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Kuntien takauskeskukselle 

1 Selvityspyyntö  

Kuntien takauskeskus on pyytänyt minulta selvitystä, joka koskee kuntien oikeutta tuottaa sosiaali- 

ja terveysalan palveluja asukkailleen. Selvityspyynnön toimeksiannon mukaan selvitys koskee 

kuntien oikeudellista asemaa tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on 

hyvinvointialueilla siten kuin hyvinvointialueita koskevassa laissa 611/2021 on säädetty. 

Selvityksen tarpeen taustalla eri toimijoiden parissa syntynyt epätietoisuus kuntien oikeudellisesta 

asemasta nykytilassa. Epätietoisuus johtunee erityisesti siitä, että SOTE-uudistuksen aikaisemmissa 

vaiheissa lakiehdotuksiin (Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä HE 15/2017 vp ) sisältyi 

säännösehdotus (22 §), jonka mukaan SOTE-tehtävien siirto pois kuntien lakisääteisistä tehtävistä 

aiheuttaisi kiellon, että kunnat eivät saisi jatkossa ottaa sote-asioita hoidettavakseen. 

”22 § Maakunnan oma ja muu palvelutuotanto 

Maakunnan on omassa toiminnassaan erotettava sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestäminen ja palvelujen tuottaminen. Maakunnan omasta palvelujen tuottamisesta 

vastaa maakuntalain 52 §:ssä tarkoitettu maakunnan liikelaitos. Kaikki maakunnan 

omat sosiaali- ja terveyspalvelut on annettava yhden liikelaitoksen tuotettavksi. 

Maakunta voi lisäksi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvia sosiaali- ja 

terveyspalveluja maakuntalain 8 §:ssä säädetyllä tavalla. Kunnat, kuntayhtymät sekä 

niiden tytäryhteisöt ja määräysvallassa olevat säätiöt eivät saa tuottaa maakunnan 

järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Maakunnan liikelaitoksen 

tehtävänä on tuottaa palvelut, jos niitä ei muutoin ole saatavilla lainsäädännön, 

palvelustrategian tai maakunnan palvelulupauksen mukaisesti.” 
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Perustuslakivaliokunta katsoi lakiehdotuksen perustuslakivaliokunnan käsittelyssä, että tällainen 

kielto on perustuslain vastainen: 

 

Valiokunnan lausunto PeVL 65/2018 vp:   

”Sote-järjestämislakiehdotuksen 22 §:n 2 momentissa on ehdotettu kunnille, 

kuntayhtymille sekä niiden tytäryhteisöille ja määräysvallassa oleville säätiöille 

kieltoa tuottaa maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. 

Perustuslakivaliokunnan mukaan säännöksen perusteltavuutta on sen 

kilpailuasetelmaan viittaavan perustelun johdosta arvioitava uudelleen (PeVL 26/2017 

vp, s. 45). Perustuslakivaliokunnan mielestä sosiaali- ja terveysvaliokunta ei ole 

mietinnössään toteuttanut perustuslakivaliokunnan esittämää perustuslakiin 

tukeutuvaa huomiota eikä ole esittänyt hyväksyttävää perustelua kannalleen.  

 

Sote-järjestämislakiehdotuksen 22 §:n sääntelyä perustellaan 

epätarkoituksenmukaisen kilpailun estämisen ohella 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 (HE 

15/2017 vp, s. 464). Perustuslakivaliokunta pitää esitettyä perustelua vain osittain 

riittävänä. Valiokunnan mielestä tällaiset siirrot eivät perustele sitä, etteikö kunta voisi 

tulevaisuudessa harkita yleisen toimialansa puitteissa päättää alkaa tuottaa joitain 

palveluita esimerkiksi verotusoikeutensa puitteissa keräämin resurssein.” 

 

Perustuslakivaliokunnan otettua ehdotettuun kieltoon kielteisen kannan eduskunnan sittemmin 

hyväksymiin lakiehdotuksiin ei sanottua kieltoa enää sisälly. 

 

Esillä olevan selvityksen kannalta olennainen kysymys on siis se, mikä on kuntien oikeus hoitaa 

sellaisia – aikaisemmin lakisääteisiä – tehtäviä, jotka on lailla siirretty kunnilta pois. Tällä 

kysymyksellä on merkitystä myös siihen, miten Kuntien takauskeskus voi myöntää takauksia niille 

investoinneille, joita kunnat tällaiseen tehtäviin mahdollisesti tekevät. 
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2 Asian liittyviä tulkintoja 

 

Anu Mutanen on kirjoituksessaan ”Lainsäädäntö kuntien ja valtion suhteen määrittäjänä – rajat ja 

mahdollisuudet”1 todennut, että oikeus- ja hallintotieteissä itsehallintoa on tarkasteltu ennen muuta 

kuntien näkökulmasta. Tämän selvityksen kannalta mielenkiintoinen on Ilkka Saraviidan esittämä 

näkemys, jonka mukaan (kuntaa laajempien) itsehallintoalueiden toimivallasta ei voida säätää lailla 

perustuslain suojaamaa kuntien itsehallintoa rajoittavasti.2 

 

Perustuslakivaliokunta on puolestaan esittänyt runsaasti tulkintoja sote-uudistuksen eri vaiheissa 

myös siitä, voidaanko perustuslain estämättä siirtää kunnilta sote-palveluja alueellisille toimijoille. 

Tämän selvityksen kannalta keskeinen on perustuslakivaliokunnan 29.6.2017 antama lausunto (PeVL 

26/2017 vp). Valiokunta antoi tuolloin yhteisen lausunnon sote- ja aluehallintouudistukseen kuuluvan 

oikeudellisen kokonaisuuden muodostavista hallituksen silloisista esityksistä.3 Sote- ja 

aluehallintoesitysten valtiosääntöisessä arvioinnissa keskeinen kysymys on yhtäältä ollut se, 

kaventaako ehdotettu sääntelykokonaisuus kuntien asukkaiden itsehallintoa perustuslain 121 §:n 1–3 

momenttien vastaisella tavalla, ja toisaalta se, onko alueille ehdotettu itsehallinto perustuslain 121 

§:n 4 momentin mukaan riittävää. Perustuslakivaliokunta katsoi vuonna 2017, että sote- ja 

aluehallintouudistuksesta annetut lakiehdotukset sisältävät eräitä perustuslain 121 §:n mukaisen 

kunnallisen itsehallinnon kannalta ongelmallisia järjestelyjä. Perustuslain 121 §:n vuoksi on 

huolehdittava, ettei maakuntaitsehallintoa tarkoittavalla lainsäädännöllä olennaisesti kavenneta 

kunnallista itsehallintoa tai jopa korvata sitä kokonaan taikka tehdä sitä muutoin merkityksettömäksi.4  

 

Valiokunnan mukaan maakunnallisen itsehallinnon järjestäminen esitetyllä tavalla vähentäisi 

kunnallisen itsehallinnon painoarvoa. Perustuslakivaliokunta tarkasteli kunnallisen itsehallinnon 

kannalta merkityksellisinä yksittäisinä kysymyksinä kuntien sote-tehtävien siirtoa maakunnille, 

kuntien verotusoikeuden rajoitusta ja omaisuuden siirtoa kunnilta maakunnille. Valiokunnan mukaan 

uudistuksessa on varmistettava, että ehdotettu tehtävien siirto kunnilta maakunnille ei muuta kunnan 

valtiosääntöoikeudellista roolia kunnan asukkaiden itsehallintoon perustuvana elimenä. Esimerkiksi 

 
1  Julkaisussa Tommi Oikarinen, Tomi Voutilainen, Anu Mutanen ja Matti Muukkonen, Kunnallinen itsehallinto valtion 
puristuksessa. Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu nro 107, Keuruu 2018. 
2 Anu Mutanen mt. s. 28-29. 
3 Ks. HE 15/2017 vp; HE 47/2017 vp; HE 52/2017 vp; HE 57/2017 vp; HE 71/2017 vp. Ks. myös HE 97/2016 vp; HE 
16/2017 vp. 
4 Anu Mutanen mt. s. 35-36. 
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kunnan tehtäväalan kaventaminen koskemaan vain yleistä toimialaa ei olisi ongelmaton kunnallisen 

itsehallinnon kannalta.5 

 

Perustuslakivaliokunnan käytännössä on ylipäänsä annettu kunnallisen itsehallinnon kannalta 

merkitystä sille, kuinka laajamittaisesti kunnille lailla annettuja tehtäviä siirretään aluetasolle. 

Kuntien tehtäviä ei voida siirtää alueviranomaisille täysin vapaasti.  

 

Perustuslakivaliokunta esitti viitatuissa sote- ja aluehallintolausunnossaan tärkeitä linjauksia siitä, 

mitä perustuslain 121 §:n 4 momentilla tarkoitetaan ja millaisen valtio–maakunta–kuntasuhteen 

perustuslaki yhtäältä mahdollistaa ja toisaalta edellyttää. Vastaavanlaisia yleisen 

maakuntaitsehallinnon rakentamista merkitseviä lakiehdotuksia ei ole aikaisemmin ollut 

eduskunnassa käsiteltävänä. Perustuslainmukaisuuden ennakkovalvonnassa annetuilla kannanotoilla 

perustuslain 121 §:n 4 momentin sisällöstä on siten erityismerkitystä suomalaisen itsehallinnon 

käsitteen valtiosääntöisen kokonaisuuden hahmottamisessa. Selventämällä perustuslain mukaisen 

kuntia suurempien hallintoalueiden itsehallinnon ydinkriteereitä perustuslakivaliokunta samalla 

täydensi suomalaisen itsehallinnon valtiosääntöistä kokonaissisältöä.6  

 

Kuntien itsehallinnollisesta suhteesta valtioon säädetään perustuslain 121 §:ssä. Pykälän 1 momentin 

mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. 

Perustuslain säännöksen on katsottu suojaavan kunnallista itsehallintoa sekä institutionaalisella että 

kunnan tasolla. Ensimmäisellä tarkoitetaan, että Suomessa hallinto on järjestetty tavalla, jossa 

kuntataso muodostaa oman hallintokerroksen, ja jälkimmäisellä kunnan itsehallinnon perusteiden 

toteutumista (muun muassa asukkaiden itsehallinto) jokaisessa kunnassa. Kunnallisen itsehallinnon 

katsotaan olevan perustuslailla suojattu kuntien hallinnon periaate, ja se merkitsee kuntalaisille 

kuuluvaa oikeutta päättää kuntansa hallinnosta ja taloudesta. Perustuslain kunnille takaama 

itsehallinto on perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä katsottu niin vahvaksi, ettei sen 

keskeisiin ominaispiirteisiin voida puuttua tavallisella lailla tavalla, joka asiallisesti ottaen tekisi 

itsehallinnon merkityksettömäksi.7 

 

 
5 Anu Mutanen mt. s. 31. 
6 Anu Mutanen mt. s. 35. 
7 Ks. Anu Mutanen mt. s. 37 ja  esim. PeVL 67/2014 vp, s. 5, PeVL 20/2013 vp, s. 6, PeVL 22/2006 vp, s. 2, PeVL 
65/2002 vp, s. 2–3, PeVL 31/1996 vp, s. 1 
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Kuntien asukkaiden itsehallinnon kuuluminen kansanvaltaisen yhteiskunnan hallintojärjestelmän 

perusteisiin on vahvistettu myös Suomen vuonna 1991 hyväksymässä Euroopan paikallisen 

itsehallinnon peruskirjassa (SopS 65 ja 66/199964). Paikallisen itsehallinnon peruskirjan 

johtolauseen mukaan peruskirjan allekirjoittaneet Euroopan neuvoston jäsenvaltiot katsovat, että 

paikallisviranomaiset ovat demokraattisen järjestelmän tärkeimpiä perustoja ja että kansalaisten 

oikeus osallistua julkisten asioiden hoitoon on yksi niistä demokratian periaatteista, jonka kaikki 

jäsenvaltiot tunnustavat. Kansalaisten oikeutta osallistua julkisten asioiden hoitoon voidaan 

peruskirjan mukaan välittömimmin käyttää paikallistasolla, koska paikallisviranomaiset, joilla on 

todellista vastuuta, voivat luoda tehokkaan ja kansalaista lähellä olevan hallinnon.8  

 

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan määräykset on saatettu Suomessa voimaan lailla 

1180/1991. Vaikkakin peruskirja on sisällöltään periaatteellinen ja oikeudelliselta luonteeltaan 

ohjelmallinen ja puiteluonteinen sopimus, sen saattaminen lailla osaksi Suomen oikeusjärjestystä 

tekee siitä oikeudellisen normin, johon voidaan vedota hallintotoiminnassa ja lainkäytössä. Lisäksi 

lainsäädäntöä tulee tulkita ja soveltaa peruskirjan mukaisesti (ks. Mäenpää, Hallinto-oikeus 2013, s. 

1076–1077). Peruskirjan tulkinnan osalta muun muassa Ryynänen (Onko Suomi poikkeus 

eurooppalaisessa kuntakentässä ja itsehallintoajattelussa? Kunnallistieteellinen aikakauskirja 2014 s. 

231-239)) on katsonut, että suhteellisen väljästi muotoiltuja artikloja on tulkittava yhteydessä 

peruskirjan johdanto-osassa esitettyihin tavoitteisiin.9  

 

Kuntien itsehallintoon vaikuttaa keskeisesti kunnan rooli kansalaisille tarjottavien palvelujen 

toteuttamisessa sekä julkisen hallinnon voimavarojen allokoinnissa. Kunnille annetut tehtävät ovat 

keskeisiä kansalaisen taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien turvaamisessa, joka 

edellyttää tehtävien vaatimien edellytysten järjestämistä. Ohjauksen näkökulmasta kunnan ja valtion 

välistä asemaa määrittää osaltaan myös kuntien itsehallintoon kuuluva itsenäinen päätösvalta 

suhteessa valtioon. Tähän on katsottu kuuluvaksi muun muassa se, ettei valtion viranomaisilla ole 

yleistä toimivaltaa antaa kuntia sitovia hallinnollisia päätöksiä eivätkä valtion viranomaiset voi 

yksittäistapauksissa puuttua kunnan päätösvallan käyttöön. Kunnan päätöksiä ei voi myöskään vaatia 

alistettavaksi valtion viranomaisten vahvistettavaksi. Koska valtion viranomaisilla ei ole hallinto-

organisatorisiin suhteisiin perustuvaa ohjausvaltaa kunnan viranomaisiin, tulee myös ohjaussuhteiden 

perustua lakiin.10  

 
8 Anu Mutanen mt. s. 38. 
9 Anu Mutanen mt. s. 37 
10 ibid. s. 40. 
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Perustuslaissa ei säännellä kunnan itsehallintonsa puitteissa itselleen ottamia tehtäviä tai niihin 

liittyviä rajauksia. Perustuslain esitöiden mukaan kunnan asukkaiden itsehallinnon periaatteeseen 

kuuluu, että kunnan tulee voida itse päättää tehtävistä, joita se itsehallintonsa nojalla ottaa 

hoidettavakseen.11  

 

Yleiseksi tulkinnaksi onkin muodostunut se, että perustuslain tasoisen tehtävien lailla säätämisen 

vaatimukseen on katsottu sisältyvän kunnan oikeus omilla päätöksillä ottaa itselleen tehtäviä, eikä 

kunnallista itsehallintoa voi olla ilman tätä oikeutta. Kunnallishallinnon kansanvaltaisuuden on 

katsottu edellyttävän sitä, että kunnat voivat päätöksillään ottaa hoidettavakseen kuntalaisten 

intressissä olevia asioita, jolloin kuntien tehtäviä ei voi rajata koskemaan vain lakisääteisiä tehtäviä.12  

 

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa paikallisviranomaisten vastuulle kuuluvia tehtäviä 

ei määritellä konkreettisesti. Peruskirjan 3 (1) artiklan mukaan paikallinen itsehallinto tarkoittaa 

paikallisviranomaisten oikeutta ja kelpoisuutta säännellä ja hoitaa lain nojalla huomattavaa osaa 

julkisista asioista omalla vastuullaan ja paikallisen väestön etujen mukaisesti. Peruskirjan selitysosan 

mukaan tällä tarkoitetaan sitä, että paikallisviranomaisilla tulisi olla laaja vastuu niistä tehtävistä, joita 

ne pystyvät toteuttamaan paikallistasolla, eikä paikallishallinnon roolia tulisi rajata vain korkeampien 

viranomaisten alaisiksi. Maakunta ja sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen 

lainsäädäntökokonaisuuden esitöissä peruskirjan 3 (1) artiklan on katsottu pitävän sisällään 

säännöksen yleisen toimialan kuulumisesta paikallisen itsehallinnon keskeiseksi osaksi.13 

 

Kunnan itselleen ottamien tehtävien tehtäväalan tarkemman perustan muodostaa kuntalain 

(410/1995) 1 §:n 2 momentissa kunnan tehtäväksi säädetty velvoite edistää asukkaidensa 

hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti 

ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Säännöksen on katsottu olevan myös kunnan itsenäisen 

harkintavallan peruslähtökohta kunnan hoitaessa omaan tehtäväpiiriinsä kuuluvia tehtäviä.14 

 

Kuntalain (410/1995) 7 §:n 1 momentin mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa 

tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. Kuntalain esitöiden mukaan tehtävät 

 
11 Anu Mutanen mt. s. 43. 
12 ibid. s. 44. 
13 ibid. s. 44 
14 ibid s. 44 ja Mäenpää 2013, s. 1092. 
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jakautuvat kunnan itsehallintonsa nojalla itselleen ottamiin tehtäviin (yleinen toimiala), kunnan 

lakisääteisiin tehtäviin (erityinen toimiala) sekä kunnan sopimuksen nojalla hoidettavakseen ottamiin 

niin kutsuttuihin toimeksiantotehtäviin. Tehtäviä koskevan sääntelyn yleisyyttä on kuntalain esitöissä 

perusteltu sillä, että sekä perustuslain kunnallisen itsehallinnon säännöksen että Euroopan paikallisen 

itsehallinnon peruskirjan mukaan kunnalla tulee olla laaja mahdollisuus ottaa tehtäviä 

hoidettavakseen omalla päätöksellään, minkä vuoksi yleisen toimialan tehtävistä ei lainsäädännössä 

voida säätää tyhjentävästi.15  

 

Väljällä ja joustavalla sääntelyllä on pyritty siihen, että kunta voi tarvittaessa sopeuttaa toimintansa 

eri aikoina uusien olosuhteiden ja tarpeiden mukaisesti ja että toimiala voi olla erilainen eri kunnissa. 

Kuntien yleistä toimialaa rajoittavien periaatteiden puuttumista kuntalaista on perusteltu myös sillä, 

että yleistä toimialaa koskevat rajaukset muodostuvat muun lainsäädännön, muun muassa 

perusoikeuksia koskevan tai kilpailuoikeudellisen sääntelyn sekä oikeuskäytännön kautta. Yleistä 

toimialaa koskevan sääntelyn lisäksi kunnan itsehallintoon kuuluvien tehtävien alaa on katsottu 

rajaavan myös kunnan toimintaan sovellettavat yleiset oikeusperiaatteet, muun muassa 

yhdenvertaisuus, hallinnon toissijaisuus, tehtävän paikallisuus sekä tarkoitussidonnaisuus.16 

 

Kaarlo Tuori on arvioinut perusteellisesti kunnallisen itsehallinnon merkitystä suhteessa kunnan 

hoitamiin tehtäviin. Kuten Tuori toteaa, kunnan itsehallinnollisen, yleisen toimialan rajoittamisen 

tulee voida tukeutua perustuslaillisiin näkökohtiin. Tämä johtuu siitä, että kunnan itsehallinto on 

perustuslain 121.1 §:n mukaan asukkaiden itsehallintoa, ja tähän määritelmään voidaan sisällyttää 

kunnallisen demokratian vaatimus sekä yleisen toimialan yleishyödyllisyyden ja paikallisuuden 

vaatimukset.17 

 

Tuori esittää kysymyksen ”estääkö jotain tehtävälohkoa järjestämisvastuun osoittaminen jollekin 

muulle taholle, kuten valtiolle tai vaikkapa välillisen julkishallinnon yksikölle, kuntaa ottamasta 

siihen kuuluvia tehtäviä itselleen itsehallinnollisen toimivaltansa nojalla”.18 Nyt esillä olevan 

selvityksen kannalta kysymys voidaan pelkistää kysymykseen: estääkö sote-asioiden siirtäminen 

lailla hyvinvointialueille kuntaa sen jälkeen itsehallintonsa nojalla hoitamasta sote-tehtäviä kunnan 

alueella? 

 
15 Anu Mutanen mt. s. 44. 
16 ibid. s. 45 
17 Kaarlo Tuori, Selvitys Kuntien takauskeskukselle 2.9.2019, s 14. 
18 ibid. s. 15. 
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Tuori vastaa kysymykseensä perustellusti toteamalla, että yleinen sääntö, jonka mukaan perustuslain 

suojaama kunnan itsehallinnollinen toimivalta aina syrjäytyisi tällaisessa tilanteessa, ei ole 

perusteltavissa. Hänen mukaansa olennaista on, perustuuko tietyn julkisen toiminnan lohkon 

kuuluminen toiselle toimijalle, kuten valtiolle, perustuslakiin. Tällainen tilanne on lainkäytössä (PeL 

3.3 §) ja esimerkiksi ulkoasiainhallinnossa (PeL93 §), maanpuolustuksessa  ja puolustushallinnossa 

(PeL 12 luku). Kiistattomana voidaan pitää, että kunnalla ei ole itsehallintoonsa vedoten oikeutta 

ottaa näihin julkisen toiminnan lohkoihin kuuluvia tehtäviä.19 

 

Toisin on laita sote-asioiden tai vaikkapa ympäristöasioiden kohdalla. Perustuslain 19.3 §:n mukaan 

”Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät 

sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Julkisen vallan on myös tuettava perheen 

ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen 

kasvu.” Sote-tehtävät perustuvat siten kylläkin perustuslakiin, mutta velvoite asian hoitamisesta on 

uskottu ”julkiselle vallalle” ei tietylle hallinnon organisaatiolle tai tasolle. Päinvastoin julkiselle 

vallalle asetettu velvoite koskee yhtä lailla valtiota kuin kuntiakin. 

 

Samaan tapaan julkiselle vallalle asetettu velvollisuus on edistää työllisyyttä (PeL 18 §) tai turvata 

jokaiselle terveellinen ympäristö. Juuri tämän tyyppisistä perustuslaissa asetetuista velvoitteista 

johtuu, että näitä tehtäviä ei voida tavallisella lailla siirtää pois kunnilta niille kuuluvan yleisen 

toimivallan piiristä. 

 

On siis perusteltua katsoa, että kunnat voivat itsehallinnollisen toimivaltansa nojalla 

ottaa itselleen sote-sääntelyn piiriin kuuluvia täydentäviä tehtäviä, mikäli yleistä 

toimialaa koskevat, perustuslaista tai EU-oikeudesta seuraavat edellytykset ja 

rajoitukset eivät tätä estä. Tällaisia esteitä voisivat olla esimerkiksi se, että tehtävä ei 

edistä asukkaiden hyvinvointia ja alueen elinvoimaa tai ei järjestä asukkaiden 

palveluja taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Näiden 

periaatteiden on katsottu olevan myös kunnan itsenäisen harkintavallan 

peruslähtökohta kunnan hoitaessa omaan tehtäväpiiriinsä kuuluvia tehtäviä. 

 

 
19 Tuori, mainittu selvitys s.  15. 
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Kun osallistumista sote-tehtävien hoitoon voidaan perustella PeL 19.3 §:n ohella perustuslain 121 §:n 

säännöksellä kuntien itsehallinnosta, se ei edellytä, että asiasta säädettäisiin erikseen. Kuntien 

takauskeskuksen takaustoiminnan kannalta olennaista on, että takauksen kohteena oleva luototus 

kohdistuu kunnan erityiseen tai yleiseen toimialaan kuuluvaan toimintaan. 

 

Kuten Tuori on todennut20, takauskeskuksen hallinnoimassa kuntien yhteisen 

varainhankinnan järjestelmässä takauksen myöntäminen on mahdollista kuntien 

tehtäviä palveleviin kohteisiin. Näihin kuuluu epäilyksettä kunnan itsehallintonsa 

perusteella mahdollisesti järjestämä sote-tehtävä ja siihen liittyvä investointi. 

Takauskeskuksen on takauksen myöntämistä harkitessaan käytettävä sitä 

harkintavaltaa, joka sillä on muutoinkin takauspäätöksiä tehdessään. 

 
20 Tuori mainittu selvitys s. 18. 


