
 

Kuopio 22.8.2019 

Hankeyhtiöitä koskeva takauskeskuslain muutoksen valtiosääntöinen 

selvityspyyntö professori Kaarlo Tuorille 

Kuntien takauskeskus esittää, että professori Tuori selvittäisi sellaiset valtiosääntöiset tai muutoin painavat 

Suomen lainsäädäntöön liittyvät oikeudelliset näkökohdat, jotka liittyvät Rinteen hallitusohjelmassa 

todettujen hankeyhtiöiden rahoittamiseen Kuntien takauskeskuksen takaamilla varoilla.  

Rinteen hallitusohjelman tässä yhteydessä olennainen sisältö on seuraava: 

 ”Liikennepolitiikan näkökulmasta asetetaan reunaehdot hankeyhtiöille ja suhde infran 

 omistamiseen: 

 Valtio omistaa keskeisen infran 

 Julkisomisteinen määräenemmistö yhtiöissä 

 Rahoituksesta tulee olla maininta kuntien takauskeskuslaissa” 

Hallitusohjelman mukainen takauskeskuslakia koskeva maininta voitaisiin järjestää eri tavoin. Eräs ja nyt 

voimassa olevan takauskeskuslain 1 a §:n mukaista rakennetta noudattava menettely olisi seuraava (lisäys 

edellä mainitun takauskeskuslain 1 a §:n kohtaan 3. on punaisella):  

 ”3) rahoittaakseen Euroopan yhteisön valtiontukisääntöjen mukaisesti edullisin ehdoin 

 kuntien tai kuntayhtymien sekä maakuntien ja valtion kokonaan omistamia tai niiden 

 määräämisvallassa olevia yhteisöjä taikka kunnallisia liikelaitoksia, jotka harjoittavat kuntien 

 toimialaan kuuluvia laissa säädettyjä julkisia palvelutehtäviä tai näitä välittömästi palvelevia 

 toimintoja taikka muita kansalaisten kannalta välttämättömiä palveluita, jos viimeksi 

 mainittujen palveluiden järjestäminen on paikallisten tai alueellisten olosuhteiden vuoksi 

 tarpeen niiden saatavuuden  tai tehokkaan tuottamisen turvaamiseksi. 

Menettelyssä toistuisi keskeisiltä osin voimassa oleva takauskeskuslain 1 a §:n kohdan 2. rakenne, jossa 

määritellään miten takauskeskuksen takaamaa varainhankintaa voidaan kohdentaa sellaisille yhteisöille, 

jotka eivät välttämättä ole kuntien omistamia tai määräämisvallassa olevia yhteisöjä: 

 ”2) rahoittaakseen Euroopan yhteisön valtiontukisääntöjen mukaisesti edullisin ehdoin 

 valtion viranomaisten nimeämiä asuntojen vuokraamista tai tuottamista ja ylläpitoa 

 sosiaalisin perustein harjoittavia yhteisöjä tai niiden määräämisvallassa olevia yhteisöjä;”  

Rinteen hallitusohjelman tarkoittamassa takauskeskuslain lisäyksessä olisi poikkeamana nyt voimassa 

olevaan takauskeskuslakiin se, että hankeyhtiö ei olisi valtion viranomaisen nimeämä ja sen toimialan olisi 

muu kuin sosiaalinen asuntotuotanto, jossa kunnilla on vakiintuneesti ollut merkittävä vastuu. Lisäksi yllä 

oleva esimerkiksi valittu yleinen muotoilu sallisi minkä tahansa sellaisen palvelun rahoittamisen 

hankeyhtiömuotoisena toimintana, jota julkinen valta harjoittaa ja joka on arvioitu kansalaisten kannalta 

välttämättömäksi palveluksi, jonka tehokas rahoittaminen edellyttäisi takauskeskuksen rahoitusta.  

 

Vaikka edellä esitetty takauskeskuslain yleinen muotoilu on toiminannan joustavuuden kannalta 



 

tarkoituksenmukainen1, tulisi takauskeskuksen varainhankinnan käyttöä sen yhteydessä rajoittaa ottaen 

huomioon, että takauskeskuksen velvoitteista vastaavat viime kädessä kunnat2. 

Hankeyhtiöiden toimialana olisivat liikenneverkostot, joiden sijoittuminen kuntien yleiseen toimivaltaan on 

vasta selkiytymässä. On sinänsä luontevaa, että hyvin toimivaa kuntien yhteistä varainhankintajärjestelmää 

käytetään tässä yhteydessä ja että sille muutoinkin osoitettaisiin uusia rahoitustehtäviä julkisen vallan 

toiminnan piirissä. Järjestelmän perusrakenteiden selkeyden ja valtiosääntöisen eheyden tulee kuitenkin 

säilyä ja edistyä samalla, kun sille osoitetaan uusia tehtäviä.   

On pidettävä ilmeisenä, että Kuntien takauskeskusta ei voida lailla määrätä rahoittamaan hankeyhtiöitä 

vaan lakikirjauksen tulisi olla mahdollistava. Mahdollistavaan lakikirjaukseen liittyisi tarve rajoittaa 

takauskeskuksen mahdollisuutta hankeyhtiöiden rahoittamiseen. Rajoitteet liittyisivät kuntien 

velvollisuuteen vastata takauskeskuksen sitoumuksista. Kuntien vastuu luo rahoituksellisen tuen, joka 

välittyy hankeyhtiölle takauskeskuksen takaaman varainhankinnan kautta. Tuen muodostaminen, 

kohdentaminen ja liittyminen kuntien toimialaan ja takauskeskuksen toimivaltaan tulee selkeyttää. 

Rinteen hallitusohjelman lisäyksestä nouseva takauskeskuksen selvityspyyntö kohdistuu, niihin kuitenkaan 

rajoittumatta, erityisesti kahteen kokonaisuuteen: 

1) Kuntien toimialarajoite: Missä määrin kunnat voivat muodostaa ja kohdentaa 

rahoitustukea sellaisiin toimintoihin, joiden muodostuminen kuntien yleisen toimivallan 

piiriin on, kuten liikenneverkoston tapauksessa on ilmeistä, vasta selkiytymässä?  

2) Takauskeskuksen toimivaltarajoite: Missä määrin ja millä reunaehdoilla 

takauskeskukselle voi osoittaa tehtävän ja tehtävään kuuluvan harkinnan kohdentaa 

takauskeskuksen takaamaa rahoitusta hankeyhtiöille, jotka ovat kuntien, perustettavien 

maakuntien ja/tai valtion määräämisvallassa3? 

4Nyt käsillä oleva selvityspyyntö täydentää takauskeskuksen toiminnan oikeudellista perustaa Rinteen 

hallitusohjelman toteutumiseen liittyvissä hankkeissa sekä jo vuonna 1997 päätetyn sosiaalisen 

asuntotuotannon osalta.  

Selvityspyyntöön liittyy professori Tuorin takauskeskukselle toimittama maakuntien verotusoikeutta, 

omaisuudensuojaa ja nollariskiluokitusta koskeva selvitys ja Tuorin selvitys maakuntien asemaa 

takauskeskuksen jäsenenä koskeva selvitys. Selvityksistä muodostuu takauskeskuksen toiminnan 

valtiosääntöisiä edellytyksiä kartoittava katsaus, joka edistää takauskeskuslain valtiosääntöistä tulkintaa ja 

kehittämistä rahoitushuollon nykyisissä ja uusissa tehtävissä. 

 
 

Heikki Niemeläinen, toimitusjohtaja 

                                                           

1
 Takauskeskuslakiin voitaisiin lisätä hankeyhtiöt tapauskohtaisesti. Tällainen luetteloiva lainsäädäntö tuottaisi järjestelmän, joka 

sitoisi hankeyhtiöt kulloinkin säädettyyn lakiin ja estäisi niiden joustavan kehittämisen ja ajassa elämisen. 
2
 On huomattava, että mikäli valtio tulisi takauskeskuksen jäseneksi, nyt tarkasteltava ongelma vastuiden jaon niin sanottu 

epäsymmetrian ongelma väistyisi. 
3
 Ääritapauksessa hankeyhtiö voi olla yksin valtion määräysvallassa. 

4
 Hankeyhtiöiden rahoitustehtävään liittyvän päätäntävallan myötä portinvartijatehtävää muodostuisi tosiasiallisesti 

takauskeskukselle, kun sosiaalisessa asuntotuotannossa tuo portinvartijatehtävä on sosiaalisen asuntuotannon valtiollisilla 
viranomaisilla. 


