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Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

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

» vaaleilla valittu valtuusto

• Kuntien hallinnon yleisistä perusteista säädetään lailla
» oikeus omiin toimielimiin ja hallintoon

• Kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla

• Kunnilla yleinen toimiala: oikeus ottaa itselleen myös muita 
tehtäviä

• Kunnilla oikeus päättää taloudestaan
» Verotusoikeus
» Rahoitusperiaate (perustuu vakiintuneeseen perustuslain 

tulkintaan)
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Kunnallinen itsehallinto 
(perustuslaki 121 §)



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

• Voimassa olevalla kuntajaotuksella ei 
sellaisenaan ole perustuslain suojaa

• Myöskään tulevalla maakuntajaotuksella ei ole 
perustuslain suojaa
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Kunnallishallinnolla 
institutionaalinen suoja



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

• VM seuraa yleisesti kuntien toimintaa ja taloutta 
» Näin myös maakunnissa

• VM huolehtii, että kuntien itsehallinto otetaan kuntia koskevan lainsäädännön 
valmistelussa

» Näin myös maakuntien osalta

• Keskushallinnolla ei ole oikeutta puuttua kuntien yksittäisiin päätöksiin
» Ei lähtökohtaisesti myöskään maakunnissa
» Huom. kuitenkin valtion interventio-oikeus järjestämislain nojalla (liittyy leimallisesti myös 

talouteen)

• Kunnallisvalitus (vain laillisuusperusteella, kunnan asukkailla ja jäsenillä 
valitusoikeus asianosaisten lisäksi)

» Vastaava valitusoikeus myös maakunnissa (maakuntavalitus)

• Kantelu aluehallintovirastolle (uhkasakko lakisääteisenvelvoitteen täytön 
tehostamiseksi)

» Vastaava kantelumenettely myös maakunnissa
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Kuntien ohjaus ja valvonta 
lainsäädännössä



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

• Itsehallinnosta kuntia suuremmilla hallintoalueilla
säädetään lailla

» säännöksen perustelut suppeita
» ei juurikaan perustuslakivaliokunnan 

tulkintoja
» muovattavissa pitkälti lainsäädännöllä
» kuntia heikompi perustuslainsuoja
» perusteluissa mainitaan mahdollisuus perustaa 

maakuntia itsehallinnollisten periaatteiden 
mukaisesti (näitä periaatteita kuvataan 
kunnallisen itsehallinnon yhteydessä)

• Esimerkkejä
» Kainuun hallintokokeilu
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Itsehallinto kuntia suuremmilla 
itsehallintoalueilla (perustuslaki 121 §) 



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Itsehallinto käsitteenä
• Vaaleilla valittu ylin päätöksentekoelin (valtuusto)

• Oikeus omaan päätöksentekoon ja tietynasteinen 
riippumattomuus (erityisesti valtiosta)

• Oikeus ja velvollisuus hoitaa itsenäisesti säädetyt 
tehtävät (toimivaltarajojen jäykkyys)

• Toteutuvatko em. periaatteet maakuntien osalta ?
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Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Itsehallinnolliset maakunnat
• Itsehallintoalueet ovat suuria ja vahvoja organisaatioita 

seuraavista näkökulmista:
» Demokratia 
» Hallinto
» Talous
» Ammatillinen osaaminen 

• Edustavat alueellista ja paikallista asiantuntemusta

• Valtion ohjausjärjestelmän tulisi olla tasapainossa em. 
seikkojen kanssa

• Järjestelmän legitimiteetti turvattava 
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Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Maakuntien itsehallinto (1)
• Vaaleilla valitut maakuntavaltuustot

• Oikeus päättää taloudestaan 
» Yleiskatteellinen valtionrahoitus

• Ei verotusoikeutta (perustuslaki ei edellytä)
» Riippuvuus valtion rahoituksesta johtaa vahvaan 

valtionohjaukseen itsehallinnon näkökulmasta
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Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Maakuntien itsehallinto (2)
• Rahoitusperiaate (puhtaassa valtionrahoitusmallissa korostuu), 

mutta
» 3 mrd. euron säästötavoitteet keskeisessä asemassa (tiukka 

maakuntien rahoituskehys)
» Maakuntalain säännökset maakuntien talouden sisäisestä 

ohjauksesta erittäin tiukat (toiminnan ja investointien 
rahavirran oltava tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään 
2 vuodessa) 

» Maakunnan arviointimenettelyn kriteerit laukeavat helposti
» Lisärahoitus kaikille maakunnille järjestelmäongelmissa 

(väh. 8 maakuntaa/väh. 40 % maan asukasmäärästä)
» Lisärahoitus yksittäisille maakunnille (voi käynnistää 

arviointimenettelyn)
» Maakuntaindeksin rakenne (ansiotaso, kuluttajahinnat ja ta-

sotumaksut)
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Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Maakuntien itsehallinto (3)
• Tehtävistä säädettävä lailla 

• Rajoitettu yleinen toimiala
» Maakunnille säädettyjen tehtävien hoitamiseen liittyvät ei –pakolliset tehtävät

• Oikeus päättää palveluiden tuottamisesta (tuotantorakenteesta) erittäin rajoitettu
» Maakunnan liikelaitos (huom. päällekkäiset kustannukset)
» Valinnanvapauden piiriin kuuluvien palveluiden tuottaminen yhtiöitettävä ja vietävä markkinoille 

tai eriytettävä maakunnan liikelaitoksen sisällä
» Investointien ohjaus (investointisuunnitelmat)

• Oikeus päättää sisäisestä hallinnostaan osittain rajoitettu
» Maakunnan liikelaitos

• Oikeus sopia rajoitettu
» Mahdollisuutta sopia työnjaosta kuntien kanssa voimakkaasti rajoitettu
» Valtakunnallisten in-house yhtiöiden palveluiden käyttövelvollisuus 
» Lainanotto-oikeus mahdollista vain maksuvalmiuden turvaamiseksi 
» Investointien ohjaus
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Maakuntien itsehallinto (4)

• Valtioneuvostolle ja ministeriöille näyttää tulevan laajat 
toimivaltuudet ohjata ja puuttua maakunnan operatiiviseen 
päätöksentekoon
» Keskitettävät palvelut ja työnjako 
» Valtioneuvoston ja sosiaali- ja terveysministeriön vahva rooli 

maakuntien yhteistyösopimuksen valmistelussa ja päätöksenteossa 
» Integraation varmistaminen
» Palveluiden tuotantorakenteen ohjaus 
» Merkittävien investointien ohjaus 
» Tietojärjestelmäpalveluiden ohjaus 
» Ministeriön ja valtioneuvoston interventio-oikeuden kriteerit erittäin 

avoimia ja tulkinnanvaraisia: mm. palveluiden yhdenvertainen 
saatavuus, vaikuttavuus ja kustannustehokkuus

» Valtion ja (yksittäisen) maakunnan välinen neuvottelu (laaditaan 
asiakirja neuvottelun johtopäätöksistä)
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Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 

Maakuntien itsehallinto (5)

• Valinnanvapauden vaikutukset ohjaukseen
» Sopimuksiin perustuva ohjaus korostuu 
» Omistajaohjaus korostuu
» Markkinat ohjaavat (valinnanvapauden piirissä 

olevat palvelut)
» Perinteisen hallinnollisen ohjauksen merkitys 

vähenee
» Hallinnollisesti rakas, vaatii uudenlaista osaamista
» Ohjausjärjestelmän kokonaisuus hahmottuu 

lainsäädännöstä huonosti

13.9.2018
12
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Perustuslakivaliokunnan 
kannanottoja 2017 

• ”Perustuslakivaliokunta pitää selvänä, että maakunnan 
yleinen toimiala vahvistaisi maakunnan itsehallinnollista 
asemaa.”

• Maakuntien itsenäinen verotusoikeus olisi perustuslain 
kannalta perusteltu, mutta ehdoton maakunnalliselle 
itsehallinnolle asetettava vaatimus se ei ole

• Rahoitusperiaate koskee myös maakuntia

• Ehdotetun rahoitusjärjestelmän suhde palveluiden 
tarpeeseen perustuvaan lainsäädäntöön on ongelmallinen

[pvm]
13
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Finlands framgång skapas lokalt 

Perustuslakivaliokunnan 
kannanottoja 2018 (1)
• ”Maakuntien rahoitusta tulee soveltuvin osin arvioida 

perustuslakivaliokunnan (kuntien) rahoitusperiaatetta koskevan 
käytännön valossa”

• Rahoituslakia muutettava siten, että ”se turvaa asianmukaisesti ja 
täsmällisin säännöksin riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen 
rahoituksen ja poikkeustilanteissa maakunnan edellytykset perus- ja 
ihmisoikeuksien toteuttamiseen”. (säätämisjärjestysedellytys) 

• Rahoitusperiaatteen turvaaminen ei voi olla riippuvaista 
valtiovarainministeriön harkinnasta (perusrahoitusta korjaavat 
poikkeusmekanismit)

• Ehdotetut ”poikkeusmekanismit eivät ole perusoikeuksien 
turvaamiseksi riittäviä”
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Perustuslakivaliokunnan 
kannanottoja 2018 (2)
• Lakisääteinen rahoitus ei voi olla alisteista valtion 

talousarviopäätöksille (säätämisjärjestysedellytys)

• Maakuntien rahoituksen osuuksien painotukset 
säädettävä laissa asetuksen sijasta

• ”Maakuntaindeksi ei välttämättä ole perusteltu 
rahoituksen perusta”, koska ei muodostu sote-
menoja kuvaavista tekijöistä

• Lisäksi PeVL jakoi VaVL:n huolen maakuntien 
rahoituksen yleisen tason riittävyydestä
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Perustuslakivaliokunnan 
kannanottoja 2018 (3)
• ”Laajamittainen tehtävien siirto yksityisille 

ei ole yhteensopiva perustuslain 124 §:n 
tarkoituksenmukaisuusvaatimuksen 
kanssa ennen kuin uudistuksen 
voimaantuloa ja rahoitusta koskevaa 
sääntelyä muutetaan.”
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