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TIIVISTELMÄ
Tässä muistiossa on tarkasteltu sote-maakuntien rahoitushuoltoa, siirtyvien lainojen rahoitusta ja
omaisuusjärjestelyihin liittyvää kompensaatiosääntelyä Marinin hallituksen sote-uudistusta
koskevan esitysluonnoksen (15.6.2020) tavoitteiden näkökulmasta. Esitysluonnoksen (s. 156)
mukaan:
"Tavoitteena on vahvistaa sote-maakuntien järjestämisvastuuta ja velvollisuutta turvata
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut kaikissa tilanteissa. Sotemaakunnat tuottaisivat järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut pääosin julkisina
palveluina, ja yksityinen ja kolmas sektori toimisivat täydentävinä palvelujen tuottajina.”
Maakuntien rahoitus- ja maksuvalmiushuolto on esitetty järjestettäväksi tavalla, joka on
heikennys nykytilaan. Esitysluonnoksessa julkisen sektorin kehitysluottolaitos Kuntarahoitus Oyj
on suljettu pois sote-maakuntien rahoitus- ja maksuvalmiushuollosta, joka nojautuisi
esitysluonnoksen tavoitteiden vastaisesti yksinomaan yksityiseen luottolaitostoimintaan.
Heikennyksen syy tai perustelut eivät käy ilmi lakiluonnoksen esitöissä.
Korjaavana toimena takauskeskus esittää, että esityksessä pelkästään siirtyville lainoille luotu
järjestely ulotettaisiin myös maakuntien uusiin lainoihin ja maksuvalmiusjärjestelyihin. Tällöin
maakunnilla olisi käytössään nykyisiä kuntayhtymiä vastaavat rahoituspalvelut.
Menettelyssä kuntien vastuulla olevalla varainhankinnalla rahoitettaisiin sellaista toimintaa, jonka
rahoitusvastuu on valtiolla ja jota valtio takaa. Takauskeskuksen valtuuskunta päättäisi tällaisten
rahoitussopimusten hyväksyttävyydestä. Vastuiden epäsymmetrian vuoksi siirtyviä lainoja
koskevan rahoitusmenettelyn ulottaminen maakuntien uusiin lainoihin ja rahoitussopimuksiin
olisi väliaikainen ratkaisu, joka väistyisi maakuntien verotusoikeuden ja takauskeskuksen
jäsenyyden myötä.
Esitysluonnoksessa ei ole käsitelty tilannetta, jossa eri luottolaitokset irtisanoisivat siirtyvät
luottonsa joko uudistukseen sisältyvien puutteellisuuksien tai muiden ominaisuuksien vuoksi tai
omista sisäistä syistään. Mikäli luotonantajat eivät hyväksy luottojen siirtoa, ne tulevat
kuntayhtymien purkamisen yhteydessä perustajakuntien maksettaviksi. Tämä mahdollinen tilanne
tulisi käsitellä asianmukaisesti voimaanpanolaissa ottaen huomioon, että maakuntien lainojen
rahoitusvastuun on tarkoitus siirtyä valtiolle. Huomattavaa on, että edellä esitetty siirtyvien
lainojen rahoitusmenettelyn laajentaminen maakuntien rahoitushuoltoon antaisi
Kuntarahoitukselle mahdollisuuden myös näiden luottojen uudelleen rahoittamiseen.
Esitysluonnoksessa oleva, kuntien omaisuudelle oikeudellista suojaa antava
kompensaatiosääntely on ristiriidassa perustuslakivaliokunnan lausunnon (PeVL 65/2018) kanssa.
Kompensaatiosääntelyn kehittämistyötä rasittaa ilmeisesti valtiovarainministeriön kaksoisrooli
valtion edunvalvojana ja lainsäädännön kehittäjänä.
Jotta kompensaatiosääntelystä tulisi kestävä oikeudellinen runko tulevia vuosikymmeniä varten,
sitä koskeva kehittämistyö tulisi osoittaa valtiovarainministeriön sisällä toimijoille, joiden
työskentelyä valtiovarainministeriön kaksoisrooli ei vinouta tai, mikäli tämä osoittautuu
käytännössä mahdottomaksi, kompensaatiolainsäädännön valmistelu tulisi siirtää esimerkiksi
oikeusministeriöön.
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JOHDANTO
Kuntien takauskeskukselle on saapunut lausuntopyyntö, joka koskee pääministeri Marinin
hallituksen esitysluonnosta sote-maakuntalainsäädännöksi (15.6.2020). Lausuntopyynnössä
pyydetään arvioimaan, miten esitysluonnoksen mukaiset menettelyt toteuttavat lakiluonnokselle
asetettuja tavoitteita. Tavoitteina ovat muun muassa julkisen talouden kustannusten kasvun
hillintä (sivu 155) ja palvelujen turvaaminen kaikissa tilanteissa pääosin julkisina palveluina (sivu
156), joita yksityinen ja kolmas sektori täydentävät:
”Tavoitteena on vahvistaa sote-maakuntien järjestämisvastuuta ja velvollisuutta turvata
sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut kaikissa tilanteissa. Sotemaakunnat tuottaisivat järjestämisvastuulleen kuuluvat palvelut pääosin julkisina
palveluina, ja yksityinen ja kolmas sektori toimisivat täydentävinä palvelujen tuottajina.”
Sote-maakuntien rahoitus on tarkoitus järjestää pääosin valtion rahoittamana. Rahoitus
annettaisiin yleiskatteisena laskennallisin perustein. Lisärahoitusta sote-maakunnat voisivat saada
valtioneuvoston myöntämänä valtiovarainministeriön esittelystä.
Esitysluonnoksen mukaan Kuntien takauskeskusta koskevaa takauskeskuslakia (487/1996) on
tarkoitus muuttaa tavalla, joka antaisi takauskeskukselle mahdollisuuden suunnata takaamaansa
varainhankintaa sote-maakunnille siirtyvien, Kuntarahoitus Oyj:n myöntämien lainojen ja
rahoitussopimusten rahoittamiseen.1 Takauskeskuslain muutos rajoittuisi vain siirtyvien lainojen
rahoitukseen. Lain muutos ei antaisi mahdollisuutta uusien tai uusittujen rahoitussopimusten
tekemiseen Kuntarahoituksen ja maakuntien välillä.
Maakuntien uusi rahoitus tai uusitut rahoitussopimukset ja maksuvalmiusjärjestelyt on
esitysluonnoksen mukaan tarkoitus järjestää joko valtion suoraan rahoittamana tai luotonantajien
myöntämillä luotoilla, joilla olisi valtion takaus. Kuntarahoitus Oyj ei olisi näiden luotonantajien
joukossa. Syyksi mainitaan kilpailuneutraliteettia koskeva sääntely (sivu 207). Sääntelyyn liittyvää
syytä ei esitysluonnoksessa käsitellä.
Esitysluonnoksessa käsitellään Sipilän hallituksen esitysten tapaan omaisuusjärjestelyihin liittyviä
kompensaatiojärjestelyjä. Esitysluonnoksessa kerrataan perustuslakivaliokunnan kanta PeVL
65/2018 vp (s. 22–23), jossa todetaan edellytettävän kompensaatiosääntelyn luovan kunnalle
oikeuden kompensaatioon, joka kattaa kaikki omaisuusjärjestelyt, jotka voisivat loukata kuntien
taloudellista itsehallintoa. Tämän jälkeen esitysluonnos ehdottaa, että tietyt omaisuusluokat
suljetaan kompensaatiosääntelyn ulkopuolelle ja että tästä koituvat tappiot käsitellään kuntien
itsehallinnon kirjanpidossa tietyillä kirjausmenettelyillä, jotka eivät olisi tulosvaikutteisia kunnille.
Esityksen ja perustuslakivaliokunnan kannan välistä ristiriitaa ei käsitellä esitysluonnoksessa
muutoin kuin vetoamalla Tempo Lecon Oy:n tekemään tutkimukseen, jonka sisältö jätetään
kuitenkin tarkemmin esittelemättä.
Näiden teemojen – maakuntien rahoituksen ja kompensaatiosääntelyn – lisäksi tässä muistiossa
käsitellään lopuksi valtiovarainministeriön kaksoisroolia lakiesityksen laatimisessa. Kaksoisrooli
korostuu kompensaatiosääntelyn kehittymisen yhteydessä. Kaksoisrooliin tulisi löytyä ratkaisu,
koska se on omiaan tuottamaan sote-uudistusta hidastavia tai jopa estäviä lakiehdotuksia.
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Lakiesitys on kirjattu Sipilän hallituksen vastaavasta takauskeskuslain muutosesityksestä poikkeavalla ja
viittaussuhteiltaan epäselvällä tavalla. Asiaa käsitellään tässä muistiossa jäljempänä.
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ARVIOINNIN LÄHTÖKOHTIA
Lausuntopyynnössä pyydetään arvioimaan, miten esitysluonnos toteuttaa sille asetettuja
tavoitteita. Takauskeskus lähtee arviossaan liikkeelle seuraavista näkökohdista.
Esitysluonnoksessa on kohtia, jotka liittyvät välittömästi takauskeskuksen toimintaan (niin sanotut
siirtyvät lainat) ja toisaalta kohtia, jotka liittyvät takauskeskuksen lakisääteiseen toimintaan
kuntien yhteisen varainhankinnan turvaamisessa ja kehittämisessä.
Merkitystä on myös sillä, että eduskunnan luottamusäänestyksessä menestyneellä
enemmistöhallituksen hallitusohjelmalla on oikeudellista sitovuutta suhteessa takauskeskukseen.
Tämän vuoksi takauskeskuksen näkökulma on hallitusohjelmaa edistävä kuitenkin ottaen
huomioon, että takauskeskuksen vastuut ovat viime kädessä kuntien vastuita ja että
takauskeskuksen näkökulma on sidottu myös nyt voimassa olevaan takauskeskuslakiin.
Siirtyvien rahoitussopimusten hyväksyttävyyden ratkaisee takauskeskuksen osalta
takauskeskuksen valtuuskunta ratkaisuun sisältyvän julkisoikeudellisen aineisosan vuoksi.
Takauskeskuksen valtuuskunta päättää takauskeskuksen hallituksen esittelystä.
Edellä mainittujen näkökantojen seurauksena esitysluonnosta arvioidaan tässä muistiossa
seuraavista näkökulmista:
1) Siirtyvät lainat: Onko takauskeskuslain esitysluonnos laadittu tavalla, joka antaa
takauskeskuksen hallitukselle edellytykset ja perustellun syyn esittää takauskeskuksen
valtuuskunnalle siirtyvien lainojen rahoittamisen hyväksymistä?
2) Maakuntien rahoitus ja maksuvalmius: Onko esitys laadittu maakuntien rahoituksen ja
maksuvalmiuden osalta tavalla, jossa toteutuvat lakiesityksen tavoitteet liittyen sosiaali- ja
terveyshuollon ja pelastustoimen turvaamiseen kaikissa tilanteissa ja järjestämiseen pääosin
julkisena palveluina?
ARVIOINNIN LÄHTÖKOHTANA OIKAISTU LAKIESITYS
Ennen yksityiskohtaiseen käsittelyyn siirtymistä on syytä täsmentää takauskeskuslakia koskevaa
luonnosta. Esitysluonnoksessa takauskeskuslakiin lisättäisiin uusi pykälä:
1b§
Takaukset sote-maakuntien perustamisesta aiheutuviin muutoksiin
Sen estämättä, mitä 1 ja 1 a §:ssä säädetään, takauskeskuksen myöntämät takaukset 1
§:ssä tarkoitettujen luottolaitosten varainhankinnalle voivat kohdistua sellaisiin
luottolaitoksen myöntämiin, sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun
lain ( / ) 20, ja 25 ja 26 §:ssä tarkoitettuihin siirtyviin velkoihin ja muihin sitoumuksiin sekä
niihin liittyviin koron- ja valuutanvaihtosopimuksiin sekä muihin vastaaviin
suojausjärjestelyihin.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Lakiluonnos on ongelmallinen, koska sen mukaan takauskeskuksen myöntämä takaus kohdistuisi
sekä luottolaitoksen varainhankintaan että siirtyviin velkoihin ja rahoitussopimuksiin.
Jälkimmäinen osa on takauskeskuslain voimassa olevan rakenteen ja kuntien yhteisen
varainhankintajärjestelmän toiminnan vastainen. Takauskeskus myöntää takauksia pelkästään
takauskeskuslain mukaisen luottolaitoksen, eli Kuntarahoituksen varainhankinnalle. Kuntarahoitus
kohdistaa takauskeskuksen takauksella hankkimaansa varainhankintaa kunnille ja sosiaalisen
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asuntotuotannon toimijoille. Takauskeskus ei myönnä takauksia kunnille ja sosiaalisen
asuntotuotannon toimijoille.
Lisäksi on huomattava, että maakuntien on tarkoitus saada veloilleen ja rahoitussopimuksilleen
valtion takaus. Takauskeskuksen myöntämä takaus olisi ristiriitainen ja valtion takauksen vuoksi
myös tarpeeton.
Asia on jo kertaalleen ratkaistu Sipilän hallituksen lainsäädäntöhankkeen HE 5/2018 yhteydessä.
Vaikka Sipilän hallituksen muutosesitys on kilpailuoikeudellisesti ongelmallinen ”sen estämättä”
koskevan lausuman osalta, on esitys takaustoiminnan viittaussuhteiden osalta asianmukainen:
1b§
Takaukset maakuntien perustamisesta aiheutuviin muutoksiin
Sen estämättä, mitä 1 ja 1 a §:ssä säädetään, takauskeskus voi myöntää takauksia 1 §:ssä
tarkoitettujen luottolaitosten varainhankinnalle, jos luottolaitos käyttää hankkimiaan
varoja maakuntalain, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain ja
pelastustoimen järjestämisestä annetun lain voimaapanosta annetun lain (/) 19 ja 23 §:ssä
tarkoitettuihin siirtyviin velkoihin ja muihin sitoumuksiin sekä niihin liittyviin koron- ja
valuutanvaihtosopimuksiin sekä muihin vastaaviin suojausjärjestelyihin.
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .
Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2018.
Vaikka asiaa esittelevästä ministeriöstä ei ole saatu tiedusteluun vahvistusta, on ilmeistä, että nyt
käsittelyssä olevassa esitysluonnoksessa oleva ongelma on inhimillisen virheen kaltainen.
Lakiluonnoksen tarkoituksena on ilmeisesti ollut HE 5/2018 mukainen kirjaus. Asiaa käsitellään
jatkossa HE 5/2018 olevan luonnoksen pohjalta.
TAKAUSKESKUKSEN PÄÄTÖSMENETTELY SIIRTYVIEN LAINOJEN RAHOITUKSESSA
Marinin hallituksen sote-maakuntia koskevan esitysluonnoksen mukaan siirtyvien lainojen ja
rahoitussopimusten on edelleen tarkoitus jäädä Kuntarahoituksen rahoitettavaksi
takauskeskuksen takaamalla varainhankinnalla. Siirtyvien lainojen määräksi arvioidaan siirron
ajankohtana noin 2 miljardia euroa.
Takauskeskuksen hallitus on todennut (kokous 7/2019), että siirtyvien lainojen rahoittamista
koskevan päätöksen tekee takauskeskuksen valtuuskunta takauskeskuksen hallituksen esittelystä.
Perusteluna menettelylle on siirtopäätöksen hyväksyttävyyteen liittyvä julkisoikeudellinen
ainesosa, josta päättäminen kuuluu takauskeskuksen valtuuskunnalle. Takaustoiminnan
yksityisoikeudellinen ainesosa kuuluu takauskeskuksen hallitukselle, joka toteuttaa ja
toimeenpanee valtuuskunnan päätöksen. Asiaa on käsitellyt professori (emeritus) Kaarlo Tuori
takauskeskukselle toimittamassaan muistiossa (hallituksen kokous 7/2019; muistio liitteenä).
EU-SÄÄNTELY JA TAKAUSKESKUKSEN HARKINNAN EDELLYTYKSET SIIRTYVIEN LAINOJEN
RAHOITUKSESSA
Esitysluonnoksessa esitetään takauskeskuslakia muutettavaksi – edellä todettu tarkennus
huomioon ottaen – tavalla, jonka myötä takauskeskuksen takaamaa varainhankintaa voitaisiin
kohdentaa maakunnille siirtyviin lainoihin. Mikäli takauskeskuslakia muutetaan tätä vastaavasti ja
muutos on viittaussuhteiltaan täsmällinen, takauskeskuksen valtuuskunnalle muodostuu asiaa
koskeva harkintamahdollisuus.

www.kuntientakauskeskus.fi | 5

Myönteinen harkintapäätös edellyttää, että esitysluonnoksen muut ehdot on järjestetty
asianmukaisesti. Näistä ehdoista keskeisimpiä ovat takauskeskuksen lakimuutoksen ja siirtyville
lainoille myönnettävien valtion takausten EU-kilpailuoikeudenmukaisuus ja maakuntien
rahoituksen riittävyys kaikissa tilanteissa.
Esityksen suhdetta EU-kilpailuoikeuteen ei voi esitysluonnoksen perusteella arvioida, koska
takausten EU-kilpailuoikeudellinen arvio on jätetty esitysluonnoksessa tekemättä.
Menettelystä on yksityiskohtainen ohjeistus Valtioneuvoston julkaiseman Lainkirjoittajan opas
-ohjekirjan luvussa 6.7.3 Valtiontukia koskevat ilmoitukset.2 Ohjekirjan mukaisen käsittelyn
tärkeyttä korostaa esitysluonnoksen kohta Kuntien varainhankinta uudistuksen jälkeen sivulla
206.
Kuntarahoituksen myöntämä rahoitus on, kuten esitysluonnoksessa todetaan yleiskatteellista,
eikä se kohdistu erityiseen kohteeseen. Esitysluonnoksen mukaan Kuntarahoitus ei voi toimia
kilpailuneutraalisuussyistä maakuntien lainojen rahoittajana ”uudistuksen jälkeen”. Se voisi
kuitenkin rahoittaa siirtyviä lainoja ilman kilpailuneutraalisuuteen liittyviä ongelmia.
Näin muodostuisi tilanne, jossa Kuntarahoituksen aiemmin myöntämä yleiskatteellinen rahoitus
olisi kilpailuneutraalia, mutta myöhempi kilpailuneutraalisuuden kanssa ristiriidassa. Tilanne
kärjistyisi esimerkiksi lainoja uusittaessa tai niiden rakennetta muutettaessa: sekä uusimiset että
lainojen rakennemuutokset olisivat kilpailuneutraalisuuden vastaisia, kun taas alkuperäinen
lainasopimus ei.
Esitysluonnoksen sivuilla 206–207 esiin nostettu kilpailuneutraalisuutta koskeva ongelma koskee
takauskeskuksen myöntämän takauksen lisäksi myös valtion myöntämiä valtiontakauksia. EUkilpailuoikeudessa käsite ”valtiontakaus” (”State guarantee”) sisältää kaikki julkisen vallan
antamat takaukset. Tämän vuoksi myös siirtyville lainoille myönnetyt valtion takaukset ovat
lähtökohtaisesti kilpailuneutraalisuuden suhteen ongelmallisia.
✓ Johtopäätös: Vaikka esityksessä on mukana takauskeskuslain muutosesitys, joka
asianmukaiseksi korjattuna antaisi takauskeskukselle edellytykset kansallisessa
lainsäädännössä hyväksyä siirtyvien lainojen rahoituksen, ei takauskeskuslain notifioimaton
muutos luo takauskeskukselle edellytyksiä poiketa EU-kilpailuoikeuden vaatimuksista ja ryhtyä
sellaisiin rahoitustoimiin, joiden EU-kilpailuoikeudellinen luonne on jätetty lainsäädännössä
avoimeksi ja ristiriitaiseksi. Lisäksi, notifioimatta jätetty valtion myöntämä valtiontakaus
maakuntien veloille ja rahoitussitoumuksille ei ole Euroopan keskuspankin sääntelyssä
toimeenpanokelpoinen eikä se johda lainojen nollariskiluokitukseen EUvakavaraisuussääntelyssä.
✓ Kehitystoimi: Takauskeskuslain muutoksen ja valtion takauksen EU-kilpailuoikeudellinen
luonne varmistuu, kun molempiin sovelletaan Valtionneuvoston Lainlaatijan opas -ohjekirjan
mukaista menettelyä (Lainlaatijan opas, luku 6.7.3 Valtiontukia koskevat ilmoitukset).
TARKOITUKSENMUKAISUUTEEN LIITTYVÄ HARKINTA SIIRTYVIEN LAINOJEN RAHOITUKSESSA
Siirtyvien lainojen tarkoituksenmukaisuutta koskeva harkinta tehdään tilanteessa, jossa edellä
esitetyt välttämättömät reunaehdot on käsitelty asianmukaisesti.
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Kuntien näkökulmasta merkitystä on sillä, että sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen
siirtymisen myötä kuntien suhteelliset velka- ja takausvastuut kasvavat, mikäli siirtyvät lainat
jäävät edelleen kuntien välillisiksi vastuiksi Kuntien takauskeskukseen. Suhteellisen
velkaantumisen kasvu aiheuttaa painetta kuntien luottokelpoisuudelle ja Kuntien
takauskeskuksen luottoluokitukselle. Tätä painetta korvaisi siirtyvän lainakannan irtisanominen ja
siirtäminen joko valtion rahoitettavaksi tai valtion takauksella muiden luottolaitosten
rahoitettavaksi.
Toisaalta taas Kuntien takauskeskus ja Kuntarahoitus Oyj muodostavat Suomessa ainoan julkisen
kehitysluottolaitoksen toimintaa vastaavan kokonaisuuden, jonka toiminnassa painottuu kyky
palvella julkisen sektorin toimijoita rahoitushuollon alalla. Toiminnan jatkuvuus on oltava
ennustettavaa myös muutostilanteissa.
KUNTAYHTYMIEN JA MAAKUNTIEN MAKSUVALMIUSHUOLLON EROT
Siirtyvien lainojen rahoituksen yhteydessä on otettava huomioon, miten maakuntien
maksuvalmiushuolto on aiottu järjestää nyt käsillä olevassa esitysluonnoksessa.
Maksuvalmiushuollon tulee olla riittävä, jotta maakunnilla olisi mahdollisuus selviytyä kaikissa
olosuhteissa sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä sekä lainojen
lyhennyksistä ja velkojen korkojen maksuista.
Nykytilassa kuntayhtymä voi omalla päätöksellään hankkia pankkitililleen tarpeelliseksi
katsomansa määrän rahavaroja joko yksityisistä luottolaitoksista tai Kuntarahoituksesta. Tämä
ominaisuus on tarpeellinen muun muassa äkillisissä kriiseissä, joissa edellytetään välitöntä
maksusuoritusta.
Kuntarahoitus on keskuspankkijärjestelmän vastapuoli ja sillä on antolainauskanta vapaana
käytettäväksi keskuspankkirahoituksen vakuudeksi.3 Kuntarahoituksen kautta kuntayhtymien
maksuvalmiushuolto nojaa viime kädessä keskuspankkijärjestelmään. Näin järjestetty
rahoitushuolto turvaa niin kuntayhtymien palvelutuotantoa kuin myös kuntayhtymille lainoja
myöntäneitä luottolaitoksia kaikissa olosuhteissa. Kun kuntayhtymien maksuvalmiushuolto on
kunnossa, luottolaitokset kuten Euroopan investointipankki ja Pohjoismaiden investointipankki
voivat olla vakuuttuneita, että kuntayhtymillä on käytössään riittävästi varoja velkojen
lyhennyksiin ja korkojen maksuihin.
Maakuntien maksuvalmiushuolto on edellisestä poiketen esitetty järjestettäväksi tavalla, joka tuo
maksuvalmiuteen epävarmuuden ja viiveen. Epävarmuus ja viive syntyvät, koska maakunnilla ei
olisi kuntayhtymiä vastaavalla tavalla oikeutta omilla päätöksillään sopia varojen nostosta
Kuntarahoituksesta tai yksityisistä luottolaitoksista.
Tilalle tulisi maakuntien oikeus esittää lisärahoitusta koskeva anomus valtiovarainministeriölle.
Menettelyssä valtiovarainministeriö käsittelisi lisärahoitus- tai takaushakemuksen ja esittelisi
ehdotuksensa valtioneuvostolle, joka tekisi päätöksen esittelyn perusteella. Mahdollisen
myönteisen päätöksen turvin maakunta voisi nostaa lisärahoitusta yksityisistä luottolaitoksista.
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Yksityisen pankkijärjestelmän vakuuksista merkittävä osa on kiinnitetty pankkien varainhankinnan
vakuudeksi. Julkisista kehitysluottolaitoksista, joiden varainhankinta ei perustu vakuuksien käyttöön eikä
siten sido vakuuksia, Pohjoismaiden Investointipankki ei ole keskuspankin vastapuoli ja Euroopan
investointipankki ei tarjoa maksuvalmiuspalveluja. Ainut julkinen kehitysluottolaitos, joka on
keskuspankkijärjestelmän vastapuoli ja jolla on maksuvalmiustoiminta suhteessa asiakkaisiin, on
Kuntarahoitus Oyj.
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Valtioneuvosto voi myös myöntää lisärahoitusta valtion varoista ja osoittaa lisärahoitusta
koskevan maksumääräyksen valtiokonttorille.
Menettely olisi merkittävä heikennys nykytilaan. Heikennys koskee niin päätöksenteon
aikaviivettä kuin päätöksenteon luonnetta.
Heikennyksen merkitystä voi luonnehtia seuraavasti. Nykytilassa valtuusto hyväksyy
kuntayhtymän vuotuisen talousarvion. Kuntayhtymä lähettää hyväksytyn talousarvion nojalla
kunnille maksuosuudet maksettaviksi kuntien hyväksymän perussopimuksen mukaisesti. Mikäli
kuntayhtymän menot ylittyvät talousarviovuoden lopulla ennustamattomasti ja etukäteen
päätetystä poikkeavalla tavalla, kuntayhtymä rahoittaa rahantarpeensa nostamallaan lainalla.
Talousarviovuoden lopulla kuntayhtymä lähettää kunnille lisämaksuosuudet, joilla tilapäiset
rahoitusluotot maksetaan pois. Lisärahoitustarpeen ja niihin liittyvien maksuosuuksien
järjestelyjen yhteydessä kuntayhtymä ja kunnat käyvät neuvotteluja kuntayhtymän talouden
kehittymisestä.
Olennaista on, että nykytilassa neuvottelut kuntien ja kuntayhtymien välillä käydään tilanteessa,
jossa kuntayhtymän tilapäinen rahoitustarve on katettu.
Maakuntien vastaavassa yllättävässä maksuvalmiustilanteessa neuvottelut maakuntien ja
valtiovarainministeriön sekä valtioneuvoston välillä käydään tilanteessa, jossa maakuntien
tilapäistä rahoitustarvetta ei ole katettu.
Kattamattoman rahoitustarpeen tilanteessa, valtiovarainministeriön ja valtioneuvoston päätöksen
käsittelyn aikana, maakunnat joutuisivat rahoittamaan toimintaansa kriisiytyvissä olosuhteissa.
Käytännössä maakunnan ainoat vaihtoehdot olisivat joko turvautuminen tarjolla oleviin yksityisen
sektorin luottoihin tai laskujen maksun priorisointi.
Priorisoinnissa maakunnat joutuisivat ensisijaisesti ottamaan huomioon sosiaali- ja
terveyspalveluihin välittömästi liittyvät perusoikeudet ja niiden toteutumisen. Julkisen sektorin
kehitysluottolaitoksen Kuntarahoituksen laskujen maksaminen olisi tuossa priorisoinnissa ilmeisen
toissijainen. Muodostuva ongelma kärjistyy, kun esittelyssä olevassa takauskeskuslain
muutoksessa maakuntien ei sallita järjestellä luottojaan Kuntarahoituksen kanssa eikä nostaa
luottoja Kuntarahoituksesta maksuvalmiustarkoitusta varten.
Ongelman väistämiseksi ja uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi
takauskeskuslain uusi 1 b § tulisi muotoilla seuraavasti:
”Sen lisäksi, mitä 1 ja 1 a §:ssä säädetään, takauskeskuksen myöntämät takaukset voivat
kohdistua 1 §:ssä tarkoitettujen luottolaitosten varainhankintaan, jota käytetään
1) maakuntien rahoittamiseen sote-maakuntien rahoittamisesta annetun lain mukaisesti
tai
2) luottolaitoksen myöntämiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
annetun lain ( / ) 20, ja 25 ja 26 §:ssä tarkoitettuihin siirtyviin velkoihin ja muihin
sitoumuksiin sekä niihin liittyviin koron- ja valuutanvaihtosopimuksiin sekä muihin
vastaaviin suojausjärjestelyihin.”
Esitysluonnoksessa oleva takauskeskuslain muutosesitys alkaa sanoilla ”Sen estämättä”, kun taas
korjattu lainsäädäntökirjaus alkaa sanoilla ”Sen lisäksi”. Korjauksen merkitys avautuu
huomioimalla, että nyt voimassa oleva takauskeskuslaki on EU-notifioitu. Notifioinnin yhteydessä
takauskeskuslakiin lisättiin rajoitukset, joiden alaisuudessa takauskeskuksen takaama
varainhankinta tulee kohdentaa. ”Sen estämättä” -kirjaus viittaa, että takauskeskuksen takaamaa
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varainhankintaa voitaisiin kohdentaa EU-kilpailuoikeudellisista rajoituksista välittämättä siirtyvien
lainojen rahoitukseen. ”Sen lisäksi” -kirjaus puolestaan korostaa, että siirtyvillä lainoilla
rahoitettavan toiminnan tulee edelleen olla EU-kilpailulainsäädännön kanssa yhteensopiva.
Korjattu lakiesitys sallisi Kuntarahoituksen osallistumisen maakuntien rahoitus- ja
maksuvalmiushuoltoon. Osallistumisen edellytyksenä olisi valtion myöntämä valtiontakaus
Kuntarahoituksen velkasitoumuksille vastaavalla tavalla kuin valtio myöntää takauksia muille
luottolaitoksille.
Käytännössä maakuntien maksuvalmiushuolto tulisi tässä tilanteessa järjestää myöntämällä
maakunnille tietyn suuruinen takauslimiitti ja joustava oikeus sen käyttöön. Näin järjestetty
maksuvalmius vastaisi perustuslakivaliokunnan lausunnoissa esiintyvää reunaehtoa, jonka
mukaan maakunnilla tulee olla kaikissa olosuhteissa riittävät edellytykset palvelujen
tuottamiseen. Reunaehto koskee myös rahoituksen saatavuutta.
Hyvin järjestetty maakuntien maksuvalmiushuolto turvaa maakuntien toimintaa kaikkien
luotonantajien osalta. Luotonantajien yhteisenä intressinä on varmistua, että maakunnilla on
kaikissa olosuhteissa edellytykset selviytyä lainaohjelman mukaisista maksuista.
TAKAUSKESKUKSEN TARKOITUKSENMUKAISUUSHARKINTA
Mikäli takauskeskuslaki muutetaan edellä esitetyn mukaisesti, takauskeskukselle muodostuu
velvollisuus ja oikeus harkita, missä määrin takauskeskuksen takaamaa varainhankintaa olisi
tarkoituksenmukaista suunnata maakunnille. Harkinnan lähtökohtana on valtion myöntämä
takaus Kuntarahoituksen myöntämälle luotolle. Vaikka tämä takaus olennaisesti poistaa luottoon
liittyvän luottoriskin, varainhankinnan takaustoiminta riskeineen jäisi edelleen kuntien
kannettavaksi.
Tarkoituksenmukaisuutta koskevassa harkinnassa takauskeskuksen on syytä ottaa huomioon,
missä määrin maakuntien tulevaa toimintaa on perusteltua rahoittaa kuntien vastuulla. Toiminta
on tarkoitus siirtää valtion rahoitettavaksi ja maakuntaverotuksen kehittymisen myötä osittain
maakuntien rahoitettavaksi. Maakuntaverotuksen kehittymisen myötä maakunnilla on
mahdollisuus tulla takauskeskuksen jäseniksi, jolloin maakuntien rahoitushuolto tulisi turvatuksi
kuntayhtymien nykytilaa vastaavalla tavalla.4
Takauskeskuksen harkinta korostuisi sellaisessa välitilassa, jossa maakunnilla ei olisi vielä
verotusoikeutta, mutta niille olisi kuitenkin jo siirretty sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen järjestämisvastuu. Myös tällaisessa välitilassa maakuntien rahoitushuolto tulisi
turvata asianmukaisesti ja nykytilaa vastaavalla tavalla.5
Välitilassa, jossa maakunnilla ei vielä ole verotusoikeutta, Kuntien takauskeskuksen sellaisella
varainhankinnalla, jonka vastuut ovat viime kädessä yksin kuntien vastuita, tulisi rahoittaa vain
4

Takauskeskuksen hallitus on todennut, että takauskeskuksen on perusteltua edistää menettelyä, jossa
takauskeskuslakia laajennetaan maakuntien rahoitushuollon kattavaan suuntaan. Takauskeskus on
korostanut verotusoikeudellisten maakuntien lisäämistä takauskeskuksen jäseniksi (kokous 2/2019 ja
6/2019) ja todennut, että maakuntien tehokkaan rahoitushuollon turvaamiseksi maakuntien
verotusoikeudesta ja maakuntien jäsenyydestä Kuntien takauskeskuksessa on perusteltua päättää
maakuntien rahoitusta koskevan muun lainsäädännön kanssa samanaikaisesti (kokous 4/2020).
5

Takauskeskuksen hallitus on kannanotoissaan todennut, että väliaikaisia rahoitushuollon järjestelyjä tulisi
välttää ja että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen ei tulisi heiketä nykytilaan verrattuna (kokous
2/2019 ja 6/2019).
www.kuntientakauskeskus.fi | 9

sellaisia toimintoja, joissa kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän osallistuminen maakuntien
rahoitukseen on erityisen perusteltua julkisen talouden toimivuuden ja kustannustehokkuuden
näkökulmista.
Näitä erityisen perusteltuja toimia ovat siirtyvien lainojen ja maksuvalmiushuollon lisäksi
maakuntien rahoituksen edullisuuden ja rahoituksen saatavuuden turvaaminen.
Maakuntien rahoituksen hinnoitteluun liittyy merkittävä markkinoiden tehokasta toimintaa
edistävä näkökohta. Mikäli Kuntarahoitus Oyj suljetaan ulos, maakuntien rahoituksen tarjoajiksi
jäävät Euroopan investointipankki, Pohjoismaiden Investointipankki sekä koti- ja ulkomaiset
yksityisen sektorin luottolaitokset. Euroopan investointipankki ja Pohjoismaiden investointipankki
tarjoavat suuria kertaluonteisia rahoituseriä. Ne eivät tarjoa maksuvalmiusluottoja tai pienehköjä
luottoja. Yksityisen sektorin luottolaitosten mahdollisuudet tarjota suuria kertaluonteisia luottoja
on rajallinen. Rajallisuutta kuvaa muun muassa se, että uuden lastensairaalan luototus,
suuruudeltaan noin 60 miljoonaa euroa, on jaettu kolmen Suomessa toimivan luottolaitoksen
kesken järjestettynä luottona ja siihen sisältyy panttausjärjestely. Järjestely on myös
kustannuksiltaan julkisen sektorin tavanomaista rahoitusratkaisua kalliimpi. Panttausjärjestelyn
seurauksena uusi lastensairaala voi päätyä velkojien haltuun tilanteessa, jossa kiinteistön
omistavalla säätiöllä varat eivät riitä velkojen maksuun. Tällainen olosuhde, jossa palveluiden
järjestämistä edellyttävät tilat eivät ole järjestämisvastuullisen viranomaisen määräysvallassa
kaikissa tilanteissa on perustuslakivaliokunnan kannan vastainen (PeVL 65/2018 vp s. 16-17).
Uuden lastensairaalan rahoituksen rakenteen, kustannusten ja panttausjärjestelyn nojalla on
ilmeistä, että Suomessa toimivien yksityisten luottolaitosten kyky rahoittaa merkittäviä
sairaalainvestointeja on rajallinen, eikä maakuntien rahoitushuoltoa ole perusteltua rakentaa näin
rajallisen rahoituskapasiteetin varaan.
Merkille pantavaa on myös, että esitysluonnoksessa ei ole käsitelty tilannetta, jossa eri
luottolaitokset irtisanovat siirtyvät luottonsa joko uudistukseen sisältyvien puutteellisuuksien
vuoksi tai omista sisäistä syistään. Mikäli luotonantajat eivät hyväksy luottojen siirtoa, ne tulevat
kuntayhtymien purkamisen yhteydessä perustajakuntien maksettaviksi. Tämä mahdollinen tilanne
tulisi käsitellä voimaanpanolaissa asianmukaisesti ottaen huomioon, että maakuntien lainojen
rahoitusvastuun on tarkoitus siirtyä valtiolle.
Toinen näkökohta koskee luottojen hinnoittelua ja hinnoittelussa mukana olevaa subventiota.
Yksityisten luottolaitosten rahoituksen tarjonta suuntautuu laajasti eri kansantalouden toimijoille,
joiden riski vaihtelee. Jotta luotonannossa toteutuisi julkisen sektorin osalta tehokas hinnoittelu,
yksityisillä luottolaitoksilla tulisi olla sekä halu että kyky hinnoitella maakuntien luotot yksinomaan
maakuntien saaman valtiontakauksen nojalla nollariskiluottoina.
Tehokkaasta riskien mukaisesta hinnoittelusta poiketen yksityinen luottolaitostoiminta
hinnoittelee luotot niin kotimaassa kuin ulkomaillakin keskimääräisten riskien mukaan.
Keskimääräisen riskihinnoittelun seurauksena julkinen sektori joutuisi maksamaan luotoistaan
ylimääräistä riskilisää.6 Näillä ylimääräisillä maksuilla julkinen sektori joutuisi tahattomasti
tukemaan muiden alojen riskejä. Jotta tämä tahaton riskisubventio ja ylimääräisten julkisen
sektorin kustannusten muodostuminen tulisi estetyksi, on länsimaisille julkisen sektorin raha- ja
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Saadun tiedon mukaan riskilisä on Uuden Lastensairaalan tapauksessa 0,8 prosenttiyksikköä. Uuden
Lastensairaalan lainakantaan suhteutettuna riskilisä olisi noin 500.000 euroa vuodessa.
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pääomamarkkinoille muodostettu julkisia kehitysluottolaitoksia, jotka kohdentavat luotonantonsa
yksinomaan julkiselle sektorille. Suomessa Kuntarahoitus Oyj palvelee tätä tarkoitusta.
Kuntarahoitus Oyj:n ulossulkevaa menettelyä on perusteltua arvioida rahoitushuollon riittävyyden
ja maksuvalmiuden näkökulmien lisäksi lakiesitykselle annettujen tavoitteiden näkökulmasta.
Tavoitteet koskevat sosiaali- ja terveyshuollon ja pelastustoimen turvaamista kaikissa tilanteissa ja
palvelujen järjestämistä pääosin julkisina palveluina.
Edellä selostettujen näkökohtien nojalla on ilmeistä, että Suomen ainoan julkisen
kehitysluottolaitoksen sulkeminen pois julkisen sektorin ydintoimintojen rahoituksesta on
uudistuksen tavoitteiden vastainen. Lausunnolla olevassa lakiluonnoksessa maakuntien
rahoitushuolto on esitetty järjestettäväksi tavalla, joka on heikennys nykytilaan sekä rahoituksen
saatavuuden että rahoituksen kustannusten suhteen. Heikennystä ei perustella. Heikennyksen
suhdetta lakiesityksen tavoitteisiin ei myöskään arvioida.
✓ Kehittämistoimi: Sosiaali- ja terveyshuollon sekä pelastustoimen rahoituksen kehittynyt
nykytila voidaan toteuttaa myös Marinin hallituksen esityksen mukaisesti järjestetyissä sotemaakunnissa.
Menettelyssä rahoitusjärjestely, joka nyt lausunnolle saapuneessa esitysluonnoksessa on
rajattu koskemaan vain siirtyviä lainoja, saatettaisiin koskemaan myös maakuntien uusia
lainoja ja maakuntien maksuvalmiusjärjestelyjä Kuntarahoituksen kanssa.
Menettelyn mukainen takauskeskuslain muutos olisi seuraava:
”Sen lisäksi, mitä 1 ja 1 a §:ssä säädetään, takauskeskuksen myöntämät takaukset voivat
kohdistua 1 §:ssä tarkoitettujen luottolaitosten varainhankintaan, jota käytetään
1) maakuntien rahoittamiseen sote-maakuntien rahoittamisesta annetun lain mukaisesti
tai
2) luottolaitoksen myöntämiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan
uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
annetun lain ( / ) 20, ja 25 ja 26 §:ssä tarkoitettuihin siirtyviin velkoihin ja muihin
sitoumuksiin sekä niihin liittyviin koron- ja valuutanvaihtosopimuksiin sekä muihin
vastaaviin suojausjärjestelyihin.”
Menettelyn edellytyksenä on Kuntien takauskeskuksen valtuuskunnan suostumus ja Lainlaatijan
opas -ohjekirjan luvun 6.7.3 Valtiontukia koskevat ilmoitukset mukainen käsittely takauskeskuslain
muutokselle ja valtion myöntämille takauksille.
KOMPENSAATIOSÄÄNTELY JA VALTIOVARAINMINISTERIÖN KAKSOISROOLI
Esitysluonnoksessa käsitellään kompensaatiosääntelyä seuraavasti (voimaanpanolaki § 19, sivu
697):
”Sote-maakuntiin siirrettävien kuntayhtymien jäsenkunnille ei maksettaisi korvausta
kuntayhtymän ja erityishuoltopiirin siirtämisestä sote-maakuntaan. Kunnan jäsenosuus
kuntayhtymässä eli kunnan taseeseen merkitty hankintameno poistuisi kunnan taseesta ja
kunnan peruspääomaa alennettaisiin vastaavalla määrällä. Menettelyyn liittyvistä
kirjauksista kunnan kirjanpidossa säädettäisiin lain 40 §:ssä.”
Esitysluonnoksen omaisuusjärjestelyjä koskevassa osassa sivulla 918 viitataan
perustuslakivaliokannan lausuntoon, jossa todetaan muun muassa seuraavasti (PeVL 65/2018 vp
sivu 22):
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”Perustuslakivaliokunnan mielestä hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp)
säätämisjärjestysperusteluissa erikseen tarkastellut irtaimen sote-omaisuuden, mukaan
luettuna kuntayhtymäosuuksien, korvaukseton siirtäminen maakunnille tai kuntien
velvollisuus kattaa kuntayhtymien alijäämä voivat myös olla perusteita, jotka voivat
vaatia yksittäisten kuntien itsehallinnon turvaavaa kompensaatiojärjestelyä. Järjestelyn ei
yleisyysvaatimuksen vuoksi tule myöskään rajoittua vain taloudellisissa vaikeuksissa
oleviin kriisikuntiin. Omaisuusjärjestelyt voivat vaarantaa itsehallintoa myös muissa
kunnissa.”
Edellä lainattujen otteiden välinen ristiriita viittaa, että kompensaatiosäätelyn merkitystä ei ole
hahmotettu asianmukaisesti valtiovarainministeriössä. Sote-maakuntien myötä Suomeen ollaan
luomassa uutta oikeushenkilötyyppiä julkishallintoon. Järjestely on monella tapaa historiallinen.
Se luo vuosikymmenet kestävän rakenteen, jonka sisällä valtio, maakunnat ja kunnat sekä myös
yksityisen sektorin toimijat tulevat järjestelmään keskenään omaisuuseriä vapaaehtoisesti ja
mahdollisesti myös lainsäädännöllä.
Kompensaatiosääntelyn tulisi luoda kestävä omaisuudensuojaa koskeva järjestelmä valtion,
maakuntien ja kuntien sekä myös yksityisten toimijoiden välille. On todennäköistä, että
omaisuusjärjestelyistä tullaan valittamaan hallinto-oikeuteen, jolloin omaisuusjärjestelyjen laillisia
korvauksia koskeva luonne selkiytyy korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyjen myötä. Tulossa
olevia oikeuskäsittelyjä ajatellen kompensaatiosääntelyn tulisi antaa selkeät tulkintaperiaatteet,
jotta hallinto-oikeuksilla olisi riittävät edellytykset käsitellä omaisuuden siirtojen korvauksia.
Valtiovarainministeriön nyt käsittelyssä oleva esitysluonnos vaikuttaa rakentuvan ajatukselle,
jossa kunnilta voidaan ottaa omaisuutta, kunhan vain huolehditaan, että itsehallinnon
tunnusmerkistö vielä säilyy. Ajattelutapa voi palvella lyhytnäköisesti valtiovarainministeriön
edunvalvontaroolia suhteessa kuntiin, mutta se ei luo kestävää oikeudellista rakennetta.
Jotta kompensaatiosääntelystä tulisi kestävä oikeudellinen runko tulevia vuosikymmeniä varten,
sitä koskeva kehittämistyö tulisi osoittaa valtiovarainministeriön sisällä toimijoille, joiden
työskentelyä ministeriön kaksoisrooli ei vinouta tai, mikäli tämä osoittautuu käytännössä
mahdottomaksi esimerkiksi ministeriön kollegiaalisen toimintatavan vuoksi,
kompensaatiolainsäädännön valmistelu tulisi siirtää esimerkiksi oikeusministeriöön.
JATKOKEHITYS
Tässä muistiossa on käsitelty vain sote-maakuntien rahoitushuoltoon ja siihen välittömästi
liittyvään omaisuudensuojaan liittyviä näkökohtia. Esitysluonnoksessa olevia muita
rahoitusmarkkinoiden toimintaan liittyviä, mahdollisesti ongelmallisia kohtia ei ole käsitelty, koska
ne eivät liity välittömästi takauskeskuslain muutosesitykseen, maakuntien rahoitushuoltoon tai
kompensaatiosääntelyyn eikä niiden käsittely tuo merkittävää lisäarvoa lausuntoon.
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