
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELVITYS 

 

 

 

Kuntien takauskeskus on pyytänyt minua selvittämään valtiosääntöisiä ja muita 

painavia oikeudellisia näkökohtia, joita liittyy takauskeskuksen 12.8.2020 sote-

uudistuksen esitysluonnoksesta antamaan lausuntoon sisältyvään säännösehdotukseen 

takauskeskuksen osallistumisesta sote-maakuntien rahoittamiseen. Minulle on 

toimitettu selvityspyynnön ohella seuraavat asiakirjat: 

 

- luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle sote-maakuntien perustamista ja 

sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta 

koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 

12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (15.6.2020) 

- takauskeskuksen hallituksen 12.8.2020 luonnoksesta antama lausunto ja 

- lausunnon liitteenä oleva toimitusjohtaja Heikki Niemeläisen muistio Marinin 

hallituksen sote-maakuntia koskevan esitysluonnoksen arviointia (4.8.2020). 

 

Esitän seuraavan selvityksen. 

 

 

Selvityspyynnön tausta 

 

Sote-uudistusta koskevassa esitysluonnoksessa kuntien takauskeskuksesta annettua 

lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että takauskeskus voisi myöntää takauksen 
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sellaiselle Kuntarahoitus Oyj:n varainhankinnalle, jota käytetään sote-maakunnille 

kunnilta ja kuntayhtymiltä uudistuksen voimaanpanolain 20, 25 ja 26 §:n mukaisesti 

siirtyviin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen rahoitusta varten siirtyviin 

velkoihin ja muihin sitoumuksiin sekä niihin liittyviin koron- ja 

valuutanvaihtosopimuksiin sekä muihin vastaaviin suojausjärjestelyihin. Sote-

maakuntalain 32 §:ssä säädettäisiin valtioneuvoston toimivallasta myöntää siirtyville 

sitoumuksille valtiontakaus.  

 

Esitysluonnoksen mukaan takauskeskus ei sen sijaan voisi myöntää takauksia sellaiselle 

Kuntarahoituksen varainhankinnalle, jota käytettäisiin sote-maakuntien uuteen 

rahoitukseen. Sote-maakuntien rahoitus on esitysluonnoksen mukaan tarkoitus hoitaa 

suorana valtionrahoituksena tai maakuntien valtioneuvoston sote-maakuntalain 15 §:n 

nojalla erikseen myöntämän lainanottovaltuuden nojalla muilta luotonantajilta kuin 

Kuntarahoitukselta saamilla lainoilla. Valtioneuvosto voisi sote-maakuntalain 17 §:n 

nojalla myöntää valtiontakauksen myös tällaisille lainoille. 

 

Kuntien takauskeskus on pitänyt sote-maakuntien rahoitus- ja maksuvalmiushuollon 

varmistamiseksi parhaana ratkaisuna sitä, että maakunnille myönnettäisiin 

verotusoikeus, jolloin ne voisivat myös tulla takauskeskuksen jäseniksi ja samalla 

takauskeskuksen hallinnoiman rahoitusjärjestelmän piiriin. Takauskeskus on kuitenkin 

lausunnossaan 4.8.2020 katsonut, että jotta maakuntien rahoitus- ja 

maksuvalmiushuolto voidaan turvata siten, että maakunnilla on 

perustuslakivaliokunnan edellyttämät riittävät valmiudet tuottaa palvelut, myös 

maakuntien uuden lainanoton tulisi kuulua takauskeskuksen rahoitusjärjestelmän piiriin 

jo siirtymävaiheessa, toisin sanoen ennen verotusoikeuden myöntämistä maakunnille ja 

maakuntien jäsenyyttä takauskeskuksessa. Takauskeskuksen hallitus on esittänyt, että 

takauskeskuslakiin lisättäisiin seuraavan sisältöinen 1 b §:  

 

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  
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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. 

 

 

Takauksien myöntäminen muuhun kuin kuntasektorin rahoituksen varainhankintaan 

Kuntien takauskeskusta perustettaessa keskeiset valtiosääntöoikeudelliset kysymykset 

olivat jäsenyyden mahdollinen pakollisuus sekä jäsenkuntien viimekätinen vastuu 

takauskeskuksen menoista ja sitoumuksista, kuten sen myöntämistä takauksista. 

Takauskeskuksesta annetun lain 10 §:n mukaan jäsenyhteisöt vastaavat yhdessä 

takauskeskuksen sellaisten menojen ja sitoumusten rahoituksesta, joita ei muuten saada 

katetuiksi. Vastuu määräytyy kunnan asukasluvun mukaisesti. Lain 11 §:n mukaan 

takauskeskuksen myöntämän takauksen perusteella syntynyt maksuvelvoite katetaan 

ensisijaisesti takauskeskuksen rahastosta. Jos rahaston varat eivät riitä kattamaan 

velvoitetta, takauskeskuksella on oikeus kattaa velvoite jäsenyhteisöiltä kannettavilla ja 

10 §:ssä säädetyllä tavalla määräytyvillä maksuosuuksilla. Jäsenyhteisön suorittama 

maksuosuus on palautettava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun takauskeskuksella 

on siihen varoja.  

Takauskeskuslain 10 §:ään perustuvan yhteisvastuun vuoksi on periaatteessa 

mahdollista, että kunta joutuu vastaamaan muustakin kuin sen oman toiminnan 

rahoittamista tarkoittavasta varainhankinnasta ja kantamaan taloudellisen rasitteen 

toisen kunnan laiminlyönnistä. Takauskeskusta perustettaessa 

valtiosääntöoikeudellisena ongelmana oli, onko tällainen yhteisvastuu sopusoinnussa 

perustuslain suojaamaan itsehallintoon kuuluvan taloudellisen autonomian kanssa. 

Hallituksen esityksessä (HE 30/1996 vp) säätämisjärjestysperusteluissa korostettiin, 

että takauskeskuksen myöntämän takauksen perusteella syntyvä maksuvelvoite 

katettaisiin ensisijaisesti takauskeskuksen rahastosta tai valmiusluottojärjestelyillä ja 

vasta toissijaisesti jäsenyhteisöiltä kannettavilla maksuosuuksilla. Asukaslukuun 

perustuvan vastuunjaon taas katsottiin kohtelevan jäsenyhteisöjä niiden taloudelliseen 

kantokykyyn nähden tasapuolisesti siten, että vastuu ei voi muodostua yksittäisen 

jäsenyhteisön kannalta kohtuuttoman suureksi. Jäsenyhteisöt voivat joutua 
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muodollisesti vastuuseen ainoastaan itse hallinnoimalleen takauskeskukselle. Lisäksi 

hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa tähdennettiin, että takauskeskus 

olisi velvollinen palauttamaan jäsenyhteisöille niiden maksamat maksuosuudet 

korkoineen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun takauskeskuksella on siihen varoja. 

Takauskeskuksella olisi myöntämänsä takauksen vastavakuutena yleensä kuntien 

sitoumuksia, ja maksuviivästystilanteessa takauskeskus perisi kunnalta laiminlyödyn 

velvoitteen realisoimalla tällaisen vastavakuuden. Tällä tavoin pyrittäisiin estämään, 

että jäsenyhteisöille ei syntyisi lopullista taloudellista menetystä muiden kuntien 

sitoumusten vuoksi. Myös perustuslakivaliokunta totesi niukkasanaisessa 

lausunnossaan (10/1996 vp), että vastuujärjestelyt, kuten jäsenyhteisöjen suorittaman 

maksuosuuden palauttamisvelvollisuus, turvasivat sen, että ”yksittäiselle kunnalle 

tuskin voi syntyä lopullista taloudellista menetystä muiden kuntien laiminlyöntien 

seurauksena”. 

Lähtökohtana hallituksen esityksen perusteluissa ja perustuslakivaliokunnan 

lausunnossa oli, että yhteisvastuu tarkoittaa vastuuta toisten kuntien laiminlyönneistä ja 

että vastuu rajoittui tässäkin mielessä kuntasektorin sisälle. Vastuu oli kuntasektorin 

sisäistä yhteisvastuuta kahdessa eri merkityksessä: vastuun subjekteja olivat 

takauskeskuksen jäseninä olevat kunnat, ja yksittäisen kunnan vastuu saattoi realisoitua 

jonkin toisen kunnan laiminlyönnin vuoksi. Takauskeskuslain säätämisen yhteydessä 

käyty valtiosääntöoikeudellinen keskustelu osoittaa, että järjestelmän luonne kuntien 

yhteisenä varainhankintajärjestelmänä teki sen osaltaan hyväksyttäväksi myös 

yksittäisen kunnan itsehallinnon kannalta.  

 

Kuntien takauskeskuksen tarkoituksena on siitä annetun lain (487/1996) 1.1 §:n mukaan 

turvata kuntien yhteinen varainhankinta ja kehittää sitä. Takauskeskuslailla luotu 

järjestelmä on kuntien yhteinen varainhankintajärjestelmä kolmessa merkityksessä. 

Ensinnäkin se takaa edustuksellisuuden kautta jäsenyhteisöinä olevien kuntien 

vaikutusvallan takauskeskuksen hallinnossa ja sen toimintapolitiikkaa koskevassa 

päätöksenteossa. Toiseksi takauksia voidaan antaa ainoastaan kuntien suoraan tai 

välillisesti omistamille tai kuntien määräämisvallassa oleville luottolaitoksille, nykyisin 

Kuntarahoitus Oyj:lle.  Kolmanneksi myös näiden luottolaitosten takauskeskuksen 

takaaman varainhankinnan avulla harjoittama antolainaus kohdistui alkujaan vain 

kuntasektoriin kuuluville toimijoille. Varainhankintaa voitiin takauskeskuslain 
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alkuperäisen 1 §:n mukaan käyttää antolainaukseen vain kunnille ja kuntayhtymille 

sekä kuntien kokonaan omistamille tai niiden määräämisvallassa oleville yhteisöille. 

Ongelmana on, vaikuttavatko muutokset jossakin näistä kolmesta ulottuvuudesta 

takauskeskuksen hallinnoiman järjestelmän luonteeseen kuntien yhteisenä 

varainhankintajärjestelmänä ja samalla järjestelmän valtiosääntöoikeudelliseen 

hyväksyttävyyteen. 

 

Jo vuonna 1997 takauskeskuksen takaaman varainhankinnan sallittuihin 

käyttötarkoituksiin lisättiin sosiaalisen asuntotuotannon rahoittaminen: antolainaus 

”valtion viranomaisten nimeämille asuntojen vuokraamista tai tuottamista ja ylläpitoa 

sosiaalisin perustein harjoittaville yhteisöille tai niiden määräämisvallassa oleville 

yhteisöille”. Sosiaalisen asuntotuotannon rahoittaminen takauskeskuksen takaamalla 

varainhankinnalla merkitsi poikkeusta ”kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän” 

kolmannesta ulottuvuudesta, toisin sanoen antolainauksen rajoittumisesta yksinomaan 

kuntasektorin toimijoihin. Hallituksen takauskeskuslain muutosta koskevassa 

hallituksen esityksessä ei erikseen arvioitu ehdotuksen perustuslainmukaisuutta. 

Esityksessä käyttötarkoituksen laajentamista kuitenkin perusteltiin sillä, että sosiaalinen 

asuntotuotanto oli perinteisesti kuulunut kuntien tehtäviin. Olen kuntien 

takauskeskukselle laatimassani, hankeyhtiöiden rahoitusta koskevassa ja 2.9.2019 

päivätyssä selvityksessäni perustellut käsitystä, että myös kuntasektorin ulkopuolisia 

toimijoita voidaan rahoittaa takauskeskuksen takaamalla varainhankinnalla, mikäli 

rahoitus tällöinkin palvelee kunnille erikseen säädettyjä tai niiden yleiseen toimialaan 

kuuluvia tehtäviä. Myös tällainen rahoitus suuntautuu toimialan mukaan määriteltyyn 

kuntasektoriin, vaikka sen vastaanottaa kuntasektorin ulkopuolinen toimija. 

Takauskeskuslain 1.1 §:n 3) kohtaan, joka koskee kuntasektorin toimijoiden rahoitusta, 

lisättiin v. 2006 EU-oikeudellisista syistä täsmennys, jonka mukaan myös 

takauskeskuksen takaamalla varainhankinnalla rahoitettavan luotonannon tulee 

kohdistua kuntien toimialaan. Takauskeskuksen takaamalla varainhankinnalla voidaan 

rahoittaa vain sellaisia ”kuntien tai kuntayhtymien 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 
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alueellisten olosuhteiden vuoksi tarpeen niiden saatavuuden tai tehokkaan tuottamisen 

turvaamiseksi”. 

 

Sote-palveluiden järjestämisvastuu on sote-uudistuksessa tarkoitus siirtää kunnilta 

maakunnille. Estääkö järjestämisvastuun osoittaminen lailla jollekin muulle taholle, 

kuten maakunnalle, valtiolle tai vaikkapa välillisen julkishallinnon yksikölle, kuntaa 

ottamasta siihen kuuluvia tehtäviä itselleen itsehallinnollisen toimivaltansa nojalla? Jos 

näin olisi, tehtävät eivät enää kuuluisi kunnan toimialaan, eikä takauskeskuksen 

takaamalla varainhankinnalla voitaisi esittämäni periaatteen nojalla rahoittaa 

kuntasektorin ulkopuolisten toimijoiden näitä tehtäviä tarkoittavaa toimintaa. Yleistä 

sääntöä, jonka mukaan perustuslain suojaama kunnan itsehallinnollinen toimivalta 

syrjäytyisi aina, kun järjestämisvastuu on osoitettu muulle taholle, ei nähdäkseni ole 

perusteltavissa. Olennaista on ensinnäkin, onko tehtävän kuulumisesta toiselle 

toimijalle, kuten valtiolle, säädetty jo perustuslaissa. Näin on asianlaita lainkäytössä 

sekä ulkoasiainhallinnossa sekä maanpuolustuksessa ja puolustushallinnossa. 

Kiistattomana voidaan pitää, että kunnalla ei ole toimivaltaa perustuslain tarkoittamaan 

itsehallintoonsa vedoten ottaa itselleen näihin julkisen toiminnan lohkoihin kuuluvia 

tehtäviä. Toiseksi tehtävien on täytettävä kunnan yleiselle toimialalle asetettavat yleiset 

kriteerit. Tällaisina kriteereinä on korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännössä 

pidetty tehtävän paikallisuutta ja sitä, että se palvelee asukkaiden hyvinvointia tai 

muutoin kuntalaisten yhteistä asiaa (esim. KHO:2015:180).  

 

Perustuslain 19.3 § osoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun subjektiksi 

julkisen vallan, mutta ei ota kantaa tehtävien jakautumiseen julkisen vallan 

organisaatiossa, esimerkiksi valtion, mahdollisesti perustettavien maakuntien ja kuntien 

välillä. Niinpä siitä, että järjestämisvastuu siirrettäisiin tavallisella lailla kunnilta 

maakunnille ei seuraa, että kunnat eivät voisi lainkaan itsehallinnollisen toimivaltansa 

nojalla ottaa itselleen sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä. Perustuslakivaliokunta 

tarkasteli lausunnossaan 26/2017 vp lyhyesti hallituksen sote-järjestämislakiin 

(15/2017 vp; 22.2 §) ehdotettua säännöstä, jonka mukaan kunta, kuntayhtymä taikka 

niiden tytäryhteisö tai määräysvallassa oleva säätiö eivät olisi saaneet tuottaa 

maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. 

Säännöksen tarkoituksena oli perustelujen mukaan selkiyttää tehtävänjakoa maakunnan 

ja kunnan välillä sekä estää julkisten toimijoiden epätarkoituksenmukainen kilpailu 
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palvelujen tuotannossa. Perustuslakivaliokunnan mielestä säännös rajoitti kunnallista 

itsehallintoa, ja sitä oli sen kilpailuasetelmaan viittaavan perustelun vuoksi arvioitava 

uudelleen. Valiokunta palasi säännökseen lausunnossaan 65/2018 vp. Hallitus oli 

perustellut ehdottamaansa kieltoa paitsi epätarkoituksenmukaisen kilpailun estämisellä 

myös sillä, että ”sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu sekä palvelujen 

tuottamiseen liittyvä rahoitus, henkilöstö, irtaimisto ja toimitilat tai toimitilojen hallinta 

siirtyy maakunnille, minkä jälkeen kunnan tehtävänä ei ole sosiaali- ja 

terveyspalvelujen tuottaminen”. Perustuslakivaliokunta piti esitettyä perustelua vain 

osittain riittävänä. Valiokunnan mielestä tällaiset siirrot maakunnille ”eivät perustele 

sitä, etteikö kunta voisi tulevaisuudessa harkita yleisen toimialansa puitteissa päättää 

alkaa tuottaa joitain palveluita esimerkiksi verotusoikeutensa puitteissa keräämin 

resurssein”. 

 

Johtopäätökseni on, että sote-maakuntien lainanoton rahoitus palvelee kuntien 

toimialaan kuuluvia tehtäviä. Kuten asianlaita oli sosiaalisessa asuntotuotannossa, myös 

nyt on lisäksi kyse kunnille vanhastaan kuuluneista tehtävistä. Sote-tehtävien 

järjestämisvastuun siirtäminen kunnilta maakunnille ei käsitykseni mukaan estä sote-

maakuntien rahoittamista kuntien takauskeskuksen takaamalla varainhankinnalla 

tilanteessa, jossa maakuntia ei niiltä puuttuvan verotusoikeuden vuoksi voida ottaa 

takauskeskuksen jäseniksi.  

 

 

Kuntien vastuu maakuntien luotonoton rahoittamisesta 

 

Sote-maakunnat poikkeavat sosiaalista asuntotuotantoa harjoittavista yhteisöistä tai 

hankeyhtiöiden osakkaana olevasta valtiosta siinä, että maakunnat ovat perustuslain 121 

§:n 4 momentissa tarkoitettuja kuntia laajempien alueiden itsehallinnollisia yhteisöjä. 

Johtaisiko maakuntien rahoittaminen kuntien takauskeskuksen takaamalla 

varainhankinnalla ja tähän liittyvä kuntien viimekätinen vastuu takauskeskuksen 

sitoumuksista kahden perustuslaissa säännellyn mutta toisistaan erillisen 

itsehallintomuodon sekoittumiseen valtiosääntöisesti ongelmallisella tavalla? 

 

Kunnallinen ja maakunnallinen itsehallinto ovat samassa perustuslain pykälässä (121 

§) säänneltyjä alueellisen itsehallinnon muotoja. Ne eivät ole kilpailevia vaan toisiaan 
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täydentäviä. Viime vaalikaudella eduskunnan käsiteltävänä ollut sote- ja 

maakuntauudistus osoitti erityisen selvästi näiden alueellisten itsehallintomuotojen 

keskinäisen riippuvuuden. Kunnallinen itsehallinto on alueellisen itsehallinnon 

perusmuoto, jota maakunnallinen itsehallinto täydentää. Kun kunnalliseen 

itsehallintoon kuuluu olennaisena ainesosana yleinen toimiala, maakunnallinen 

itsehallinto tulee esitysluonnoksen mukaan keskittymään sosiaali- ja terveydenhuollon 

sekä pelastustoimen lakisääteisiin tehtäviin. Tämä antaa maakunnalliselle 

itsehallinnolle tehtäväsuuntautuneen, ”teleologisen” leiman. Tärkeätä kuitenkin on, 

kuten perustuslakivaliokunta korosti lausunnossaan 26/2017 vp, että perustuslain 121 

§:ssä säänneltyä kunnallista ja kuntia laajempien hallintoalueiden itsehallintoa 

tarkastellaan kokonaisuutena.  

 

Olen tarkastellut Kuntien takauskeskukselle laatimassani, 15.7.2019 päivätyssä 

selvityksessä edellytyksiä, joiden vallitessa maakunnat voidaan ottaa takauskeskuksen 

jäseniksi. Tuossa selvityksessä olen todennut, että kuntien ja maakuntien taloudellisen 

autonomian kannalta olisi pulmallista, jos kunnat voisivat joutua yhteisvastuun vuoksi 

osallistumaan maakuntien hoidettavana tai maakunnat kuntien hoidettavana olevien 

tehtävien rahoitukseen. Tämän vuoksi olen katsonut, että maakuntien tullessa 

takauskeskuksen jäseniksi takauskeskuksesta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettu vastuu 

olisi asianmukaista ensin jakaa kuntien ja maakuntien välillä ja vasta tämän jälkeen 

yhtäältä kuntien ja toisaalta maakuntien sisäisissä suhteissa. Olen katsonut, että sekä 

kuntien että maakuntien sisäisissä suhteissa voitaisiin perusteena käyttää asukaslukua, 

joka nykyisin määrittelee yksittäisen kunnan vastuun. Sen sijaan kuntien ja maakuntien 

välisessä ensi vaiheen vastuunjaossa tämä kriteeri ei käy. Vastuunjaon perustaminen 

kunta- ja maakuntasektorin osuuteen takauskeskuksen takaaman varainhankinnan 

käytöstä täyttäisi selvitykseni mukaan vaatimuksen, jonka mukaan noudatettavan 

kriteerin tulee olla ennalta säädetty ja ei-mielivaltainen. Lisäksi yhteisvastuun 

sektorikohtaiseen toteuttamiseen on liitettävä yksittäisen kunnan tai maakunnan 

taloudellista autonomiaa suojaavia järjestelyjä, kuten toisten kuntien tai maakuntien 

vastuun toissijaisuus ja suoritetun maksuosuuden palautusvelvollisuus. 

 

Vaikka katsoinkin, että sekä kuntien että maakuntien taloudellisen itsehallinnon 

kannalta olisi suotavaa jakaa yhteisvastuu ensin kunta- ja maakuntasektorin välillä, 

itsehallintomuotojen toisiaan täydentävän luonteen vuoksi en pitänyt kuntien 
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viimekätisen vastuun ulottamista maakuntien toiminnan rahoittamista tarkoittavaan 

varainhankintaan liittyviin sitoumuksiin suorastaan perustuslain vastaisena, eritoten 

kun vastuun realisoituminen kunnille taloudellisia menetyksiä aiheuttavalla tavalla on 

takauskeskuslain 11 §:n suojajärjestelyjen vuoksi hyvin epätodennäköistä. Sote-

maakuntien siirtymävaiheen rahoituksessa riskiä vielä pienentäisi se, että maakuntien 

lainanotolle turvattaisiin nollariskilukitus valtiontakauksilla, joista ehdotetaan 

säädettäväksi sote-maakuntalain 17 §:ssä. Suomen valtion kyvyttömyyttä vastata 

takaussitoumuksistaan voidaan pitää erittäin epätodennäköisenä. 

 

Sote-lainsäädäntöä koskevassa esitysluonnoksessa on tarkasteltu todennäköisyyttä, että 

takauskeskuslain 10 §:ssä säännelty kuntien vastuu toteutuisi sote-maakunnille suoraan 

lain nojalla siirtyvien ja takauskeskuslain muutosehdotuksen mukaan 

takauskeskusjärjestelmän piiriin tulevien luottojen ja sitoumusten kohdalla. Seuraava 

esitysluonnoksen yleisperustelujen kohta soveltuu mutatis mutandis sote-maakuntien 

uudenkin luotonoton rahoittamiseen takauskeskuksen hallinnoimassa järjestelmässä:  

 

Kunnille jäänyt vastuu aktualisoituisi käytännössä silloin, jos sote-
maakuntiin siirtyneet luotot ja sitoumukset jäisivät hoitamatta. Ne jäisivät 
hoitamatta ainoastaan siinä tilanteessa, että valtio olisi maksukyvytön eikä 
pystyisi vastaamaan voimaanpanolaissa säädetyn takausvelvoitteensa 
mukaisesta vastuusta Kuntarahoitus Oyj:lle. Tämän seurauksena 
Kuntarahoitus Oyj ei pystyisi vastaamaan velvoitteistaan liikkeeseen 
laskemiensa joukkovelkakirjalainojen sijoittajille, joilla olisi Kuntien 
takauskeskuksen takauksen perusteella oikeus hakea saatavansa Kuntien 
takauskeskukselta ja tällä edelleen kunnilta. Valtiontakauksen johdosta on 
vähintään yhtä epätodennäköistä kuin tällä hetkellä, että sote-maakuntiin 
siirtyvät luotot jäisivät hoitamatta. Esityksellä ei siten lisättäisi Kuntien 
takauskeskuksesta annetun lain 10 pykälästä johtuvaa kuntien vastuuta 
takauskeskuksen sitoumuksista, vaan tilanne olisi itse asiassa päinvastoin, 
käytännössä kuntien tosiasiallinen vastuu pienenisi. 

 

Myös seuraava takauskeskuslain muutosehdotuksen yksityiskohtaisten perustelujen 

kohta on mutatis mutandis sovellettavissa sote-maakuntien uuden luotonoton 

rahoittamiseen takauskeskusjärjestelmässä: 

 

Ehdotetulla sääntelyllä ei vaarannettaisi Kuntien takauskeskuksen tai sen 
jäsenkuntien asemaa, koska siirtyville lainoille ja muille sitoumuksille 
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myönnettäisiin voimaanpanolain 32 §:n nojalla valtiontakaus. Se 
varmistaisi, että Kuntarahoitus Oyj:lle ei voisi syntyä siirtyvistä lainoista 
tai muista sitoumuksista tilannetta, joka vaarantaisi edelleen 
Kuntarahoitus Oyj:n varainhankintaan liittyviä sitoumuksia. Näin ollen ei 
myöskään syntyisi tilannetta, joka johtaisi siihen, että Kuntien 
takauskeskuksen ja edelleen kuntien vastuuseen olisi tarvetta turvautua. 

 

 

Siirtymävaiheen merkitys 

 

Aikaisempi selvitykseni, jossa tarkastelin kuntien ja maakuntien vastuusuhteita, koski 

tilannetta, jossa maakunnilla on verotusoikeus ja jossa nämä sen vuoksi voidaan ottaa 

takauskeskuksen jäseniksi. Nyt olisi kysymys sote-maakuntien rahoituksen 

turvaamisesta siirtymävaiheessa, jossa verotusoikeutta ei vielä ole ja jossa yksityisten 

luottolaitosten mahdollisuudet huolehtia valtion rahoitusta täydentävästä luotonannosta 

olisivat rajalliset. Olen yhä sitä mieltä, että maakuntien tullessa takauskeskuksen 

jäseniksi takauskeskuslain 10 §:ssä säännelty yhteisvastuu olisi suotavaa jakaa ensin 

kunta- ja maakuntasektorin välillä. Sen sijaan en katso, että perustuslaki estäisi etenkään 

tarkoitetun kaltaisessa siirtymävaiheessa kuntien 10 §:ään perustuvan vastuun 

ulottamista sote-maakuntien rahoitusta tarkoittavaan varanhankintaan. Sekä 

esitysluonnoksen tarkoittama kunnilta sote-maakunnille siirtyviä sitoumuksia koskeva 

että Kuntien takauskeskuksen ehdottama uutta luotonottoa koskeva järjestely pyrkivät 

turvaamaan uuteen sote-järjestelmään siirtymisen siten, että yhtäältä 

järjestämisvastuussa olevien maakuntien rahoitus- ja maksuvalmiushuolto turvataan ja 

että toisaalta kunnille ei aiheudu taloudellisia menetyksiä sote:n rahoittamiseen 

liittyvistä sitoumuksista ja vastuista. Kysymys on siten yhtäältä perustuslain 19.3 §:n 

mukaisten perusoikeuksien toteutumisesta ja 121 §:ssä kunnille säädetyn itsehallinnon 

turvaamisesta. 

 

 

Tiivistelmä 

 

Tiivistän keskeiset johtopäätökset edellä esittämistäni tarkasteluista seuraavasti: 
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1. Kuntasektorin ulkopuolisia toimijoita voidaan rahoittaa takauskeskuksen 

takaamalla varainhankinnalla, mikäli rahoitus tällöinkin palvelee kunnille 

erikseen säädettyjä tai niiden yleiseen toimialaan kuuluvia tehtäviä. 

 

 

2. Sote-maakuntien lainanoton rahoitus palvelee kuntien toimialaan kuuluvia 

tehtäviä. Kuten asialaita oli sosiaalisessa asuntotuotannossa, myös sote:ssa on 

kyse kunnille vanhastaan kuuluneista tehtävistä. Sote-tehtävien 

järjestämisvastuun siirtäminen kunnilta maakunnille ei estä sote-maakuntien 

rahoittamista Kuntien takauskeskuksen takaamalla varainhankinnalla 

tilanteessa, jossa maakuntia ei niiltä puuttuvan verotusoikeuden vuoksi voida 

ottaa takauskeskuksen jäseniksi.  

 

3. Kunnallinen ja maakunnallinen itsehallinto ovat samassa perustuslain pykälässä 

säänneltyjä alueellisen itsehallinnon muotoja, joita on tarkasteltavana 

kokonaisuutena. Ne eivät ole kilpailevia vaan toisiaan täydentäviä alueellisen 

itsehallinnon muotoja. 

 
  

4. Olen aikaisemmassa selvityksessäni katsonut, että maakuntien tullessa 

takauskeskuksen jäseniksi takauskeskuksesta annetun lain 10 §:ssä tarkoitettu 

vastuu olisi asianmukaista ensin jakaa kuntien ja maakuntien välillä ja vasta 

tämän jälkeen yhtäältä kuntien ja toisaalta maakuntien sisäisissä suhteissa. 

Itsehallintomuotojen toisiaan täydentävän luonteen vuoksi kuntien 

takauskeskuslain 10 §:ssä viimekätisen vastuun ulottamista maakuntien 

toiminnan rahoittamista tarkoittavaan varainhankintaan liittyviin sitoumuksiin 

ei kuitenkaan voida pitää perustuslain vastaisena varsinkaan silloin, kun vastuun 

realisoituminen kunnille taloudellisia menetyksiä aiheuttavalla tavalla olisi 

takauskeskuslain 11 §:n suojajärjestelyjen ja sote-maakuntien lainanotolle  

myönnettävien valtiontakauksien vuoksi hyvin epätodennäköistä.  

 

5. Kuntien takauskeskuksen hallituksen ehdottaman järjestelyn valtiosääntöistä 

hyväksyttävyyttä tukee myös sen siirtymäluonne. Sekä sote-uudistusta 

koskevan esitysluonnoksen tarkoittama kunnilta sote-maakunnille siirtyviä 
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sitoumuksia koskeva että Kuntien takauskeskuksen ehdottama uutta luotonottoa 

koskeva järjestely pyrkivät turvaamaan uuteen sote-järjestelmään siirtymisen 

siten, että yhtäältä järjestämisvastuussa olevien maakuntien rahoitus- ja 

maksuvalmiushuolto turvataan ja että toisaalta kunnille ei aiheudu taloudellisia 

menetyksiä sote:n rahoittamiseen liittyvistä sitoumuksista ja vastuista. Nämä 

siirtymävaiheen järjestelyt palvelevat siten perustuslain 19.3 §:n mukaisten 

sosiaalisten perusoikeuksien että 121 §:ssä tarkoitetun alueellisen itsehallinnon 

toteutumista.  

 
 

Sysmässä 1.9.2020 

   Kaarlo Tuori 

   Oikeustieteen tohtori 

   Professori (emeritus) 




