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Yhteenveto professori Kaarlo Tuorin maakuntaveroa ja maakuntien nollariskiluokitusta 
koskevasta asiantuntijaselvityksestä  
 
Pääministeri Antti Rinteen hallitus käynnistää selvityksen maakuntaveron käyttöönotosta. 
Professori Tuori käsittelee selvityksessään 1) tuleeko maakuntaverosta säätää 
perustuslainsäätämisjärjestyksessä vai tavallisella lailla, 2) onko verotusoikeus perustuslain 121 
§:n 4 momentissa tarkoitetun itsehallinnon välttämätön edellytys 3) mitä verotusoikeudesta 
voidaan säätää laissa ja miten maakuntaitsehallinto rajaa lainsäätäjän toimivaltaa, 4) millainen 
lainsäädäntö on riittävä tuottamaan maakunnille nollariskiluokituksen Euroopan unionin 
rahoitusalan sääntelyn mukaisesti ja 5) millainen suoja kohdistuu maakuntien verovaroilla 
hankkimaan omaisuuteen. 
 

1) Maakuntien verotusoikeudesta voidaan säätää tavallisella lailla, koska se perustuisi 
perustuslain 121 §:n 4 momentissa säädettyyn itsehallintoon kuntia suuremmilla 
hallintoalueilla. Myöskään maakuntien verotusoikeuden puuttuminen perustuslaissa 
turvattuun omaisuudensuojaan ei edellytä verotusoikeuden kirjaamista perustuslakiin.  
 

2) Perustuslakivaliokunnan tuoreen kannan mukaan itsenäinen verotusoikeus olisi perustuslain 
121 §:n 4 momentin kannalta perusteltu vaihtoehto, mutta ei välttämätön. Vaikkakaan 
perustuslakivaliokunta ei todennäköisesti kovin pian muuta tätä kantaansa, on kuitenkin 
painavia perusteita, jotka puoltavat verotusoikeuden sisällyttämistä perustuslain mukaiseen 
itsehallintoon. Näitä perusteita ovat muun muassa maakuntaitsehallinnon ja kunnallisen 
itsehallinnon sisällöllinen yhteys sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 
ihmisoikeusmyönteinen laintulkinta.  
 

3) Lailla olisi säädettävä verovelvollisuuden ja veron määräytymisen perusteista sekä 
verovelvollisen oikeusturvasta. Lähtökohtaisesti maakunnille olisi jätettävä itsenäistä 
harkintavaltaa veron suuruuden määräämisessä. Verokatosta tai veron suuruuden perusteista 
lainsäätäjä saisi säätää vain poikkeuksellisissa tapauksissa. 
 

4) Maakuntien verotusoikeus, johon ei liity verokattoa, on ilmeisesti välttämätön edellytys 
maakuntien nollariskiluokitukselle. 
 

5) Maakuntien verovaroilla hankkima omaisuus saa suojaa kuten kuntienkin itsehallinnollinen 
omaisuus. 
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Yhteenveto professori Kaarlo Tuorin maakuntien jäsenyyttä Kuntien takauskeskuksessa 
koskevasta asiantuntijaselvityksestä  
 
Professori Tuori käsittelee selvityksessään 1) miten pääministeri Antti Rinteen 
hallitusohjelmassa tarkoitettujen maakuntien liittymisestä Kuntien takauskeskuksen jäseniksi 
tulee säätää lailla ja 2) miten kunnallinen ja maakunnallinen itsehallinto ja niihin liittyvä 
taloudellinen autonomia tulee suojata kuntien ja maakuntien yhteistyössä Kuntien 
takauskeskuksessa. 
 

1) Kunnallisen ja maakunnallisen itsehallinnon sisällöllinen yhteys perustelee kantaa, jonka 
mukaan maakuntien pakollisen yhteistyön edellytyksiä tarkasteltaessa on otettava 
lähtökohdaksi kuntien pakolliselle yhteistyölle asetetut edellytykset. Näihin edellytyksiin 
kuuluu tehtävän luonne, joka perustelee tehtävän hoitamista itsehallintoyksiköiden 
yhteistyönä (yli(maa)kunnallisuus). On ilmeistä, että takauskeskuksen toiminta täyttää tämän 
edellytyksen.  
 
Lisäksi on turvattava sekä maakuntien että kuntien päätösvalta yhteistoimintaa hoitavan 
organisaation hallinnossa ja päätöksenteossa. Maakunnan vaikutusvallan turvaamiseksi 
takauskeskuksen valtuuskunnassa olisi oltava myös maakuntien edustajia ja näiden 
henkilökohtaisia varajäseniä.  
 
Jos takauskeskuksen toiminnassa ilmenisi intressiristiriitoja maakuntien ja kuntien välillä, 
valtuustoon olisi perustettava kunta- ja maakuntajaostot. 
 

2) Kuntien ja maakuntien yhteisvastuu takaustoiminnassa on perusteltua välttämättömänä osana 
valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävää kokonaisjärjestelyä. Maakuntien vastuuseen on 
kuitenkin valtiosääntöoikeudellisesti perusteltua liittää vastuun toissijaisuus ja maksun 
palautusvelvollisuus, mitkä vähentävät maakuntien taloudellista riskiä.  
 
On perusteltua myös eriyttää kuntien ja maakuntien yhteisvastuut sektorikohtaisesti. Tätä 
ratkaisua puoltaa kuntien ja maakuntien itsehallinnon erot: kuntien itsehallintoon kuuluu 
olennaisena osana yleinen toimiala, kun taas maakuntien itsehallinto on luonteeltaan 
tehtävään sidottua tarkoituksenmukaisuusitsehallintoa.  
 
Yhteisvastuun jakautuminen voidaan toteuttaa sektorien välillä takauskeskuksen käyttöasteen 
mukaan ja edelleen sektoreiden sisäisesti asukasluvun perusteella. 

Selvityksen johtopäätökset soveltuvat myös muuhun maakuntien lakisääteiseen yhteistyöhön. 
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Yhteenveto professori Kaarlo Tuorin hankeyhtiöiden rahoittamista koskevasta 
asiantuntijaselvityksestä  
 
Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaan liikenneverkkojen rakentamishankkeita 
varten perustettavien hankeyhtiöiden rahoituksesta tulee olla maininta kuntien 
takauskeskuslaissa. Professori Tuori käsittelee selvityksessään seuraavia seikkoja:  
 

- Kuntien toimialarajoite: Voivatko kunnat osoittaa rahoitustukea toimintoihin, joiden 
kuuluminen kuntien yleiseen toimialaan saattaa olla vasta selkiytymässä, kuten asianlaita 
ilmeisesti on liikenneverkkojen kohdalla  

- Kuntien takauskeskuksen toimivaltarajoite: Voidaanko ja millä reunaehdoilla takauskeskukselle 
perustaa toimivaltaa kohdentaa takauskeskuksen takaamaa rahoitusta hankeyhtiöille, jotka 
ovat kuntien, perustettavien maakuntien ja/tai valtion määräysvallassa? 
 

1) Tehtävälohkon osoittaminen tavallisessa lainsäädännössä muulle kuin kunnalle ei estä kuntia 
ottamasta hoidettavakseen tehtävää itsehallinnollisen toimivaltansa nojalla. Kunnat voivat 
siten hoitaa valtion väylänpitoa täydentäviä tehtäviä yleisen toimialan perustuslain ja EU-
oikeuden asettamissa puitteissa. Nämä tehtävät voivat tarkoittaa myös osakkuutta 
hankeyhtiössä tai takauksen tai muun vakuuden antamista hankeyhtiön lainalle. Toimivallan 
rajoitteena ovat vaatimukset siitä, että tehtävän tulee palvella asukkaiden hyvinvointia tai 
muuten yhteistä hyvää sekä siitä, että tehtävän tulee olla paikallinen.  
 

2) Takauskeskuksen hallinnoiman varainhankintajärjestelmän ja siihen liittyvien pakkojäsenyyden 
ja sitoumuksia koskevan yhteisvastuun valtiosääntöoikeudellinen hyväksyttävyyden on 
katsottu riippuvan sen luonteesta kuntien yhteisenä varainhankintajärjestelmänä. 
Käyttötarkoituksen laajentaminen on käsiteltävä myös siitä näkökulmasta, vaikuttaako se 
varainhankintajärjestelmän luonteeseen ”kuntien yhteisenä varainhankintajärjestelmänä”. 
 
Jotta takauskeskus voi antaa takauksensa kuntasektorin ulkopuolisten toimijoiden 
rahoitukselle, sosiaalista asuntotuotantoa koskevan lainsäädännön esimerkin mukaisesti 
sellaisen rahoituksen on palveltava kunnan tehtäviä. Tällä edellytyksellä rahoitusta voidaan 
suunnata myös valtion kokonaan omistamiin hankeyhtiöihin.  
 
Varainhankintajärjestelmän käyttötarkoituksen laajentaminen hankeyhtiöiden rahoitukseen 
edellyttää takauskeskuslain muuttamista. Se voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että 
sallittuihin antolainauksen kohteisiin lisätään kuntien, perustettavien maakuntien ja valtion 
omistamat ja niiden määräysvallassa olevat yhteisöt. Jos lainsäädäntö jättää kuntasektorin 
ulkopuolisten toimijoiden rahoituksen yleisluonteiseksi siten, että sitä ei rajoiteta 
väylähankkeiden hankeyhtiöihin, takauskeskuksen on otettava toiminnassaan kantaa siihen, 
kuuluvatko rahoitettavat tehtävät kunnan toimialaan. Tällainen päätöksenteko nostaa esiin 
kysymyksen, onko tarpeen täydentää takauskeskuksen laillisuusvalvontaa esimerkiksi 
jäsenkuntien yleisellä muutoksenhakumahdollisuudella. 
 
Kuntien päätösvalta on turvattava varainhankintajärjestelmän käyttötarkoituksen laajentuessa 
hankeyhtiöiden rahoitukseen. Usean kunnan alueelle ulottuvien ja valtakunnallisesti 
merkittävien väylähankkeiden osalta päätösvalta kuuluu valtiolle. Takauskeskuksella tulee 
säilyä kuitenkin takauskeskuslain 8 §:ssä sille perustettu päätösvalta siitä, mille 
varainhankinnalle se takauskeskuslain asettamissa puitteissa antaa takauksensa.  


