei toteudu enää pykälän otsikossa, 
jossa viitataan tuntemattomiin ”muihin” oikeushenkilöihin. 
10 Näkemys noudattaa valtiosääntöoikeuden professori Viljasen toteamusta, jonka hän muotoili 
perustuslakivaliokunnan lausunnossaan Kainuun maakuntamallista seuraavasti: ”Jos hallinnon painopiste 
entistä laajemmin on siirtymässä kunnallisesta itsehallinnosta maakunnallisen itsehallinnon tasolle, tulisi tämän 
ilmetä selkeämmin myös perustuslain 121 §:n sanamuodosta. Perustuslain sanamuodon muutostarvetta on 
mielestäni tältä osin perusteellista selvittää saatettaessa Kainuun hallintomalli pysyvälle perustalle tai jos 
maakuntatason itsehallinto jossakin vaiheessa päätettäisiin ottaa laajemmin käyttöön muualla Suomessa.” 
11 Päämies-toteuttaja-käsiteparin takana on taloustieteen ammattitermi päämies-agentti ja sen alkuperäinen 
englanninkielinen vastine principal-agent. Käsitepari ankkuroituu mikrotalousteorian kirjallisuuteen 
määrittelemällä päämies toimijaksi, jolla on omaehtoinen hyötyfunktio, kun taas toimijalla (agentilla) on 
tavoitefunktio. Hyötyfunktiolla on erityisenä ominaisuutenaan havaitsemattomuus; ulkopuolinen ei voi nähdä, 
miten päättäjä asettaa asioita tärkeysjärjestykseen, vaan ulkopuolinen voi ainoastaan havaita toteutuneista 
päätöksistä, miten päättäjä on ne asettanut. Tavoitefunktio sen sijaan on päämiehen toimijalle asettama, ja sen 
erityisenä ominaisuutena on havaittavuus ja havaittavuudelle perustuva raportointi ja seuranta. 
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(erityinen toimivalta) jakaen. Rahoitus voi puolestaan perustua verotusoikeuteen tai 
vaihtoehtoisesti toimeksiantoon liittyviin varoihin.  

Nelikentät muodostuvat seuraavasti. Nelikenttien perusajatuksena on hyvin järjestetty 
kansanvaltainen toiminta, jossa päämies käyttää yleistä toimivaltaa, sillä on verotusoikeus ja 
se on valittu suoralla kansanvaalilla. Näitä toimijoita ovat Suomessa nyt valtio ja kunnat. 
Kunnat ja valtio voivat osittaa erilaisten tehtävien hoidon erillisille tarkoitussidonnaisille 
toimijoille, kuten kuntayhtymille tai valtion laitoksille.   

Nelikentän avulla voidaan myös tarkastella ongelmallisia tapauksia. 

 

2.2 Yleinen ja erityinen toimivalta 

Viherpohjaisessa neliössä on kuvattu kuntien, valtion ja niiden määräysvallassa olevien 
yhteisöjen nykytila sekä toivottava tulevaisuuden tilan mahdollisten maakuntien osalta. 
Toteutuneet toimintamallit on kirjoitettu nelikentässä normaalitekstillä (esimerkkinä kunnat 
tai Kainuun maakuntamalli) ja ajatellut tai suunnitellut kursiivilla (esimerkkinä kunta 

Ståhlbergin maakuntamallissa).  

Viherpohjaisissa neliöissä yleinen toimivalta on päämiehellä, jota koskeva säännös on 
perustuslaissa. Erityinen toimivalta on toimijalla, jota koskeva säännös on tavallisessa laissa. 

Punaisella tai keltaisella on esitetty nelikenttään muodostuvat ongelmaiset tapaukset, joissa 
päämiehen toimivalta on rapautunut vajaavaltaisuudeksi tai vaihtoehtoisesti toimija on joko 
omaksunut tai sille on muodostunut tai muodostuisi yleistä toimivaltaa.   

Tämä nelikenttä nostaa esiin kaksi ongelmatapausta, joilla molemmilla on vastineensa sekä 
todellisuudessa että toteutumattomissa suunnitelmissa. Ongelmatapaukset ovat 
vajaavaltainen kunta tai vaihtoehtoisesti omavaltainen kunta (tai maakunta) (Nelikenttä 1). 

 

Ongelma 1: Vajaavaltainen kunta 

Mikäli nykyisen kuntalain mukaisella kunnalla ei ole varoja muihin kuin lakisääteisiin 
tehtäviin, kunnan toimivalta on tosiasiassa kaventunut yleisestä erityiseksi ja kunta on 
menettänyt yhden keskeisistä ominaisuuksistaan, mahdollisuuden omaehtoiseen 
toimintaan. Näiden kuntien osalta elävän elämän kehityspaineena on liittää kuntia yhteen 
siten, että muodostuvalla uudella kunnalla olisi riittävästi taloudellisia varoja yleisen 
toimivallan mukaiseen toimintaan.  

Ståhlbergin esittämä maakuntamalli olisi ollut ongelmallinen, sillä luodessaan vahvat 
maakunnat se olisi samalla heikentänyt mallissa toimivat kunnat vajaavaltaisiksi. 
Vajaavaltaisuus olisi ollut seurausta menettelystä, jossa maakunnan toimivalta olisi 
syrjäyttänyt kunnan toimivallan, kun maakunta olisi päättänyt ottaa jonkin sellaisen 
tehtävän hoitoonsa, jota laki ei olisi erityisesti määrännyt kunnan tehtäväksi. Yleisen 
toimivallan asemesta kunnan toimivalta olisi Ståhlbergin mallissa ollut jäännöstoimivaltaa 
sellaisten tehtävien hoitona, joita maakunta ei olisi itselleen siirtänyt. 
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NELIKENTTÄ 1.  Yleinen ja erityinen toimivalta 

 

Ongelma 2: Omavaltainen kunta tai maakunta 

Kuntayhtymä voi toteuttajana astua perussääntönsä ulkopuolelle ja ryhtyä tavoittelemaan 
kuntayhtymän perussopimuksen kuulumattomia tavoitteita (valtion määräysvallassa oleva 
yhteisö voi samoin omaksua omia tavoitteitaan).  Tästä muodostuva ongelma on kuitenkin 
vähäinen, sillä sen korjaamiseen riittää, että kuntayhtymän hallinto saatetaan hyvän 
hallinnon mukaiseksi. 

Ståhlbergin mietinnön mukaisessa maakuntamallissa maakunnan omavaltaisuus olisi 
kuitenkin ollut rakenteellista ja lailla suojattua ja jopa tarkoitettua. Ståhlbergin 
maakuntamallissa maakunta olisi itse päättänyt omasta toimivallastaan ja jättänyt kunnille 
vain sellaisen toimivallan, jonka maakuntavaltuusto olisi hyväksi nähnyt tai laki olisi 
määrännyt. Kuitenkin maakuntavaltuusto olisi ollut kuntien valitsema ja rahoittama, joten 
näiden tekijöiden suhteen Ståhlbergin mallin kuntien ja maakuntien suhde olisi ollut 
päämiehen (kunnat) ja toimijan (maakunta) välinen. 

Kainuun maakuntamalli sijoittuu tässä yleisen ja erityisen toimivallan nelikentässä erityistä 
toimivaltaa käyttäväksi toteuttajaksi ja rinnastuu tältä osin kuntien tai valtion 

  
YLEINEN TOIMIVALTA 

 

 
ERITYINEN TOIMIVALTA 

PÄÄMIES  

 

Säädökset perustuslaissa 
 
Kunta 
Valtio 
Ahvenanmaan maakunta 
 
Maakunta 

 

 

Ongelmana vajaavaltainen 
päämies 

x kunta, jonka päätösvalta on 
tosiasiassa rajautunut vain 
lakisääteisten tehtävien 
järjestämiseen 

x kunta Ståhlbergin 
maakuntamallissa 

 

TOTEUTTAJA  

 

Ongelmana omavaltainen 
toteuttaja  
x perussopimuksen ulkopuolella 

toimiva kuntayhtymä  

x maakunta Ståhlbergin 
maakuntamallissa 

 

Säädökset tavallisessa laissa 
x Kuntien määräämisvallassa 

olevat yhteisöt (kuntayhtymät)  

x Valtion määräämisvallassa olevat 
yhteisöt (valtion liikelaitokset) 

x Kainuun maakuntamalli 

x Maakuntien määräysvallassa 
olevat yhteisöt 

x  
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määräysvallassa oleviin yhteisöihin. Vaikka tässä nelikentässä Kainuun maakuntamalli on 
ongelmaton (joskaan siinä ei ole kokeiltu mitään uutta toimivallan suhteen), sen 
ongelmallisuus käy ilmi myöhemmin päätösvaltaa koskevassa nelikentässä.  

Johtopäätös: Mikäli yleistä toimivaltaa käyttäviä maakuntia haluttaisiin perustaa, luonteva 
tapa olisi lisätä maakunnat kuntien tapaan perustuslakiin ja maakuntien määräysvallassa 
olevia yhteisöjä koskeva säätely puolestaan tavallisen lainsäädännön piiriin kuntien ja valtion 
määräysvallassa olevien yhteisöjen tapaan.12 

 

2.3 Verotusoikeus 

Yhden päättäjän periaatteen mukaisesti järjestetyssä toiminnassa yleistä toimivaltaa 
käyttävällä päämiehellä on verotusoikeus, jota käyttämällä hän saa toimintansa tarvitsemat 
varat. Päämies on suoraan vastuussa varojen käytöstä niille, joilta hän on verot kerännyt. 
Sekä kunnat että valtio toimivat tämän periaatteen mukaisesti.13 

Niin kunnilla kuin valtiollakin on mahdollisuus perustaa erityisiä tehtäviä varten toimijoita, 
jotka saavat toimintansa tarvittavat varat päämiehiltä. Varojen käytöstä toimijat ovat 
tilivelvollisia päämiehille.  Tämän toimintamallin mukaan toimivat Suomessa muun muassa 
kuntayhtymät ja valtion liikelaitokset ja budjettitalouden ulkopuoliset erityistehtäviään 
suorittavat virastot. 

Kuten edellinen nelikenttä, myös verotusoikeutta koskeva nelikenttä (Nelikenttä 2) nostaa 
esiin ongelmatapauksia. Niistä kaksi on lähinnä periaatteellisia (yliopistot ja 
saamelaiskäräjät), mutta kuntia koskeva tosiasiallinen verotusoikeuden rajoittuneisuus on 
ilmeinen ongelma kuntien toiminnassa. 

 

                                                        
12 Entä jos tavallisella lailla muodostettaisiin toimija, jolla olisi yleistä toimivaltaa, suora verotusoikeus ja jonka 
ylin päättävä elin valittaisiin suoralla kansanvaalilla? Eräissä keskusteluissa esiintyneen näkemyksen mukaan 
tämä voisi olla mahdollista. Mahdollisuus avautuu seuraavasta näkökulmasta. Asukkaiden itsehallintoa 
koskevassa Suomen perustuslain vuoden 1919 alkuperäisessä 51 §:ssä ei ollut otsikkoa. Vuoden 1999 
perustuslakiin tehtiin poistuvaa 51 §:ää korvaavaan perustuslain 121 §:ään otsikko ”Kunnallinen ja muu 
alueellinen itsehallinto”.  

Perustuslain muutosta koskevan lain esitöiden mukaan pykälän sisältöä ei muutettu, joten sen kohta 
”Itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla säädetään lailla” tulee jäljittää takaisin alkuperäislähteisiin. 
Alkuperäislähteiden mukaan (ns. Ståhlbergin komitean mietintö 1930) vahvistuu käsitys, jonka mukaan 
alkuperäistekstillä tarkoitettiin kunnallista itsehallintoa kuntia suuremmilla alueilla, ei suinkaan mitä tahansa 
itsehallintoa, kuten vuoden 1999 perustuslain pykälää 121 on sen otsikon tukemana (mutta vain otsikon 
tukemana) ryhdytty tulkitsemaan. Pykälän otsikolla ”muu alueellinen itsehallinto” tarkoitetaan ilmeisesti 
pykälään 1990-luvulla lisättyjä saamelaiskäräjiä tai vaihtoehtoisesti (ja todennäköisemmin) pykälän otsikko voi 
olla väärinkäsitys. Pykälän otsikon lisäyksestä ei löydy kirjallista materiaalia lainsäädännön esitöistä. 
Vaikutelmaksi jää, että hyvä pykälä on pilattu huonolla otsikolla. 
13 Verotusoikeuden yhteydessä on syytä korostaa, että verotusoikeuden perustaminen on verotusoikeuden 
käytöstä erillinen oikeudellinen toimenpide. Esimerkiksi kunnallinen verotusoikeus on todettu perustuslaissa, 
kun taas kunnallisen verotusoikeuden käyttöä koskevat verolait kuuluvat tavallisen lainsäädännön piiriin. 
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 NELIKENTTÄ 2. Verotusoikeus 

 

Ongelma 3: Päämies vailla verotusoikeutta 

Yliopistoilla ja saamelaiskäräjillä on itsehallinnollinen asema perustuslaissa, mutta 
kummallakaan ei ole aitoa verotusoikeutta, jota käyttämällä ne voisivat huolehtia 
itsehallinnollisesti päättämiensä menojen rahoituksesta. Kiintoisaa on, että yliopistojen 
tulopohjan kehitys on paineistunut yliopistojen omaa varainhankintaa painottavaksi kuin 
alleviivaten kehitystä, jonka mukaan aitoon itsehallintoon kuuluvat myös omat varat.  

Myös saamelaiskäräjien toimintaan liittyvillä jännitteillä on kiintoisa taloudellinen 
ulottuvuus. Saamelaiseksi rekisteröitymisestä seuraa eräitä tavoiteltavia etuja kuten maa-
alueisiin kohdistuvia oikeuksia harjoittaa porotaloutta. Saamelaiskäräjillä ei ole noita 
nautintaoikeuksia koskevaa verotusoikeutta, joten nautintaoikeudet ovat verovapaita 
suhteessa saamelaiskäräjiin. Näiden oheishuomion luonteisten havaintojen sijaan kuntien 
kaventunut verotusoikeus on ilmeinen ja kuntien toiminnan ehkä vaikein ongelma.  

 

  
VEROTUSOIKEUS 

 

 
EI VEROTUSOIKEUTTA 

PÄÄMIES 
 
YLEINEN 
TOIMIVALTA 

 

Säädökset perustuslaissa 
 
Kunnat 
Valtio 
Ahvenanmaan maakunta 
 
Maakunta 

 

 

Ongelma: ei varoja 
omaehtoiseen toimintaan 

x yliopistot (turvautuvat 
keräysvaroihin) 

x saamelaiskäräjät 

x maakunta Ståhlbergin 
maakuntamallissa 

 

TOTEUTTAJA 
 
ERITYINEN 
TOIMIVALTA 

 

Ongelma: vastuu kerätyistä 
veroista, joiden käyttö 
kuitenkin sidottu 
 
x kunta, jonka varat riittävät vain 

lakisääteisiin tehtäviin ja 
kuntayhtymien maksuosuuksiin 

x varaton eduskunta, joka olisi 
tosiasiassa pakotettu 
rahoittamaan itsehallinnollisia 
maakuntia   
 

 

Säädökset tavallisessa laissa 
x Kuntayhtymät 

x Valtion liikelaitokset 

x Esimerkkinä Kainuun 
maakuntamalli 
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Ongelma 4: Verotusvelvollinen päämies 

Kunnilla on verotusoikeus ja periaatteessa yleinen toimivalta. Mikäli kunnalla eivät riitä varat 
muuhun kuin lakisääteisiin tehtäviin, kunnasta tulee vajaavaltainen. Vajaavaltaisuuteen 
liittyy myös verotusoikeuden kääntyminen verotusvelvollisuudeksi, kun kuntaa sitovat 
lakisääteiset toiminnat tulee järjestää ja kunnan talouteen mahdollisesti muodostuvat 
alijäämät kattaa.  

Vajaavaltaisessa kunnassa kunnan yleinen toimivalta on tyhjentynyt. Vajaavaltaisen kunnan 
tulee suoriutua lakisääteisten toimintojen kustannuksista keräämällä veroja kuntalaisilta. 
Noiden kuntalaisilta kerättyjen verovarojen tosiasiallinen käyttäjä on tässä tilanteessa 
lainsäädäntöoikeutensa välityksellä eduskunta. Kunnan vastuullisuus verovarojen käytöstä 
suhteessa veroja maksaviin kuntalaisiin ei olisi enää aitoa vajaavaltaisessa kunnassa.   

Näin muodostuvaa ongelmaa on pyritty ratkaisemaan niin kutsutun rahoitusperiaatteen 
avulla. Sen mukaan ”paikallisviranomaiset ovat kansallisen talouspolitiikan rajoissa 
oikeutettuja riittäviin omiin taloudellisiin voimavaroihin, joiden käytöstä ne voivat vapaasti 
määrätä toimivaltuuksiensa rajoissa. Paikallisviranomaisten taloudellisten voimavarojen 
tulee olla riittävät suhteessa niihin velvoitteisiin, jotka niille on annettu perustuslaissa ja 
muussa laissa” (ote Kuntaliiton lausunnosta HE 324/2014 perustuslakivaliokunnalle).  Mikäli 
näin määritelty rahoitusperiaate toteutuisi käytännössä, sen mukaan järjestetty eduskunnan 
(tai valtion) ja kuntien välinen vuorovaikutus olisi hyvin toimivan päämies-toimija-suhteen 
mukainen. Tuon suhteen erikoisuutena kuitenkin tässä nimenomaisessa sovelluksessa olisi 
se, että valtio ei välttämättä korvaisi kunnalle lakisääteisten tehtävien hoidosta koituvia 
kustannuksia täysimääräisesti vaan ainoastaan varmistaisi, että kunnilla jää riittävästi 
voimavaroja toteuttaa yleistä toimivaltaansa.  

Näin määritellyn rahoitusperiaatteen kääntöpuolena on eduskunnan mahdollinen 
muuttuminen yleistä toimivaltaa ja verotusoikeutta käyttävästä toimielimestä verotus- ja 
rahoitusvelvolliseksi eduskunnan itsensä säätämän lainsäädännön vuoksi. Tällöin 
eduskunnan vapaa taloudellinen päätösvalta olisi kaventunut ja eduskunnasta itsestään 
tulisi, tosin omin toimin, vajaavaltainen.  

Poliittisten päättäjien piirissä tätä pelkoa pidetään sangen realistisena. Rahoitusperiaatteen 
sitoma eduskunta voi turvata oman päätösvaltansa taloudelliset edellytykset vain 
pidättymällä liiallisesta tehtävien annosta. Lisäksi eduskunnan on osaltaan syytä varmistua, 
että kunnat ja kuntayhtymät suoriutuvat sen niille osoittamista tehtävistä asianmukaisin 
kustannuksin. Jälkimmäisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää kuntatalouden 
menetelmällistä kehittämistä. Tästä voi pitää esimerkkinä talouden seurantajärjestelmän 
kehittämistä, joka on saatettu vireille uuden kuntalain myötä (käsitelty tarkemmin 
alaviitteessä 3).14 

                                                        
14 Erikoisuutena voi mainita, että saamelaiskäräjien toiminnassa tässä käsitelty ongelma on ilmeinen, joskin 
toiminnan pienen rahamääräisen suuruuden vuoksi vähäinen: valtio rahoittaa saamelaiskäräjät, joiden 
toimivalta on yleinen. Mikäli saamelaiskäräjien itsehallintoa haluttaisiin kehittää, verotusoikeuden luominen 
olisi ilmeinen seuraava kehitysaskel. Toisena erikoisuutena voi todeta, että saamelaiskäräjät olisi rakenteeltaan 
identtinen nykyiselle SOTE-keskustelussa esiintyvälle mallille (valtio rahoittaa perustettavat SOTE-toimijat, joilla 
kuitenkin olisi ylimpänä päättävänä elimenä vaaleilla valittu valtuusto), mikäli SOTE-toimijoilla olisi yleistä 
toimivaltaa. 



14 | KUNNAT JA MAAKUNNAT 

 

Johtopäätös: Mikäli maakuntia katsotaan tarpeellisiksi perustaa, sen yleinen toimivalta tulisi 
sitoa maakunnan omaan verotusoikeuteen15 ja erityinen toimivalta maakunnalle 
osoitettujen tehtävien hoidosta saatuihin korvauksiin. 
 

2.4 Päättäjien valinta 

Kansanvalta on vallankäytön perusta. Kansanvallan tulee kuitenkin järjestyä 
edustukselliseksi ja valita yleisillä vaaleilla päättävä toimielin kuten eduskunta tai 
kunnanvaltuusto. Näiden edustuksellisten elinten toimivalta on puolestaan yleistä myös 
suhteessa kansaan jo siitäkin käytännönläheisestä syystä, että vaalien välillä ei ole 
toimielintä, joka voisi antaa valituille edustajille ohjeistusta kansan nimissä. Ylin päättävä 
elin todellakin on ylin, mutta vain sille asetetun toimivallan rajoissa.16 

Ylin päättävä elin voi delegoida toimivaltaansa, kuten kunnat kuntayhtymille tai eduskunta 
virastoille. Delegoituun valtaan liittyy toimeksianto ja toimeksiannon toteutuksen valvonta. 
Toimeksiannon antaa kunta (tai eduskunta) ja sen toteumista puolestaan valvoo kunnan tai 
eduskunnan asettama elin. 

Tämä hyvin järjestetty kansanvaltainen toimintamalli voi kaventua tai rapautua eri tavoin.  
 

Ongelma 5: Kansanvallasta irtoava päämies   

Ståhlbergin komitean mietintö esitti mallia, jossa erityiselle alueelliselle kuntajoukolle 
perustettaisiin oma maakunta, jonka päättävän elimen valinnan tekisivät kuntien 
valtuutetut. Kerran valituksi tultuaan maakuntavaltuusto voisi ottaa kunnilta hoitaakseen 
tehtäviä, joiden hoito vastaavalla tavalla syrjäytyisi pois kuntien tehtävien piiristä, ellei laki 
toisin rajoittaisi. Tässä mallissa ylintä päätösvalta ja samalla myös yleistä toimivaltaa 
käyttävät olisivat olleet vastuussa peruskunnilleen, mutta eivät äänestäjille. Mikäli 
äänestäjät olisivat halunneet vaihtaa maakunnan päättäjiä, siihen ei olisi ollut suoraa 
mahdollisuutta, vaan tuo mahdollisuus olisi ollut enintään epäsuorana kuntapäättäjien 
valinnan kautta toteutuvana. Ståhlbergin mietinnön esittämä malli ei toteutunut.17 

Edellisessä ongelmatyypissä suora kansavalta ei toteutunut. Myös toteutunut suora 
kansanvalta voi päätyä ongelmiin (Nelikenttä 3.) 

                                                        
 
16 Voiko eduskunta syyllistyä vallankaappaukseen? Tämä teoreettinen kysymys on kiintoisa, sillä ilmeinen 
vastaus on: kyllä voi. Vallankaappaus voi tapahtua, kun eduskunta säätää tavallisena lakina lain, joka vapaasti 
harkittuna kuuluu riidattomasti perustuslain säätämisjärjestyksessä säädettävien lakien piiriin. Vallankaappaus 
voi tapahtua vain perustuslakivaliokunnan avustuksella, sillä vain ilmeisesti perustuslain vastaisesta laista 
voidaan tehdä menestyvä valitus tuomioistuimeen. Valituksen menestyksen edellytys on, että sitä ei ole 
käsitelty perustuslakivaliokunnassa, koska vallitsevan tulkinnan mukaan perustuslakivaliokunnan hyväksymä laki 
ei enää ole ilmeisesti perustuslain vastainen. Perustuslakivaliokunnan puolestaan nimittää eduskunta, joka voi 
etukäteen varmistaa tuen vallankaappausaikeelleen valitsemalla perustuslakivaliokuntaan asialle soveltuvan 
henkilöstön. Kunnissa vastaavaa mahdollisuutta toimivallan ylitykseen ei ole, sille kuntien toiminta on 
lainsäädännön sitomaa, eikä kunta voi itse muuttaa lakia. 
17 Ståhlbergin mietintöä arvioidessa on huomioitava, että mietinnön mukaiset maakunnat olisi perustettu vain 
Suomen tuolloisen seitsemän suurimman kaupungin ulkopuolelle maaseudun tarpeita varten. 
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NELIKENTTÄ 3. Päättäjien valinta 

 

Ongelma 6: Vallaton kansanvalta 

Kansanvalta voi päätyä ongelmiin, mikäli sillä ei ole mistä päättää. Päätösvalta voi mennä 
joko tosiasiallisesti varojen puutteen vuoksi tai päätösvalta voi olla lakisääteisesti rajattu 
koskemaan vain erityisiä toimeksiantoja. Näin tapahtui ilmeisesti Kainuun mallissa, jossa 
Kainuun maakunnan toimivalta oli eräitä valtionhallintoon liittyviä poikkeuksia lukuun 
ottamatta johdettu malliin kuuluvien kuntayhtymien toimivallasta.  

Kainuun mallissa vaikuttaa toteutuneen vallattoman kansanvallan ongelma: vaalit eivät 
kiinnosta kansalaisia, kun valittavan maakuntavaltuuston päätäntävalta oli liian sitoutunut 
muualta annettujen tehtävien hoitoon.  

Johtopäätös: Kansanvallan toimivuus edellyttää, että vaaleilla voidaan suoraan vaikuttaa 
tosiasiallista päätöksentekoa käyttävän valtuuston valintaan ja että tuolla valittavalla 
valtuustolla on taloudellisia mahdollisuuksia aitoon päätöksentekoon. 

 

3. Toimivaan maakuntahallintoon 

Edellä esitetyt näkökohdat ja johtopäätökset voidaan tiivistää esitykseksi 
maakuntaitsehallinnosta, joka olisi rakennettu yhden päättäjän periaatteen mukaisesti ja 
jolla olisi yleistä toimivaltaa, verotusoikeus ja suora kansanvaltainen ylin päättävä elin.   

  
VEROTUSOIKEUS 

 

 
EI VEROTUSOIKEUTTA 

PÄÄMIES 
 
YLEINEN 
TOIMIVALTA 

 

Säädökset perustuslaissa 
 
Kunnat 
Valtio 
Ahvenanmaan maakunta 
 
Maakunta 

 

 

Ongelma: kansanvallasta 
irtoava yleinen toimivalta  

x Ståhlbergin maakuntavaltuusto 

 

TOTEUTTAJA 
 
ERITYINEN 
TOIMIVALTA 

 

Ongelma: itsehallinnon tulee 
olla aitoa 
 
x Kainuun maakuntakokeilu 

 

Säädökset tavallisessa laissa 
x Kuntayhtymät 

x Valtion liikelaitokset 
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Tällaisen elimen rakentaminen koko Suomea kattavalla tavalla voisi olla tarpeetonta ja 
haastavaa, joten se tulisi rakentaa vain alueille, jossa siitä todettaisiin olevan hyötyä. Hyödyn 
ensisijainen toteajina voisivat olla kunnat, jotka toimisivat aiotun maakunnan alueella.  
Kuntalähtöisyys varmistaisi hankkeen ankkuroitumisen kuntien tarpeisiin ja haluun järjestää 
itsehallintoaan hyväksi katsomallaan tavalla.  

Samassa yhteydessä tulisi todeta, miten kunnat voisivat järjestää verotusoikeuttaan, hoitaa 
tehtäviään ja käyttää yleistä toimivaltaansa maakunnallisen toiminnan puitteissa.  Työnjako 
perustuslain ja tavallisen lainsäädännön välillä voisi noudattaa nyt olemassa olevaa 
käytäntöä Ahvenanmaan maakunnan ja saamelaiskäräjien osalta. Perustuslaissa riittäisi 
todeta, että kunnilla on mahdollisuus järjestäytyä maakunnaksi, joka käyttää yhdessä 
kuntien kanssa maakunnan kuntien verotusoikeutta ja toimivaltaa sekä vastaa velvoitteista 
laissa erikseen säädettävällä tavalla.  Tavallisella lailla puolestaan voitaisiin säätää miten 
verotusoikeus ja sen käyttö kohdennettaisiin maakunnalle ja kunnille; ilmeisenä perusteena 
olisi kohdentaa verotusoikeus tehtävien mukaan.  

Näin järjestetyllä maakunnalla olisi ylimpänä päättävänä elimenään suoralla vaalilla valittu 
valtuusto, jolla olisi käytössään tehtäviin ja toimivallan laajuuteen sidoksissa oleva 
verotusoikeus.18 

Näin järjestetyn maakuntahallinnon muutos kuntayhtymiin tai Kainuun malliin olisi verraten 
vähäinen. Kuntayhtymien perustamissopimukset korvautuisivat maakuntien toimintaa 
säätelevällä lainsäädännöllä, jolloin saavutettaisiin merkittäviä yhtenäistämishyötyjä.   
Kuntayhtymien maksuosuudet korvautuisivat joko kokonaan tai osittain maakunnan omalla 
veropohjalla, jonka käytöstä maakunta olisi suoraan vastuussa äänestäjille.  

Menettely ohittaisi nyt kuntien valtuustojen kautta kulkevan epäsuoran ja heikosti 
läpinäkyvän kuntayhtymän päättäjien vastuuketjun suhteessa kuntavaalien äänestäjiin. 
Oman veropohjan myötä maakunnalle muodostuisi perustellut edellytykset ottaa käyttöön 
yleisen toimivallan piiriin kuuluvia tehtäviä erityisesti talouden alalla ja samalla myös 
kannustin suoriutua otetuista tehtävistä menestyksellisesti.  

Yllä esitetyssä menettelyssä ei itsehallinnon näkökulmasta syvimmiltään luotaisi niinkään 
uutta toimielintä, vaan kunnallinen jo olemassa oleva itsehallinto järjestettäisiin 
kuntaliitosten asemesta uudelleen maakuntana19. Näin järjestetty maakunta olisi tosiasiassa 
kuin laaja kunta, jonka toimivallasta verotusoikeuksineen osa olisi kuitenkin maakunnan 
”alkeiskunnilla” (nimitys on Ståhlbergin käyttämä). Koska maakunta tosiasiassa vastaisi 
kuntaliitoksilla muodostettua laajaa kuntaa, se tulisi viedä perustuslakiin kuntia vastaavalla 
tavalla.  

Näin järjestetyllä maakunnalla olisi Ståhlbergin tarkoittama yleinen toimivalta (jota 
kuntayhtymissä ei koskaan ole otettu käyttöön), mutta tuon toimivallan tukena olisi yhden 

                                                        
18 Vastaavaa kehitystä toteutuisi saamelaiskäräjissä, mikäli saamelaiskäräjille osoitettaisiin verotusoikeus sen 
hallinnassa oleviin taloudellisiin etuisuuksiin kuten oikeuteen harjoittaa porotaloutta alkuperäiskansana.  
19 Kuntien kokoaminen maakunnaksi soveltuu alueella, jossa kuntarakenne on hajanainen ja väestö sekä 
vähäinen että hajanaisesti sijoittunut. Vastaavalla mutta käänteisellä tavalla nyt jo toimivan suuren 
kaupunkikunnan sisälle perustettavien kaupunginosakuntien perustaminen olisi symmetrinen mutta 
vastakkainen toimi maakuntien perustamiselle.  
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päättäjän periaatteen mukaisesti oma verotusoikeus ja suorat vaalit tukenaan ja 
valtuuttajanaan. 

Kunnallisen itsehallinnon perustuslain suoja on vahva. Perustuslain suojaa ei käsittääkseni 
kuitenkaan ole syytä tulkita uusia itsehallinnon muotoja estävällä tavalla, mikäli 
itsehallinnon oikeushyvää nauttivat asukkaat itse haluavat järjestää itsehallintoaan uudella 
tavalla. Itsehallinnon oikeushyvän käyttäjien haluama ja heidän aloitteestaan järjestettävä 
itsehallinnon muuttuva järjestämistapa ei luonnollisesti voi muuttaa itsehallinnon suojaa. 
 

Johtopäätökset 

Tässä muistiossa on tarkasteltu asukkaiden itsehallinnon kehittämismahdollisuuksia. 
Tarkastelun eräänä taustana on ollut istuvan hallituksen hallitusohjelman kirjaus ”Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja 
kustannusten hallinta.” Tavoitteeseen hallitus aikoo päästä keinovalikoimalla, johon on 
aiottu sisällyttää merkittävien uusien hallinnollisten ja toiminnallisten kokonaisuuksien 
luominen uudella lainsäädännöllä.  

Ensisijaista lienee tavoitteiden saavuttaminen, ja uusien keinojen käyttöön ottaminen lienee 
toissijaista. On ilmeistä, että hallitusohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa niukkaeleisesti 
ottamalla käyttöön jo aiemmin säädettyjen lakien velvoitteet ja valtuudet täysimääräisesti. 
Vuonna 2011 voimaan astunut tietohallintolaki edellyttää tietojärjestelmien 
yhteensovittamista, vuonna 2015 voimaan astunut uusi kuntalaki seurantajärjestelmien 
yhtenäistä käyttöön ottoa ja jo kauan voimassa olleet lait terveydenhuollosta edellyttävät ja 
antavat mahdollisuuden sovittaa yhteen sairaalatoimintoja Suomessa valtioneuvoston 
asetuksella.  

Tässä kirjoituksessa käsiteltyä maakuntahallintoa ei ole perusteltua kytkeä terveyserojen 
poistamiseen tai terveysmenojen kustannusten hallintaan tai muuhun erityistehtävään. 
Maakuntahallinnon kehittäminen on syytä tehdä perustuslaissa mahdolliseksi niille kunnille 
ja kuntien asukkaille, jotka katsovat maakunnallisen toiminnan olevan heille omista 
lähtökohdistaan perusteltu vaihtoehto toteuttaa paikallista itsehallintoa. Lähinnä pienten ja 
keskisuurten kuntien tarpeita varten kehitettävän maakuntahallinnon kanssa rinnakkainen ja 
rakenteellisesti symmetrinen hanke olisi mahdollisuus luoda kaupunginosavaltuustoja 
suurten kaupunkien tarpeisiin. 

Molemmissa hankkeissa tunnusomaista olisi asukaslähtöisyys. Asukaslähtöisessä 
kehittämisessä asukkaat itse nostaisivat esiin toiveen ja tarpeen toteuttaa itse katsomallaan 
tavalla jo olemassa olevaa oikeuttaan itsehallintoon. Asukaslähtöisessä toiminnassa 
itsehallinnon piiri ei muuttuisi suhteessa muiden alueiden asukkaisiin.  

Näin järjestetty maakuntaitsehallinto (tai symmetrisesti kunnanosavaltuustot) olisi 
perustuslakiin vietynä rinnasteinen kuntiin, joten sen riskiluokitus olisi kuntia vastaava.  

Menettelyssä toteutuisi kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän piirissä esitetty 
toivomus, jonka mukaan uudet itsehallintoelimet voitaisiin tehdä tavalla, joka luo uusille 
toimijoille edellytykset kuntia ja kuntayhtymiä vastaavalle turvatulle ja tehokkaalle 
rahoitushuollolle.   
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